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K nové práci!
(8) Počínajíce pracovati v roce novém,

e uspokojením přeblíšíme svoji prácí roka
minolého. Byli iame si dobře vědomi, že há
Jením víry té, která našema národa tolik
vzpešených charakterů a dobrodiuců vychc
vala, konáme ipráci vlasteneckou; vždyťjsme
bránili tak ideální, svatý odkaz poctivých
českých otcův a matek. Jsme pevně přesvěd
čeni, če nemůže býti dobrým vlastencem člu
věk takový, který nízké potapy a posměšky
metá na ty ideály, jež byly jeho předkům sva
tými, jež jim byly oejdražším pokladem a
útěchou v dobách těžkých. A kdyby aspoň
vaši protivníci kritisovali církev a naše pře
avědčení věcně, klidně, se skotečnou snahou
po pravdě! Ale my jsme svědky pokřiku
nejvášnivějšího, rafinovauých pokrokářských
lží; my pozorujeme, jak lidé všeho studu
prázdní rozšiřojí docela podvodné protikato
lické brožury, v nichž se nvádějí protikato
lické řečí vysokých církevních hodnostářů,
které jsou vlastně vymyšleny našimi prolhba
nými nepřátely. A nikdo z tábora pokroko
vého takové nepoctivé řádění důrazně neza
křikue. Pozorovali jsme, že se proti katolíkům
ožívalo častého násilí od těch lidí, kteří židy
a evangelíky pro jejich víru nechávají na
pokoji.

Vis, český katolíka! Řečník a žoroalista,
jejž v mládí se vší obětovostí vychovávala
matka katolická, dá se dočTudeb našich pro
tivoíků a přímo řádi proti pokrevencům těm,
kteří vyznávají stejnou víru 8 jeho matkoo;
zato však úzkostlivěse vyhýbá útokům proti
vyznání židovskému. V katolické církvi, v níž
byl zrozen, chce viděti všecko nejhorší, samou
slobu, nevlastenectví. Ale netroafá si důrazně
vystoupiti ani proti těm židům, kteří sice
s českých peněz dobře žijí, ale při tom usi
lovně germanisují, dávajíce tak zřejmě na
jevo pohrdání národem naším. Takový pokrc
ovec zřejmě dává na jevo, že by ném ani

soukromých náboženských škol českých ne
přál, za to však mlčí při zřizování německých
náboženských škol židovských. VI, že by se
těžko dalo mluviti o bohatých židovských
bankéřích, kteří ze svého přebytku dali ně
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Historie s vánočoího oktára

(Dokončení.)

Při obligátním »koledovéme« ochotnickém
představení zela sedadla divadla, kde sedávaly obě
rodiny, prázdnotou. Neušlo to ovšem pozorností
bližších i vzdalenějších sousedek, a bylo také bned
pátráno, proč to. A poněvadž dobrovolné tajné
policii v sukních na malém městě nic dlouho
skryto nezůstane, vědělo se již po druhém jednání
orčitě, že se tam něco musilo stót, zvlášté když
Milka viděna byle bez nerozlučného p. adjunkta
jdoucí z kostela e když byl volán k ní lékař. A
poněvadž při milóstných romancích nespokojí se
Šeny jenom zprávami polovičatými, objevily pravdu
velmi brzy, dík zdém, Které mají uši, a domácím
duchům, které mají vzácnou sdílnost, kdykoliv se
jedná o tejnosti pánů.

A aby šúškání toto dostalo reelní podklad,
o to postarala se pí. radová, která posluhovačce
sdělující, co se povídá, nedela ani domluvit a
ukázala jí navždy dvěfe s málo uctivým vzkazení
klepavým paničkám. m

Posluhovačka domnívající se, že dostane
jisté odměnu za svoji upřímnost, byla touto ráz
ností pí. radové tek oblažena, že hned u první
bokyné vyložila s vrozenou této třídě otevřeností,
co si vůbec o pení radové i o »rozíňukanée« její
dceři mys!í. Mlovila dokonce i o modřinaách, které
si prý přítelkyně v hádce uštědřily a doklédala
se, že tem ještě teď leží střepů plný koš, jak
stůl i a večeří skácely,

Příhoda rostla v obrovskod sensaci. Paní
radová poznávala to ze záhadných úsměvů a pro

V Hradci Králové, dne 4. ledna 1907.
————

jaký stkvělý dar na haše národní účely; vi
anebo věděti aspoň má, že k podpoře studu
jících založili kněží katoličtí v Čechách víc
nadací než stavy ostattí dohromady. Ale přece
pokrokář štve proti svým pokrevencům, odě
ným klerikou, jako proti největším tmářům
— a 86 židy 8e spojujů.

Tářeme ee tudíž: Může nestraoný pozo
rovutel říci, že takový „pokrokový“ povýšenec
má vřelý cit pro národ a že 8 národem pocti
věji smýšlí než opřfinný katolík? Pracuje
opravdo takový list vlkstenecky, který horuje
pro hospodářské osvollození národa a v témž

čísle uveřejňaje plno|neertů gormanisujícíchžidů? Bere svoji úldhau vážně takový list,
který jednou nazve půjšování ruské vládě spc
lupracovnictvím při dločinua za několik dní
nato uveřejňuje veliký insert zvoucí k půjčce
takové? Stojí takový llet o skutečnou pravda
a spravedlnost, který 8 drzostí vší kritice se
vymykající balamntí své čtenáře často vy
myšleným, prolhaným citováním katolických
listů? Celou spousta dokladů bychom mohli
přinésti o takových fafinovaných nepoctivc
stech „pokrokové“ žurhalistiky.

A naše „Obnova“ poutivě a věcně bojo

vala proti takovýmBoo kas které kuvzdělání alonžiti nemoňou. Nenakazila se su
rovým tónem listů nám nepřátelských, poně
vadž víme, že paušální a neoprávněné na
dávky k zašlechtění a hestrannému přemýšlení
nevedon. :

Přímo úžas jímá při pozorování, jakým
štvaním protikatolický tisk avá čtenářa „vadě
lává“. A když pověstný Juda nazval paušálně
náboženství vůbec poolým řemeslem a ob
cbodem, hned pokrokový svět viděl v něm
hrdinu u člověka, který zasloaží ví pomoci
celé pokrokové strany, My však jsme místo

trhali jstne předivo zámyslných lží jednodaše
protidůkazy. A nestydíme se za žádný článek
v robrice „Obrana“ uveřejněný; naopak jsme
botovi vše to znovu opakovati. A proto cí
time na počátku roku uspokojení s činností
předchozí, že jsrne pracovali poctivě a že na
cházíme porozamění v kruzích stále širších.

Vidonce zdar svého díla, chápeme se
nové práce s plnou chotí. Leč jest potřebí,
aby úaždý, každičký upřímný katolík naší———————" -=
nikajicích pohledů paniček hned v nejbližším tý
denním trhu. Důvěrnější pak odvažovaly se dc
konce jí koodolovati nod brubostí pí. komisarové,
která nedbajíc cizího bytua pohostinství, odvážila
se na pí. radovou vstáhnouti i ruku. Při tom ne
opomenuly potěšiti polekanou, že si mohou jenom
s Miluškou gratulovati, že s adjunkrem byl učiněn
konec. Je prý to pěkný panáček a kdyby chtěly
mluvit,o jé...

Přišla z trhu zle dopálená. »Tomuhle musím
udělst konec! Do jaké to ostudy jsem jenom za
bředla=, naříkala potají, přemáhajíc se, aby Milka
ničeho nepozorovala.

A což teprve by ji bylo mrzelo, kdyby byla
viděla, že tytéž soucitné duše po nějaké chvíli
děkovaly pí. komišarové, že zpražila tu pejchu
radovky a kdyby byla slyšela, jak vynášely p. ad
junkte, pána, jakých je poskrovnu a který si za
slouží jinší nevěsty nežli je Milka, která nemá
než tu larvičku|

Paní komisarová utíkale z přívalu této dů
věrnosti pobouřená, že se octla v lidských řečech
a pevně rozhodnutá, že se to musí přetrhnout.

Podivné chování kollegů a poťouchlé úsměvy
personálu kancelářského od písaře až k starému
bručivému listovnímu poučily i Bohuše, že se také
v úřadě už všecko ví. Drala se mu na rty také
řízná odpověď, když sterý mládenec sekretář za
čel před ním řeč, jaký je dnes těžký život s těmi
ženskými, Ale potlačil ji, věda, že by tím jen oleje
do obnéě přiléval; ale v duchu však si umiňoval,
že do toho udělá rázný řez.

Tak uběhly svátky vánoční a blížil se konec
roku se svými vážnými i veselými hodinami. Váže
nými, připomínejícími zas uběhlý kus života a
veselými, budícími naděje v život nový. Zabuší
ten den starého roku na každé srdce — a není

ImsertysepočítajíI.0 l A,
Obnovavychásív pálek v poledne. | Ročník XIII.

diecése pracoral horlivě s námi. Jeu slepen
viděti nemůže, jak vepoctivě a s jakou zlobun
útočí se na naše katolické posice. A tu uetc
liko v zájmu náboženství, ale v zájmu pravdy
a spravedlnosti vůbec má So 8 námi Spojiti
proti vášnivé činnosti těch, jimž jest k boji
proti nám každý prostředek dobrý a kteří
tak křiklavě ohlopují a sesurovují náš lid.
Proto voláme všecky katolíky k horlivější
ještě práci v toioto novém roce; spojené síly
zmobou více než práce rozptýlených jednu
tlivců. Neoplácejme zlobu zlobou, uplatňojme
vznešené zásady křesťanské i v tisku, leč při
tom srdnatě odrážejme nezřízené a uepoctivé
útoky podnikané na čety našel A takovým
bojovníkům zejisté Bůh požehná.

Ještě některé poznámky k řeči
p. prof. Masaryka.

VIII.

Náboženství bez dogiat prý dostačí.
K čemu náboženské formy? Pánové, je-li Bůb
— a prof. Masaryk rozhodně protestoval proti
nařčení, že je atheistou — pak masí člověk
sloužiti Bohu, jak on přikazuje — 8 De, jak
člověka se libí. Představine si důstojníka, jemnž
nějaký rekrat by řekl: „K čemu vojenský řád,
instrukce, výcvik; já sloužím králi svým způ
sobem“; ten by se asi oa něho podíval. Slou
žiti znamená vůli předstuveného plniti : jestliže
můj způsob Be způsobem, jaký Bůh chce a ak
řídil, se nesrovnává, pobrdám Bohern, nejednám
správně. Plakovník Egidy, zukladatel „spolku
pro ethickou kultara“, také je pro udstranění
„dogwatického barampátí“; praktické křesťan
ství prý stačí. To je tak, jako když někdo
řekne: Pryč se Štěpem, jablka ii dostačí;
k čemuzbytečné harampátí: peň, kořeny, větve,
ratolesti a listy? Jako jablka neroston ve
vzducho, podobně nedaří se plody křesťanství
bez pně a ratolestí dogmat. D-gma o Nejev.
Trojici je kořenem křesťanství, dugina 0 Božství
Kristově a vykopitelské jeho swrti je pněm,
ostatní dogmata větvemi. (Viz: P. Nilkes, str.
90). Dogma je pravda Buhem zjevená, a kdo
to nepřijímá, o tum platí slova Kristova: „Kdo
neověří, bude zutračen.“=== —a
divu, když člověk setka se za večerních bohosluzeb
pod šerou klenbou chrámu s lidmi, kteří po celý
Boží rok třebas o kostel nezavadili. Vážný hlahul
zvonů připomíná tu bezděky vážnost nastávající
cích chvil.

Psní redová připravila se chvatně do chrámu.
Po celé svátky nemohla jíti od lože stale ješté
chorobné Milky, aspoň tedy dnes to chtěla na
hradit. Šlatam se srdcem divnou tísní naplněným.
Uplynulé chvíle svatků vánočních, rozčilení, které
prožívala, všecko to působilo na ni hlubokými
dojmy. A avyšily se ještě, když vkrečila do
chrámu a dívala se k lavicím, ve kterých s pí. kc
misarovou od let sedávaly a které takřkajiž jim
patřily, takže ani nikdo na ta místa sednouti se
neodvažoval. Vyhnula se svému [obvyklému místu,
ne však již z umínénosti a hrdosti, ale ze studu
a bázně, aby se nesetkala s tcu, které, jak vždy
znova pociťovala, přece jenom utlížida. Postavila
se v temném koutě nevědouc, že ta, které ustu
puje, v tutéž chvíli staví se v koutě druhém se
stejným úmyslem.

Varhany dohrály a ne kazatelnu v soumraku
ztopenou vystoupil stařičký p. děkan. Přeleti
zrakem naplněný chrám a počal svou staroroční
promluvu. Vykládal těžkosti roku právě se kon
čícího, a slova jeho zněla do chrámu tklivým
smutkem, když zmiňoval se o těch, kteří lom tu
ješté stali, letos však dřímají již večný sen. S po
hnutím přešel na život člověka, na jeho strasti
a boje. A ukazuje na krátkost života Jidského, že
loval, jak málo si vážíme radostí, které bůh po
skytuje, jak Často svévolně se o ně umínéností a
nedostetkem ústupnosti připravujeme. Slova jeho
padala do srdce paní radové jako žhavé krůpěje.
Zrovna jako by to naní mířil. «Oč by bylo méně
hněvus, slyšela dále kazatele, »kdybychom se uměli



Přednáška Masarykova vyzněla přáním:
„Pryč z církve katolické“; on odpadl k pro
testantismo, snad máme následovati přikladu
jeho. Slyšme některé citáty o protestantismu;
laskavý čtenáři, dobře si všimní výroků těch!
„Protestantismna na dvou principech se zakládá,
ua tak zvaném formálním s věcuém (materiál
ním). Formální princip je, Ze ce uzobvá Plemo
av. za auktoritu a za jedinou auktorita. V sa
mém principu je nedůslednost.Dopostiti auktorita
jen Písma, znamená, eo ipso dopostití aakto
ritu rozumu, neboť neběší o mrtvé písmo než
o výklad. Ze samého počátku vidíme, že re
formátoři sami nestejně soudili o Písmě svatém,
Jednak tedy má býti auktorita chráněna, na
drahé straně má a muselbýti dána volnost —
liberom jadiciam — v tom skví se nenrčitost
s nedůslednost. Protestant Harnak (snad Har

pack ?) sám praví, že Písmo jest „papírovýpapež“, a protestantům vytýká se bibliolatrie,
modloslnžba Písma. — Avšak nedůslednost
jest ještě jiná. Reformátoři, ačkoliv zavrhovali
auktorita církve katolické, bez kritiky přijali
auktorito, kterou jim církev podávala, totiš
Písmo. Piemo církev katolická dochovala, ale
hlavní kritika Písma, hlavní otevření této
auktority stalo se a stává se teprve později.
Už Luther chtěl části £ Písma odstraniti, velmi
příkře s0 vyslovoval o některých částech evan
Gelia, na př. o epištole Jakobově, zjevení chtěl
zevrhbnonotiatd. Jak konečně vyhnoati se z to
boto formálního principu námitce, — že kře
sťanství bylo před Písmem ? — Není pochyby,
že vedle Písma i ní nepsané musí býti
uznáno. Reformátoři o podání nemají dosti
eprávnéhoponětí.—„Protestantismus,vzpíra
jící se proti ostálenémo jednotvárnému názoru
katolickému, neustálený jest a polovičatý, nedů
sledný a nejednotný, právě tak jako filosofie du
savadní.“—„Ve přirozeně zvolném vývoji pro
tostantismas skwlečně až k úplnému rati
onalismu.“ A nyní pozor! „Protestanié samí rádi
se zovou „cvangelíky“, označujíce tím jmémem, že
také chtá býli církví apoštolskou.Ideál ten zejména
j české reformátory vedl; ale historickéstudium
dokazuje, že apoštolskou církví daleko něco jiného
bylo, než si reformátoři představovali, a že v celku
apoštolská církev mnohem byla podobnější pozdější
katolické církvi než prolestantiam.“

A kdo pronáší zdrcující tento soud nad
protestantismem? Jistě nějaký fanatický kle
rikál, římský zpátečník, papeženec| — O ne,
Od víry katolické odpadlý universitní profes
8or, protestant Dr. Tom. Masaryk — ve
„Stračném Náčrtě dějin filosofie“ na str. 448
A násl.a v„KookretníLogice“str. 172a násl.;
ten Masaryk, který odvažuje se vybízeti k od
padu od církve katolické, a sám se přidal a
dosud trvá v sektě, která vade atonev plném
racionalismu, která není tím, zač 80 považuje,
ani evangelickou ani apoštolskoa. Není to ve
liká opovážlivost, nechceme říci drzost — vo
lati: „Pryč z církve“ a vám zůstati v sektě,
kterou tak odsuzaje! Srovnává se to s cha
rakterem člověka myslícího, ve věcech nábo

učiní si zajisté sám náležitý úsudek o prof.
Masarykovi, a netřeba nám dalších důsledků
vyvozovati.
->

„trochu více zapírat, kdybychom se snažili více
si porozumět.« A konče promluvu steroroční, která
snad bude již poslední v celém životě jeho, vždyť
jest již tak stár, prosil a zapřísabal přítomné, aby

pravice s tím úmyslem, že nebude již bněvu mezi
námi, ale jako praví bratři a sestry v Kristu ne
přestaneme si odpouštět a se milovat...

Hlasité štkání provázelo jeho slova. Nemohla
„se ubrániti slzám ani pí. radová. Kdyby nyní se
„setkala s pí. komisarovou, jistě by jí podala pra
vici ns usmířenou. A v druhém koutě pronášele
totéž pí. komisarová, vyčítajíc si, že nesnažila se
porozumět, odpouštět a milovat...

Poslední sloky písně dozněly a lid počal se
-tlačiti z chrámu. Pozvolna jako z blučícího úlu

hrouly se řady ze dveří, sestupujíce opatrně po
kluzkých schodech.

Paní radová ještě plna myšlenek vykročile
do temného večera. Ovanutím chladného větru
zatočila sc jí blava a než se naděla, klesala na
kluzkých kemenech k zemi. Byla by si jisté vážně
ublížile, kdyby ji nebyla čísi ruka zachytila.

„| Vachopila se chtějíc děkovati, ale slova jí
odumřela na rtech. Poznávala v ochránkyní pí.
komisarovou.

»Neráčila jste si ublížit P«
»Ne, ne, děkuji«, odpovídala zmatené, sestu

. pujíc dolů. Ale prudké zebolení v noze ji upo
zornilo, že nemluvila pravdu, Musila se zachytnouti
sábradlí, aby znova neklesle,

sZdá se mi, že jste si přece ublížila«,
sSpad jsem sl vyvřtla nohuc,
»Podepřete se tedy, já vám pomohuc, a

póže pí. komiserové vsunule se pod rámě pí, radové,
, eby mobla jíti,

sJak ale přijdu k té laskavosti já, jár, za
třásl se hlas pí. radové, skterá jsem vám tolik
oblížilal«

Moh! by opnad někdo říci, že ten, který
odpadne od víry k protestantismu, uvnitř zů
stává tím, čím byl dříve, a nemá dostatečné
kvalifikace, aby řádněprotestantismus posoudil,
proto uvádíme z Hettiogrova opisu „Die Krisis
des Christentuma“ závažná slova prof. prote
stantské theologie Dr. Ruuweohoffa, který na
otázku: „pokud třeba shodovati se u Ježíšem
a jeho ačením?“ — odpověděl, že ovšem ne
v tom, čema apoštolské vysnání učí, nebo stře
dověk, ale také anitv tom, čemu reformátoři učili

operistově osobě a jebo díle! ShodyDonic zánem jest prý potud třeba, pokud od; zá
sadám našeho nynějšíhoživola! Ředitelem víry
naší není osoba Kristova a také není jejím
předmětem. My, kteří se ještě křesťany jme
nujeme, píše dr. Rauwenhoff, prohlašujeme, že
tak činíme popndem vůle vlastní; me proto,
že se na svět díváme jako Ježíš Kristus; také
me proto, že Ježíš v očích našich může býti
ještě předmětemnáboženské úcty; ne proto, že
v učení jeho vidíme neomylné pravidlo svých
osobních a občanských povinností, nýbrž proto,
Ze v učení jeho postřehujeme zásady svobod
ného, daševního, laskavého, náboženského ži
vota, které dle našeho přesvědčení jsou znám
kami pravého náboženství. Hledíce k této shodě
nazýváme Ježíše zakladatelem svéhonábožen
etvíl“ — Hrozná zajisté to sloval Takovýto

rotestantismus, který neuznává již ani božství
ežíše Krista, ani jeho učení — není více 0

právněn nazývati se „křesťanstvím Kristovým.“
A Dr. Rauwenhoff není ojedinělý mezi

protestanty; mnoho, přemnoho je jich téhož
smýšlení. Mnozí liberální profossoři větěpují
bez překážky kandidátům theologie protestant
ské racionalistické, nevěrecké tyto zásady. Pak
není divu, že nevěra i a kazatelen se hlásá.

R. 1878 kazatel Hossbach v Berlíně ve
řejně popíral božství Kristovo. Zavedeno a ním
disciplinární vyšetřování, a výsledek? — po
nechán na svém místě. Lebnický pastor Ziegler
měl na jaře r. 1891 přednášku, kterou vydal
potom tiskempod názvem „Dějinný Kristas“,
kde popírá božský původ Krista. Trestní vy
Šetřování proti němu zavedeno. Orthodoxní
strana, která uznává božský ráz bible a božství
Kristovo, šádala, aby byl sesazeu; liberální
však strana žádala posudek fakolty strassbar
ské, která se vyslovila pro názory Zieglerovy.
Tím povstal spor mezi protestantskými církev
ními úřady, kde orthodozie převládá. Pěkný
to obraz „čistého evangelia“ u mnobých pa
storů protestantských. (Vít spis P, Konečného:
Jak píše prof. Dr. Masaryk o katolické vědě
a víře, str. 152—162, kde uvedeno hojnost
dokladů, že protestantfumas © základol, a vše
rozbodající otázce o Božství Ješíše Krista udé
lal již dávno skutečný bankrot.)

Ale — řekne snad někdo — p. prof. Ma
saryk přiznává se k protestantisma jen proto,
aby nepřišel o profeasorskou stolici na uni
versitě, —zatím přemýšlí o náboženství novétm;
až bude 8 přemýšlením hotov, pak veřejně
8 ním vystoupí. To přemýšlení však trvá jit
poněkud dlouho; no, počkáme ještě, a s nej
větší ochotou přijmeme nové toto učení, ale
jedinou „nepatrnou“ podmínku si děláme, totiž
aby dokázal savé poslání takovým životem, o—————ó2

»Ne vy, ale já jsem vám ublížila, Však jsem
za vámi spěchala, abych vás odprosila«, stejně
vzrušené odporovala pí. komisarová,

sJak vy mne? To moje povaha.. .!«
»Ne, mojel«
>A nehněváte se opravdu ře
>A vy se na mne také nemrzíte?«
Podivili se lidé, když potkávaly obě a po

divil se i p. adjunkt, když očekávaje matku na
rohu ulice, spatřil ji zavěšenou s raní radovou.
S radostí přejímal úlobu Samariténa, aby dovedl
pí. radovou do bytu...

A když pak večer seděli opět po oktávu
hněvu v záplavé ovětle oslavujíce smíření, sbodli
se všichni, že vlaatač byla to všecko brozitánská
hloupost, co vyváděli.

»A našim dětem bychom žvot zkazili«, do
dávala paní radová »2 pomyslím-li si při tom ještě,

bych si.. ..«
sAle naopak, drabá přítelkynč«, nedala ji

domluviti paní komisarová, »vy jste měla pravdu.«
»Ne — jenom vy, přesvědčila jsem ne, že

pAle kdež pak smrček, jedle to byla, jak
jste vy tvrdila.«

»Ne,nemohuse dáti zahanbiti, smrček to byl.«
3A já vám povíme, vskočil jim do řeči p:

adjunkt, »nebyl to ani smrček ani jedle, byl to
laskavec a punktum! .. .«

A Milka jako by opět procitle z těžkého sna,
stiskla mu s úsměvem ruku.

Dejte si pozor v nastávajícím masopustě,
přesvědčíte se, že měl p. adjunkt pravdu. Jmeno
vání z titulárního na skutečného adjunkta jest již
na cestě a na děkonství jest již snubní protokoln"

bětavostí a sázraky, jeko Kristus Pán. Jebo
apoštolé posad svým jednáním nijak nedoka
sojí mravní povýšenost nad katolšky. Vidyť
se za ně sám Macbar stydí. ,

Pak mu ověříme.Nepochybujeme, že šak
učioí, vždyť celý boj o náboženství jen ztobo
Blechotného úmysla podežká, aby oás z bledě,

do slehž olrkev katolická nás uvrbla, vpvobodil. * . .

Dopis z Prahy.
Doe 10 prosince zemřel v Paříží rozhodný

katolík Ferdioand.Branetier, nejobsáhlejší-snad
a oejpronikavější duch současné Francie. Jeho
učenost, břitkost, povabová pevnost a rázovi
tost mobutně rýsají ge ve všech literárních a
kritických otázkách a sporech, jež zajímali
duševní elita francouzského národa. Všudy byl
pohotově, všady stanul pevova ochoa a všech
předmětů zmochoval ae pronikavostí a tsko
vými důvody, která sneseny byly z duševní
práce několika minulých atoleti a kterým od
půrcové nemohli odolati. Obyčejný výsledek
zápasu často byl, že odpůrci jeho odcházeli
= bojiště pošramoceni a krvavé sraněni.

Všechny velké soustavy vědecké, literární
s Slosofické prošly jeho třídícím duchem; ale
— ko podivu — apivy, které většinu noučae
níků jeho dohoaly k netečnosti zamlažily jim
mravní zásady a cesty šivota, nevykonaly na
Bronetiera žádného vlivo. V tom vířivém
zmatku myšlenek a ve vlnobití idel zůstal 80
verénem, jen odolal oebezpečnémn nátlako
tak, jako staletý dob odráží útoky pradké
vichřice. On utojí — a vůkol ného menňí do
chové, zmítáni jsouce každým vádkom vědec
kých domuének a slákáni novotop oějaké filo
sofické knihy, přenášejí zachycené drobečky
hoed na život a literatura, jsk jest tobo ná
soroým dokladem Zola. Zoln měl v Branetie
rovi nemilosrdného a spravedlivého soudce,
jenž a hlediska uměleckého, vědeckého a mrav
ního namobl enósti, aby oataralistické romány,
založené na materialistickém názoru, otravo
valy život. My bychom také potfebovali tako
vého Branetiera, jenž by protřepával figarky,
které křičí, mávají rakama a poskakují lehko
myslné na smetišti, ješ rozhrabávají a, na
Jdouce konsek lesknoncího se skla nějaké the
orie, zasednou 8 filosoficky nachmořeným čelem
sa redakční stolek, aby nález ohlásili člově
čenstvu. Aby mínění jejich však nesestárlo,
zítra vymění je za názor jiný, protože si jej
namátkou sase někde přečetli. To však není
všechno. Koroohvičky tyto 8 druhé strany vy
vlíjejí opovržení nebo konečaš i fanatický vztek
proti lidem, kteří velikánům v dětských kal
hotkách nejsou dost ochotni tleskati.

Branetier rozhlížel se po mravní spoustě,
která hlodá na kuřenu francoozského národa,
o věci hloboce a pronikavě přemýšlel a ve
svých pojednáních mobatně protestoval. V této
příčině není však sám, jsJo i jioí duchové
francouzští, kteří -se snaží též plouti proti
proudu. Badoo-li míti jeho elova brzo pože
husnon žeň, těžko předpovídati v době, kdy
ve Francii proti náboženství rozhoduje uásilí
vládní. Branetier byl nepřítelem lhostejnosti
ve věcech nábožeuských a mravních, mluvil a
psal proti různým soustavám filosofickým a

a člověka bez jakóhokoli nadpřirozena. Pro
nlovil, že není soustavy mravaí, která by ne
byla úplné závislun na některé metafysice.
Vizme na příklad, jakými jemoými odstíny a

mravoaku katolickou . . - „Ale kdo jen trocha
bude přemýšleti, usná bez váhání, že mravo
uka, jakou dlužno odvodit, nebude naprosto
tatáž v případech, že Ježíš Kristus bade po
kládán za pouhého človéka nebo za pouhého
Boha aneb za člověka-Boha,Jestliže jest Kriste
toliko člověkem, stává se nemožným, vyvoditi
z jeho ochuzení a sebezničení, jak to říkají
křesťanští kazatelé, ta nauku pokory, která se
z toho vyvozuje, a naopak jest to pýcha, která
se stává ctností. Je-li pouhým Bobem, stává
se nemožným stevěti nám ho sa vzor a žádati,
abychom ho v každodenním svém konání při
vší své křehkosti napodobili. Buďto tedy není
více mravouky křesťanské, nebo jest třeba,
aby byl člověkem-Bohem.“ (Eduard Rod:
Mravsí názory naší doby.) Mělby se tedy n
nás Branetier více stadovati. ©

. .
o

Ologiko realistické, kdo tě bude moci
pochopiti?! Otázka tato a napolo též výkřik
derou ee člověku v mysl, kdyš čte posudek
„Časův“ o výsledku sněmovní volby německo
brodské. Suchá a jasná mluva číslic zní: dr.
Šubrt dostal 959 hlasův a pro pokrokářského
kandidáta Svobodu bylo odevzdáno blasů 250.
A Jako by v naší veřejnosti vzoikly těžké ne
snáze a jako by o mluvě číslio těch nastal
apor, vizte, „Čas“ přicbází as důrasnou váš



sosti rozetiná uzel takto: „pro pokrokového
kandidáta p. řídícího Svoboda bylo odevsdáno
250 hlesů, to znamená (světe úžasní, co to
anamoná), že pro něj hlasovalo 250 pokroko
vých voličů.“ Tedy 260 hlasů jest 50 hlaeů!
Archimede, vstaň, tvůj bod jest nalezen! Všuk
oa tom není dosti, neboť „Čas“ ohromaje ještě
jibým vynálezem. Mladočeší ve volbě prohráli,
a kdo toma nechceš věřiti, přečti si to v „Čase“
černé -na bílém. Ti, kdož „Čas* přijali za nej
vyššího správce svého svědomí, přijmou snad
jebo početní výsledky volební jsko přebodno
oování hodnot, tak cosi podle způsobu Nietz
echeho, sle my ovšem té cti mu neprokážeme
vědouce, še „Čas“, kdyř jest zle, zachraňuje
svou věc zcela obyčejně vykrucováním, úskoky
a různými paradoxy, jimiš zatemňoje podstatu
věci. Někdy se mu spekulace podaří, častěji
však selže, jako právě teď 8 těmi 250 voliči,
které povýšil za problém, jejž považoval za
ootno rozřešiti. Rozřešení však vyznělo slovy,
která se podobají nesmyslu jako vejce vejci.
Vyšítá-lí „Čas“, že dra. Šabrta volili také „kle
rikálové“, staví se velmí nechápavým. Protiví
ee sice, když někdo nechce chápati jasné
úmysly, ale tady nicméně přece musíme vy
avětliti „Času“ věc, která vlastně jest vysvět
lena. Katolíci volili mladučeského kandidáta

proto, že nemohli voliti pokrokového, pro nějšasovali svoruě židé.

O přednášce p. ředitele zemské banky
Procházky zmínily se skoro všechny listy a
měly by se přičiniti, aby zlatá zrna přednášky
nepadla na dno proado každodenního života,
který svým rošným tokem odnesl v zapome
natí již tak mnoho dobrých myšlenek. Před
náška byla praktická v plném významu tobo
slova. Českému lidu bylo již předloženomnoho
praktických věcí, které však často odlošeny

by proto, že náš veřejnýživot čine se směrempřílišného politisování. Než přes to přece pro
síraví rádci národa neochabují ve zdůrazňo
vání pravdy, že nedá se právními formolemi
zajistit, co není životními silami a hospodář
skou mohoucností zabezpečeno. Ředitel Pro
cházka udeřil na tento základní lón opětně.
Nechceme-li o našich právech jen neastále de
klamovat, nebude na jiném, než soustřeďovati
síly na rozhojňování hospodářské moci. Jest
tedy kromě pochybnosti, že každý, kdo chce
býti dobrým vlastencem, musí svůj vliv a práci
ve veřejném životě timto způsobem uplatňo
vati a zejména řečníci političtí měli by také
občas z toboto soudka načíti. „Čech“ přednáška
ředitele přinesl na Boží Hod Vánoční. Jest
tedy přístupna každému knězi, jemuž ji co

- nejvřeleji odporačuji, aby ji použil v lidových
přednáškách. Myšlenky od zkošených lidí se
brané, poučení na podkladě skutečného života
sestavená nejsou orčena jen pro obmezenou
počtem společnost, nýbrž doporačají se k dal
Šímu zásevu a mají býti semenem dalšího po
kroko. Jeou lidumilové, kteří pozorují toliko
člověka a namáhají se očiniti ho mravnějším,
neobírajíce si za úkol, rozmnožiti společné bo
batství a blahobyt, aby mu dali příležitost
k zlepšení, a jsou zase lidé, kteří usilují jen
o statky hmotné, nestarajíce 88 nin o mravní
a duševní stránku člověka. Knězi však jest
epojovati obojí směr v nerašícím soulada, má-li
své pastýřské poslání v novodobých poměrech
se zdarom vyplňovati. Jest to důležitá a po
vážlivá pravda, kterou ředitel Procházka pro
nesl, de by český národ při nejmenší denní újmě
jednotlivcově ušetřil ročně 300 mil. K. Tu jest
takové číslo, o kterém jest každému přemý
šleti. Za toa příčinou bodiž při každé příleži
tosti lid k šetrnosti nabádán. Vůbec upozorhu=
jeme opětně a opětně, že kočžstvo musl všěímati
si bospodářského života národního více nežli
kdy jindy. Žádný jiný stav nemá takových
podmínek nejdůvěrnějšího styku e lidem jako

: stav kněžský, a jest potom neodůvodněná žár
livost proti některému svobodomyslníkoví, jenž
hospodář-koa droboou prací a přednáškami
sískává vlivu mezi farními osadolky. Vizme
jen, jak pokrokářské redakce k této činností
Dabádají své přívržence! Z toho a z potřeb
lidových usnďme, že s katolickou orgonisací

masl E v ruce jíti též organisacehospo

Za pokrokářskými řečníky a novináři ne
stašíme věra již ani zametat. Minole právě
Obnova“ upozornila na nesmysly, které v Do

brušce proti katolíkům vytřásal redaktor
Osvěty L“ Hajo. Tento pán vůbec činí se

jak jen může. Vařte ho tři dny v louho, přece
s něho novyvařite porlavy a Iši, kterými 8e
Da 'vás neustále eápe; -olakojte ho jakýmkoli
lakem vsdělání, přece vždy na venek prodere

- 60 jeho přirozená povaha. V pomlavách jebo
však jest také živel, který otevřeně nazýváme

hrabou novědomostí, zejména když katolickému

páboženstí přisnruje porážky u Solferina aKrálové Hradce. Málo kde postupojí ka předu

úvahy o příčinách a následcích jako po pro
hraných bitvách. Bitvy u Solferina a u Krá
lové Hradce jsou přecehistorické událostí, ale
nikdo z dějepiscův a vojenských spisovatelů
porážky ty nepřičítel katolickému náboženství.
Does již průměrně vzdělaný člověk může Hejna
pončití, jaké náhodná věcí mají vlív oa šťastné
nebo nepříznivé obraty a výsledky bitev, af
nic nedíme o výzbroji a výovika mužstva,
zdatnosti gonerálův a důstojníkův. Aby Hajn
v tomto obleda nepřemílal plevy a nedostával
6e s pravdou censtále do křížku, doporačujeme
mu k dobrému stadia příslašné místo ve
„Vojně a Mira“, kdež Tolstoj dotčenon otázku
rozebírá a orčité zodpovídá. Ale i když Hajn
naší rady poslechne a z Tolstého se poučí,
nelze očekávat, že podrohé bade móně blábově
mlavit, neš hovořil v D-brašce. Podle všeho
zajisté pokrok našich pokrokářů záleší v tom,
že nemusí vědět, čemu učí a že proti kato
Jikům bylo by zbytečno, rozeznávat branice
mezi lží a pravdou. Postačí jim naduté vědomí,
že jejich frasí o „pokroku“ všechno všecinko
na ovětě jest vyjádřeno.

Obrana.
(8) Jak se to rýmuje? Masarykjest

okládán od některých prostodachých lidí za
arcovníka lepšího, vznešenějšího náboženství,

než jest naše katolické Machar ho počítá mezi
tří první bvěsdy křesťanstva, jest jeho intim
ním přítelem. A přece Machbar radil v listu k
židovskýmakademikům—k atbeismu,ten Macbar,
který Masaryka tak velikou chválou zasypal.
Jestliže se tedy nepodařilo Masarykovi ani do
srdce Macharova větípiti nějské nové ideje
přesně náboženské, jak to dopadá teprve
s jeho žáky ostatními? Sarové útoky a lži
„Času“ nijak ueukazají na nějaké vzneše
nější idey, než jaké zastáváme my. A ostatně
na samém synovi Masarykovu také prý není
znáti blabší a opravdovější cit náboženský než
na akadomikovi jiném. Kde jost tedy to vzne
Benější ovoce? A kde vůbec pravidla víry
nové?

(3) Práce pre shoda učitelntva
u kmóžatvom. Zase Čteme nový leták ači
telaký, v němž se odporučuje usilovné potí
rání „klerikaliama“ ve školách a v němí se
opovídá boj ačitelům, kteří by chtěli „přislu
hbovati klerikálům“. „Šxolský Obzor“ prý má
vymýtiti „náběhy ke klerikalisma“. To zna
mená jinými slovy pevnon vůli katolické ná
boženství i s katechety ze Školy vylončiti. A
při tom má zůstati kněz úplně chladný! Ne
ustoapí-li z posic svých, bade-li hájiti své
historické právo, nazve se klerikálem. My
proti stava učitelskéma nebojajeme, ale sta
víme se pouze proti násilnictví učitelů pokru
kových, kteří chtějí spoutati svoboda kněží
i katolických učitelů. Pokrokové učitelstvo
však útočí oa celý kněžský stav. A pak se
ještě ozývá farisejské lamento, že stav sou
stavně napadaný zvedá se k pouhé obraně
proti těm, kteří po úřední přísaze hued proti
svému přísežníma sliba jednají! Pěkná to
práce pro shodu učitelstva s kodástveml

Politický přehled.
Brány sněmů zemských již zaše uzavřeny.

Sněm království Českého v první den zasedání
zněl protesty se strany české proti bezpří
kladnému zkracování prací sněmu tohoto, vzaty
na vědomí dopl. volby poslanců, skládány sliby
poslan. a 29. a 31. pros. po rozpočtové debatě
povolen prozatímní rozpočet na prvn čtvrtletí
r. 1907. Schodek loaský činil 14,000.000, le
tošní 19.863.000, který se uhradí dle známého
receota, který nikdy nepřispěje k ozdravění
fioancí zemských. Sněm bude prý v úoora
svolán a bode zasedati do konce března. —
Na sněmo m-rkrabství Moravského bylo živěji.
Poslanci katol. národní v jedoácí suěmovním
vystoupili rázně; vykonány volby do zemského
výboru, do sněmovních odborů, bypoteční banky
a schválen prozatímní rozpočet. Zemská spo
třeba na rok 1907 činí 80413926 K, a po při
ráškách (579, a 63%) ueubrszený schodek
6863.841 K. — Na dolnorakouském sněmu
přijat byl velkou většinou zákon o povinném
volení. — Poslanecká sněmovna sejde 80 zase
9. ledna. — Volby do říšské rady na zákludě
nového volebního řádu vykonají se v březnu,
dle všeho asi na Květnoa nedělí.

Poláci v Prasko připravují se k nastáva
jicím řčským volbám, že z toho vláda dostává
pomala strach. Poláci zřídí ei polskou národní
radu, jejiž vlív nevstahoval by se puuzže na
volby, ale směřoval by k hájení všech polských
zájmů.

Ve francouzském senátu sch-álen velkou
většinou zákon o vykonávání bohoslužby. —
Skoro všeoky etátz přijaly protestní notu av.

Stolice proti vypovězení vyslanos papežského
Montagniního z Francie s proti zabavení archiva
vyslaneckého v Paříži.

Mezi Toreckem a Bolhbarskem nasta
dohoda, aby z nepokojů v Macedonii nevzešla
nějaká zápletka.

Revolucivnáři ruští rozbodlí se, že j v čase
voléb do damy badon boořiti. Nové volby do
dumy vypsány jsou na den19., února 1907.
Y Omskuzastřelenna veřejné ulici gu
vernér Litvinov. Loupeže a vraždy provádějí
se dále. — Admirál Něbogatov, který v Ču
čimské úžině vydal Japoncům své loďstvo bez
boje, a velitelé tří jeho obrněnců byli odson
zeni válečným soudem k smrti.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Slezského Předměstí. Ve zdejší

Svatojosefské jednotě přednášel dne 8. propince
dp. JiH Sahula o sv. Václava. Vylíčil, jak náš
zemský patron byl pravým brdioným rytířem,
bystrým státníkem, ochráncem utiskovaných a ve
litým světcem. Poukázal na to, že s krajním ne
bezpečenstvím vlastolho Života hleděl upevniti
křestanské zásady v naší zemi; my dle jeho pří
kladu též máme si vážiti víry po otcích zděděné.
Proto organieujme se k obrané náboženství. Pak
hlásil se o slovo p. Jar. Astr, ktorý, navázav na
výzva Sabulovu, odporučil dělnickou organisaci
katolickou. — 23. prosince uspořádala jednota před
náškovou schůzi ve Slatiné v hostinci p. Krejčího.
Přednáška 86 světelnými obrazy dp. J. Mynaříka,
kaplana z Černilova, s dychtivostí byla očekávána.
Však skatečnoat předčila všechno očekávání. K četně
sbromážděnému posluchačatva, jež naplnilo sál až
do posledního místa, vzletně a úchvatně promluvil
dp. řečník. Ve své přednášce tři bodiny trvající
vylíčil svoji cestu z Břeclavi na Moravě, po souši
krajinami alpskými až do Terstu, odtud po moři
až k prenímu městu sv. Země Jaffé, pak pobyt
na posvátných místech v Palestiné, Slova avá do
provázel 113 světelnými obrazy, tak že každý
cítil see v dachu na místech oněch, o čemž avědčily
teké časté sympatické projevy přítomných. Ne
echácelo také zajímavých podrobností při líčení
krás přírodních, při popisování života na lodi.
Však přímo úchvatně na posluchače působila slova
o dojmech, jež dp. přednášející cítil při prvním
spatření Zemé Svaté Přednáška skončila se za
plného uspokojení všech přítomných, kteří roz
obázeli se 8 přáním na rtech, aby dp kaplan Mys
nařík i v jiných obcích faraosti naší takový du
Ševní požitek nám schystal. Dp. přednášejícímu
platí naše upřímné „Zaplať Pán Bůhl“ Též ar
dečná díky vzdáváme vp. Junu Petráskovi, ka
planu z Černilova, za ochotné a vzorné obstará
vání světelných obrazů.

Z Hor. Jelení. KatolickáJednota v Hor.
Jelení konala dne 9, prosince 1906 valnou bro
madu. Po zprávách funkcionářů zvoleni do výbora
pp.: A. Rázek, starší, Fr. Sedláček, jednatel, H.
Pavlíček, A. Prudič, Jos Sedláček, J. Chaloupka,
Fr. Drábek, Fr. Polák Rovisoři účtů H Rousek,
J. Bečička. Spolek odebírá 30 výtiská „Meče“, 20
PPráce“. V místnosti vyloženy jsou časopisy Ob
nova, Naše Listy, Badvucnost, Selský List, Český
Východ, Časové Úvahy. Kashovaa čítá na 180
svazků. Co čionosti se týká, byla v tomto roce
epiše slabší, i jest žádoueno, by nový výbor podjal
se Čianosti a více schůze a přednášky pořádal.
NZdař Bůb I“

Zprávy místní a z kraje.
V posledním dal v roce byljakovle

tech jiných katbedrální chrám sv Ducha věřícími
celý dea naplněno. Jeho Biskapská Milost měl
před odpoledním požehnáním jímavou promlavu 0
koačicím se roka. Napomínal, abychom přemýšleli,
co se sanedbalo a hleděli v novém roce napraviti.
Poukázal na to, jak veliké boje přinesl rok 1906
církvi nejenom ve Francii, ale i u nás. Potfebí,
abychom + pohnuté době nyuější tim více nábo
ženství Kristova si vážili a je chránili, aeodplá
cejíce však zlé slým Srdce naše budiž napinéno
láskou dle vzoru a příkladu Ježíšova.

Dachovenstvo| královéhradecké
shromáždilo se před novým rokem v bisk. resi
denci, kdež jménem přítomných přednesl vsdp.
gener. vikát Dr Alois Frýdek Johv Biskapské
Milosti vřelé blabopřání k novému roku. Pouká
zav na významná slova aadělů, zaějících nad
Božským Ditétem v Betlemě, projevil vroucí
přání, aby Bůh dopřál milovanému. arcipastýi
mnoho sily k šitení slávy Boží a přinášení po
koje lidem dobré vůle. Kačžstvo, ješ svého arci
pastýře právem velice ctí a miluje, bude mu
v těžkém úřadé všemi silami nápomocno. Nejdp.
biskup pobnatým hlasem děkoval za upřímný
projev synuvezé oddanosti; nejeden tra ranil
v tom roce jeho srdce; nechoe však umilórati
v dile Spasitelem přikázaném; sa pomoci věrných
a milovaných spolapracovaíků kučáských bado
dále horlivě pracovati, aby sláve Botí a pokoj
mesi lidmi dobré vůle stále se smáhaly.



Zprávy dlecésní. Jmenováníjson: pan
Vibe. Jůsl, vikariátní eprávce, farář v Libici, b.
vikářem okresu Německobrodakého: pan Dr. Jos.
Mrštík, vikariátní správce, arciděkan v Chrudimi,
b. vikářem okresu Chbrudimského; p. Jos. Pro
cháska, vikariátní správce, farář v Mlázovicích,
b. vikářem okresu Hofického; p. Vilém Chmelíček,
děkan v Dolních Kralovicích, vikar. sekretářem;
p. Stanislav Kosan, katecheta v Chrudimi, obdržel
farní! sypodalie; p. Jan Sobotka, spiritaal v pen
sionátu cís. Františka Josefa v Chradimi, prdí
nariátní pochvalu. — Ustanovení jsou: p. Frant.
Dvořák, kaplan Chotusický, za faráře v Lašici;
p. Otakar Fiala, farář Heřmanický, za faráře do

Čenkovic; p. Aug. Žďárský, farář Smrčenský, za
faráře do Dušejova; p. Stenisl. Michálek, zám.
kapl. ve Varvažově, za koop. do Štěpanic; p. Fr.
Franc, kapl. v Pravonině, za kapl. do Damnikova;
p. Karel Dvořák, koop. ve Skořenici, sa koop.
do Pravonína; p. Jos. Cvejn, kooperator ve vil
mově, za administr. do Bystrce; p. Jos. Kulda,
admin. v Koroubví, za kaplana do Bystrého (u
Poličky); p. Frant. Svoboda, koop. ve Ždánicích,
za admin. tamtéž; p. Jos. Klement, kapl. v Žu
dléři, za kapl, do Kohoutova; p. Jan Kovář, kapl.
v Kohoutově, za kapl. do Žacléře. — Na odpočinek
vstoupili: p. Jan Gebert, farář v Hradišti, p. Fr.

Kovařík,far. v Cj p. Jan Gotatein,farář veVelké Upě. — Pánu zesnali: p Fr. Sedlatý,
(V Vuln.) děkan ve Ždánicích, + 8. prosince 1906
(naroz. 1842, vysv. 1867); p. Frant. Podhajský,
farář Holický na odpočinku ve Vymyslicích, + 16.
prosince 1906 (naroz. 1838, vysv. 1868). — U
prázdněná místa: fara v Bystrci, patron nábož.
matice, fara v Heřmanicích, patron kníže Liechten
etein, fara ve Smrčué, patron náboženská matice,
fara vo Velké Úpě, patron nábož. matice, vesměs
od 1. ledna 1907.

Přlsve ui si školního Inapektora.Od jakživa platíla zásada, še poroučí ten, kdo
platí, a proto by dle této zásady měli jenom po
platníci rozhodovati © evých školách a osobách,
ve škole působících. Pokrokářská strava však
zvrátila starou bezespornou tato zásadu, roztahujíc
se ve školách u poroučejíc, jakým ten který učitel
má býti. Dle svého zvráceného názoru rozkřikli se
v „Osvětě lidu“ pokrokáři na p. inspektora Krčiáře,
aby „prý přiznal otevřeně barvu a postavil se na
stranu těch, kdož pokládají vyučování jeptiškami
na zdejší obecné Škole za nešvar a za přímé po
škozování zájimů rodičů, kteří své dcerky do obecné
školy posílají“ © Nemůžeme ovšem brániti p.
inspektoru v sympatiích s pokrokovým učitelatvem,
protože znásilňování osobního přesvědčení je vy
hrazeným řemeslem „pokrokových“ osvícenců, ale
tolik můžeme Žžádati od p. inspektora, aby za
stupoval a hájil zájmy všech o školu interresso
vaných kruhů, a ne pouse několika procent štva
vých křiklounů. Z toho důvodu upíráme křiklounům
z „Osvěty lidu“ právo na reklamací c. k. okr. inspe
ktora pro vlastní zvrácené názory na život. Dále vy
alovujeme pokrokovým učitelům zdejšímkteří novi
nářeký výpad tento učinili, upřímné politování nad
neslušným snižováním učitelské činuosti učitelek ře
holnic. Páni tito dobře vědí, že školní činnost učitelek
řeholnic je ueprosto vzorná a způsobilost vyučo
vací vaprosto zákonnitá,ale to jim nevadí v každo
ročních útocích na Sestry, Myslíte si snad, pánové,
že rodičové jsou tak krátkozrací, aby uvěřili vašim
zlolajným výrokům? Necbápeme, proč by řebolnice
nemobla poskytovati dětem v elementárním vyučo
vání tolik, co dokáže některá fiativá učitelka,
která místo přípravy na zkonšky a do školy
shání milovníky, cbová se v kostele nezvedeně,
při modlitbě se prochází kol lavic, sesměšňuje
dětem medailky e obrázky svatých drzými výroky,
atd. Řeholnice se věnuje celá jen svému povolání
a poskytuje i svým mravním charakterem potřebný
příklad svěřené mládeži. Obecenstvo dovede roze
znati zrno od plevy a dovede posouditi důležitý
výtnam učitelky řeholnice zejména v nynější době,
kdy všelijaké osoby „působl“ na školách, Těm by
mohla „Osvěta lidu“ nešvar vyčítati, ale kde pak
by zchatralá tiskovina mohla svým čtenářkám vy
čísti pravdu! To raději vrhne Be na tiché ženy,
echovávajíc 60 38 „usnesení“ zastopitelstva obec
ního, aby vyučování na paralelce bylo avěřeno
světské síle. Kdybychom nešetřili vážnosti našeho
obecního zastupitelstva, rozebrali bychom po zá
sluze toto fumósní „uBnesení“, ktoré mohl p. in
spektor u vědomí své pravomoci acela klidně
ignorovati, protože lepšího osudu nebyl tento projev
ani boden. Nežádáme žádné protekce pro učitelky
řeholnice, ale žádáme jen spravedlivé ocenění

nebo v černém závoji, © vyslovujeme náhled, že
p. c. k. školní inspektor musí v přední řadě re
spektovati zájmy katolických rodičů, kteří si ná
boženskou výchovu svých dítek přejí a teprv

tom může věnovati pozornost požadavkům po
Erokářské kliky, badou-li požadavky tyto roz
umvými a spravedlivými.

„Pastýři betlemští“, vánoční hra od
Drablovského, provedena byla dne 30. prosince a
1. ledna apolkem katolických tovaryšů ve dvoraně
Adalbertina za velmi četné dčasti obecenstva, tak
že se nedostávalo sedadel. Sám odp. biskup a
vadp. kanovníci poetili představení svon vzácnou
a pro spolek velmi lichotivou návštěvou. Provedení

unavný dirigent p. J. WfAoschjaa., který s ne
všední obětavostí řídil všpcky zkoušky i předsta
vení a má hlavní zásluhu o to, že cenná skladba
Drahlovského, obtížná v orkestra i zpěvu byla
dobře nacvičena a přednesena. Sóle, jsouce obsa
sena spolehlivými silami, byla správná v intonaci,
pěkná přednesem a líbila se všeobecně. Tak zej
ména sdařilé bylo v I jednání duetto pastýřek
(slč. Náhlíčková a slč Norohbradská) a sólo dro
tera (slč. Němečková); + drabém pak duotto
slečny Polákovy a Novohradské Sólové partie
pastýřů v rukou pp. Miffka, Nováčka, Pacita, Ti
chého, Jenšovského, Poláka a Černého budily za
Blouženou pochvalu, neboť kladly dosti přísné po
žadavky na bedrapouhých zpěváků-zchotníků. Tét
abor nozůstal pozadu a bes námahy překonal cbou
lostivé přechody skladby; orchestr pak, v němž
účinkovali vesměs dokonalí budebalci, přičinil se
skvěle, aby dovršil nepopíratelný úspěch večera.
— Zde nemůžeme mičením přejíti chvályhodanu
snahu spolku katolických tovaryšů, který každo
ročně dbá o to, aby představením Spasitelova na
rození v paměť uváděl křesťanský ráz vánočních
svátků, všedaím životem a zlovůlí často stíraný.
Komu není náboženský duch ve společenských
poměrech věcí Ihostejnou, navštívil vánoční hru
v „Adalbortinu“ a zájem ten byl dost: značný,
neboť představení bylo opakováno.

Vojenská idylika. Bodřílidéještě mezi
důstojnictvem nevymřeli. Vždyť se vašema oku
naskytne někdy taková souaedská scenerie ze ži
vota vojenského, jako by vypadla s „Fliegende
Blátter“. Někdy z milosrdenství zapomene dů
stojník i na své stříbrné výložky. —- Už seděl
jeden na koni a čekal, až na druhého komoně
vsedna jeho přitloastlý sluha. Chudák však pachtil
ae jako Sisyfus — marně. Opětované pokusy ztéci
vítězně koňský břbet míjely so a cílem. Ta zže
lelo se srdci důstojaíkovu trapné sitaace neobra'
ného aluby. A jako ten dobrý setník starozákonní
udhodlal =e i náš důstojolk přispěti svému slabovi

se zdařilo; v první k: saslobuje chvály ne

pevnou rukou vhonpnoatí sluhu do příslušného
Bedla. Poněvadž však důstojník nebyl právě Atla
sem, aby každou tíži hravě unesl, nepodařilo se
ani jemu vítězné překonati zákon gravitace. Až
když přiskočil na pomoc jeden prostý vojín, tu
teprve těžký alaha mohl koňský hřbet obkročiti.
— Takový soucit s méně dovedným člověkem jest
ovšem chvalitebná věc; vědyťkaždý voják nemůže
býti Kuzákem nebo Gaučem. Ale d; vojny ať
důstojník takového slabu si nevodí; tam by při
stálém opakování takové milosrdné služby mnoho
času na bojování neměl. A bude-li při případné
mobilisaci ponechán sluba v kasárnech, uleví se
značně důstojníkoví u ještě více sluhovi samému.

Trpělivost přimáší růže. Dva ven
kovětí hoši zahýbali s cesty od Poucčhova na ell
bici před Radolfinem. Před nimi tiše šli dva hoši
menší. „Vidíš, Francku, to jsou tsky hradečtí
otroci“, zamračil se venkovský chlapec a jeho oko
blýsklo bojovnou náladou. Menší cblapci nic; krá
čeli klidně dál po chodníku. „Bodejt že jsou; jdi
a dej kuždémn jedou. A jea každého uboď. Jdil“
Ublapri záštím zasypávaní zas nic — jako beránci.
Ani hlesnutím neposkytli záminku k výbojnějšímu
ještě vystoupení A — za několik vteřin vešli do
sabradní brány Rudolfina. „Ani se na nás ne
obrátili; jo, panečku, ti měli strach“ — „I wlč;
víš, tady zdatávají ti hlachoněmí. Možná, že jsou
tihle z nich. Proto se neobraceli“ — Někdy je
tedy nřece dobře, když člověk všecko naalyší.
Může býti pak trpělivým snadno — a trpělivost
přináší růže,

Dobročinný komitét dat kuslavnosti
„Vánočního stromku“ ve zdejším ústavě pro blu
choněmé due 23 prosince m. r. odbývané opatřil
50 klobouků pro chlapce, 20 m modrého polovič
níku na zástěry pro děvěata, 2 bílé osleky dívěl
ku sv. přijímání, 4 páry botck a 3 cervé satenové
šátky pro chovanky, 1 m černého sametu a 1 m
černého satenu; 6 obleků štrukgových pro chlapce
a 2 mtéželátky, na eprávky různé barevné zbytky
vločné a kartounové na eprávku šatů pro dívky;
dal zbotoviti dřevěné schůdky a opraviti japičku
a zimník; sakoopil veliký koš na klobouky, 10
košíků a 100 paliček k paličkování krajek; 4 přa
dena, 36 cívek nití černých i bílých, jehly, špen
dlíky a růsoó drahy knoflíků; 20 tactů óněrovadel
k botkám, 12 m gomy ke kloboukům a 1 balíček
černé šňůry k sukním; 29 m kartounu na při
krývky šatů a stejné spodní sukně pro všecky
dívky, — oa jichě pořízení dary peněžitými při
spěly dámy z výboru. Mimo to zaalaly následojící
dámy tyto dary: pí. Marie Čečilová 6 K; pí. Mila
Červená 4 K; pí. Marie Dadková: jablka a ořechy;
el. Adéla Eiglová 4 K; pí. Anna Fialová: cakroví;
pí. Božena Franke-ová 4 K; pí. Aloisie Janečková
a pí Růžena Jirotková: pěkné ostřižky na spřávky
šatstva; pí. Bohumila Kořínková 4 K, punčochy,

pěkné ostřižky a dětskou bru „pevnost“; pí. Olgatoušová 6 K; pí. Marie Stelnfeldová 6 K; pí.
Aloisie Šantrůčková 4 K; oásledající pánové pak
věnovali: p. Holý: dvoje šatečky, 6 barchetových
šatků, 10 kapesniků, patery spodky, 4 košile pro
chlapče « 4 pro dívky; p. Javůrek 20 K; p. Je
uek: svíčičky na vánoční stromek; p. továrník
Maliburg ze Smiřic: bednu vína ; p. Rážž: ořechy

p. Špalek: různé záplaty pókné; p. mistodriitel
ský rada Steinfeld 8 K; p. Žaloudek: 24 kravat
pro chlapce, 11. balíčků gumy na podvasky a 3
ke klobonkům; nejmenovaný: 2 krásné mapy ku
psaní, 2 koníčky skládacích obrázků, 10 notesů,
10 držátek, 12 škatalek per, 12 pouzdernapéra,
10 tužek k ootesům. 15 držátek na tažky, roz
ličné obrazy a obrázky, papír ku kreslení a j.v;
nejmenovaný dobrodinec prostřednictvím filiálky
Živnostenské banky pro Čechy a Moravu r Par
dubicích saslal částku 63 K pro vánoční podílku
chudých chovanců; a al parkmistrovský úřad sdejší
daroval dva veliké amrky pro stromy vánoční.
Ku slavnosti svatomikolášské věnoval p. Rátě
ořechy a ku Štědrovečerní hostině ohovanců p.
ředitel Urban-velikou rybu. Ředitelství ústavu pro
bluchonémé jménem chovanců svěřených vzdává
všem šlechetaým dobrodin :úm, zvlásté pak dámám
z dobročioného komitétu za všecky oběti ku blabu
blucboněmých dítek přinesené jakož i za všecka
lásku tak bojnými dary v plné míře jim projeve
nou nejuctivější díky a volajíc upřímné: „Zaplať
Bůh“ odporačuje chorance další jich přízni.

Přistižený mledéj. Který provinilecnení
dopaden rukou spravedlností aoi 31. prosince, ta
kový už ten celý rok nesedí v chládku. Jeden
statný chlapík doroníval 8e, áe i ten poslední den
v rooe bude k němu sbovívavým, ale naděje jeho
zmařena. Je to neštěstí! Právě v den, kdy Bo
ohtěl za „vyvlastněné“ peníze vesele rozloučiti s
milosrdným rokem, hodila p) něm ruka práva
lassem a odebrala mu svoboda. Dotčenému milov
ulkovi cizích věcí scházejí na leré ruce prsty i
s dlaní. Zu to však náhradou na pravé ruce mu
vyrostly praty tak dloubé, že jimi až přehmatává,
kam nemá| Chodil v Hradci poníženě žebrotou;
někde mu duli, jinde však si bleděl vzíti o:hotně
sám, aby dobrodincům ušetřil práce. Zlatnické a
hodinářské výklady takové umělce lákají nejvíce ;
tam je nejelibnější pole působnosti. Pí. Potůčkova
odoesla 1%dolejší místnosti častku 580 korun —
aby je tam třebas nězdo nevzal. Leč poberta je
vyčenichul v I. poschodí dřív, než byly na zámek
azavteny. Sobral je i se Škatalkou, aby 80 mu
nějak nerozkutálely. Myslil i, že dole ve výkladu
atejně zůstalo p. Pvtůčkovi stříbra a zlata dost.
Hned však po svém chytrém kousku Beznal, že
Hradec není Kopník-m; byl dopaden ještě včas,
a dva rázní waži 8 málo lichotivými slovy jej
vedli na Svatojanské oáměstí, kdež jej odevzdali
k další „dopravě“ strážníkoví. Že již před tím
dělal předběžná studia na virtnosní výstap u ho
dináře, shledáno z nálezu kapesních hodinek v jeho
zahrnutém rukávu, jež pocházely z krámu jiného.

Osebmí. Pan Jaromír Valeš, úředník Vše

sažep Dna uprázdočné místo pokladníka téhož
ústavu.

Zemřel Emanuel VI. Milbauor, c. k. pro
fesaor VIII. hodnostní třídy, známý čilý a bystrý
kartograf, 29. prosince r. m. ve stáří 63 let. Po
hřeb konal se za valní účasti všech společenských
tříd 2. ledua odpoledne na hřbitov Pouchovský.
Profossorský sbor zdejšího c. k. gymnasia usnesl
su dáti k uctění památky zesnulého místo obvy
klého věnce peněžitý dar fondu pro podporu chu
dých studujícícu c. k. gymnasia.

Ibsepova „Pamí z mámoři“, jež so
braje 7. ledna ve prospěch pí. Brskové, jest jednou
z nejůčinnějších her Ibsenových. Ibeen dramatik
ovládá s podivuhodnou jistotou šachovníci svých
figurek. Divák jako by přímo viděl to, co se jen
slyší vypravovati. Hra velice napínavá od počátku
do konce.

Spořitelna kralohradeckáé. V měsíci
prosinci 1906 uloženo na vkladní knížky korun
220.020-83, vybráno K 193 917-17, vklady koncem
prosince K 11,466 30250; na hypotéky půjčeno
K24800 —, na bypotéky splaceno K 66.358-34,
na hypotékách koncem prosince K 9,857.346-24;
cenných papírů v zásobě K 2,099.000-—, oložené
přebytky K 296.321-17.

Z Pomchova. Na Nový rok stal se anás
slibný sačátek křesťanské organisace. Konána dů
věrná schůze křesťanského sdružení, při níž refe
roval p. J. Aetr z Hradce Králové o nutnosti or
ganisace. Ve věcné s promyšlené přednášce, jak
uznáno bylo i z protivného tábora, poukázal na
nutoost každé organisace a zvláště na základu
křestanstém. Po přednášce zavedena debata, která
díky několika členům acc. dem. nebyla vedena
věoně, nýbrž směrem protináboženským. Byly
totiž činěny výtky dávno vyvrácené, ba mnobdy
aš směšné (Bílá Hora, klerikaliemus je nepřítelem
všeho, Belgie, Ehon, papež má 60 mil. ročního
příjmu atd), jichž úmyslem bylo odvrátiti pří
tomné, by nevstapovali do křesťanských organi
eací. Teprve na pravou centu debatu uvedi zdejší
pan starosta J. Polák, který odsoudiv jednání
Jich podal věený dotaz týkající se zájmů rolnických.
Sehůze skončena so zoačným úspěchem klidně po
4hodioném trvání.

Z Holohlav. Křesť.soc. lidový spolekpro
Holohlavy a okolí pořádá v neděli 6. ledna t. r.
od 8.—4. bod. odpol. schůzi vo spolkových míst
nostech, kdež vedp. dr. Fr. Sulo, professor bobo
sloví a kanovník s Hradce Král., přednese: „Ďím
chce intelligence nahradíti náboženství? —-—



K úmrtí děkana P. Fr. Sedlatéko.
(Opozděno). P.. Fr. Sedlatý narodil se 18. ledna
1842 v Kopidlaš z rodičů měšťanských. Gymna
elální stadia koúal v Hradci Králové, kdež r. 1863
vstoupil do semináře a r. 1867 byl vysvěcen na
kočze.. Jako morosvěcovec dostal se za kapisna
do Sezemice, kdeš působil od 1. srpna 1867 až
do 30. sáří 1875. Na to byl ustusoven admini
vtrátorem osiřelé fary Přelvučské, kde pobyl asi
10 měsíců, načež stal se prvním kaplsnem v Par
dubicích, kde poseděv plných 11 let konečné po
dvacetiletém bez 37 dní kaplanování stalse sdmi
pistrátorem a ku konci září 1847 farářem ve
Ždánicích. (Dle pamětní knihy.) Byl knězem svě
domitým. Přes nepevné své zdraví konal vždy
horlivě -své povinnosti. Š'echetnou daží svou tou
žící po té vlasti nebeské vydechl dne 8. prosince
1906 v den Neposkvrněného Početí Panny Marie,
jejiž vroncím byl etitelem. Pohřeb jebo dne 11.
prosince 1906 ukázal, že byl milovánjak od svých
bratří kněží, tak i od celé kollatury; byl věd
pastýřem dobrým. Nad rakví jebo srdečně promluvil
upřímoý jeho přítel vdp. děkan pardabský P. AJ.
Uibrich. Regnium sloužil vdp. bísk, vik. sokretář
P. Ant Štěpánek, děkan v Jaroměři, jenž také
pobřeboí obřady vykonal. K zvýšení poslední pocty
zvěčnělému přispěl abor ačitelstva z okolí vpravdě
dojemným, krásným zpěvem. Kéž to dobré símě, jež
bez mála po 40 roků zasóval do srdcí sobě svě
řených, přinese tolik ovoce, by Pán jeho mobl jej
jako věrného služebníka přijati mezi vyvolené|
Ave anima pia!

Z Kolína nad Labem. V našemměstě
vyvinula se čistě nová specialita. Rozpočtová de
bata, ktorá v jiných městect vedena bývá v za
pedací síoi radnice, přenášena jest nyní do hospod
a veřejných schůsí, kde pánové, kteří jinak mají
příležitost oprostřed otců města svednonti svůj
varovný neb povsbosojící blas, prázdnými hesly
e agitačními Úxlemi rozrušojí široké neb úzké
obecenstvo. A kd+by se to konečně dálo jenom
a jenom ve progpěch města z útrpaosti nad ka
psami občanstva! Ale to všude je viděti kopýtko
oražené ješitnosti nebo zklamaného prospěchářetví.
Nu nestraaného pozorovatele působí komickým
dojmem, když vyčítají správě města bývalí pork
mistrové, co měla udělat a neudělala. Pat:ně mají
býti otcové města samými cekamotéry, aby zapůl
roku provedli při starém nedostatku prostředků to,
eo ani bývalí pánové neprovedli za tři roky a 0
čem jsoa v srdci přesvědčeni, že by se nedalo
provésti ani za 20 roků. Najednou Kolín nejhorší
dírou pod sluncem, ač dříve býval pravým eldo
rádem. Komedie — nic než komedie, kterou však
značná část občanstva běře vážně, otravujíc si
tímto planým žvaněním pospolitý život. — Stagnace
průmyslové podnikavosti, která třenicemi Čistě
osobními byla přivoděna a která si vyžádalu také
značných finančních oběti, zdá se již přecházeti.
Mile působí zpráva, že založena bude továrna na
sožitkování dusíkatých látek ze zdejších závodů
odcházejících. Mažové stojíví v čele nového pod
niku jsou zárukou, že bude dobře proaperovati a
že bude města zdrojem nových příjmů. — Dle
správ z městské rady pomýšlí se na zřízení hor
podyňské školy pro dívky okresu kolinského a
okolních. Lze doufati, že bude dobře prospívati,
neboť není v Polsbí školy podobué, a spojení,
jské má Kolín na vše strany, zajišťaje jí dobrou
budoucnost.

Z Kutné Hory. Každou chvíli skomí
rající orgán polabských pokrokářů (čti evang-líků
a židů) cítí se hrozně uračeným naší odpovědí na
jeho třicetinadávkový dopis. Drmolí cosi o „ne
„čisté“ Obnově. Myslí patrně dle přísloví: „Kdo
v té peci sedá, jiného tam bledá“, že je Obnova
jako jeho protektoři a fedrovatelé, o jejichž „či
stotě“ jsou tizné anekdoty. A co še týče té po
snámečky: Bratře v Kristu, bodlák. bodlák je uži
tečnější než peaní alobových cvičení — neodmlou
váme, patrně mloví jen ze zkušenosti a proto
dobré chbutoání i nadále. Tolik ale může býti jist,
že tímto způsobem naši siaroslavnou Horu netre
formuje. Takovýchpovídálků už se ta vystřídalo
kolik tuctů a nezbylo po nich než opovržení. Na
osobní pak invektivy odpovídáme slovy „Móje“.
„Dokonce srodila se u nás specialita tisku, žijí
olho z osobních iavektiv a vybujel svláštní drah
Jidí, kteří se najímají „k novinářskému“ slanda
lisování nemilých osob právě tak jako se v době
sklonu slávy Benátek ujednávali v mésté lagun
řemesiní rváči“.

Z Částavě. Dle hodnověrnýchspráv jest
„restaurace kostela av. Potra a Pavla zabezpečena.
P. purkmistra a poslanci dru. Zimmrovi podařilo
se vymoci snbvenci zemskou, a také i subvence
říšská jest na dobré cestě k vyřízení. Dle edělení
z kompetentních míst sbade k ubrasení městu se
epolkem pro opravu chráma třetina nákladu —
dvě třetiny budou poskytnuty. A tak, dá-li Bůb,
na jaře můžeme se jit dočkatí počátku prací res
teoračních. Snad potom otevrou se dobročinné
ruce hojněji než dosud a v rychlém tempu do

-čkáme se plného lesku své drahoceoné památky
historické. — Ótenářské beseda a knihkupcem p.
Levrým uspořádala v době předvánoční výstavku
prac! malíře M. Weinera. Představil se nám vní
mladý nadaný krajinář s pracemi nestejné kvality.
Návštěva byla dosti chabá, odbyt prací slsbý. .

Oboceastvo naše není ještě dostatečně vychoráno
pro takové věci; několik enthusiastů tady nepo
může. Systematické pak vychovávání půjde velmi
těžko, neboť není ani sil aní dobré vůle. — Na
jaře dokončí se trienium nysějšího zastupitelstva
obecního, a proto není divu, še počíná již před
volební ruch. Prozatím ovšem tajný, tichý, který

pí ale jest předzvěstí silné nastávající agitace.evíme ovšem, jest-li jak: zvykem bývá, není
více křiku nežli viny, ale silně pochybujeme, že
se najdou nové osoby snovými programy. Ostatně

rogramy nejsou ještě všecko, a v našem jinak

královském městě těžko s dlaně n chlup.Bade-li se něc> dělati, pak nezbude než činžovní
groš a do toho by se i novým lidem velmi těžko
kouslo, ač jiného cos sotva bude zbývat, aby 8e
uskutečnily všecky podniky, které město čekají. —
. Z řáda Bonmediktimnského. Klerikové
kláštera Benediktinského u sv. Markéty v Břev
nově etpp. Romaald Maxim. Schweidler z Brou
mova a lonocenc Richard Kaulich s Lochenio
složí 6. ledna 1907 oa svátek sv. 3 králů o 9. hod.
ranní, při slavné pontifkální mši sv. v ruce ndp.
opata Dr. Brunona Heřmana Čtvrtečky slavné
sliby Rebolní.

Hampolecká okrosní orgamisační
achůze katolického lidu konale se v neděli,dne

tomaí byli důvěrníci z celého okresu. Promlavil
dp Odo Vorlíček, katecheta. V řeči své poukázal
hlavně na to, jak důležitým činitelem za naší doby
jest orgapisace, proč se organisujeme a jaký uži
tek nám přinese organi:ace; krátce vysvětlen též
postup a způsob organinace venkovské. Všichní
dávěrníci venkovských obcí přijali úkol důvěralka
8 největší radostí a s opravdovým zájmem. Dů
věrníkem okresním zvolen p Jan Truka, účetní
v zdejší záložně. Uaneseno, počátkem ledna roz
vinouti orginisační čionost po čelém okrese. Do
místal orgaoidace katol. dalo se zapsaši 80 členů.
Zdař Bůb naší práci“. — „Volíme všichni
za poslance Svobodu, řídicího učitele
ve sv. Kříží“ byl poslední žalostný blas něko
lika pokrokářů v den volhy poslance do zemského
sněmu. Chudáci, tolik egitovali, vyhrožovali vý
povědí z bytů, vzkazovali dopisovateli do „Obnovy“
nVyrovnání mezi Čtyzma očima“, celé „pla'doiry“
přednesl p. Jokl v živnostenském kroušku ..

a Dic PaiDok Lidé nevěřili a nebáli se; a takobdržel Dr. Subr: ve třech městech volebních 958
a pokrokář Svoboda jen 250! Tedy porážka po
řádná

Z Libětáte. Dne 9. prosince v vašem
spolku dp. Jiří Sahola = Hradce Král. měl před
náška o českém státním právu za Karla IV. Valné
shromáždění s velikým zájmem naslonchalu, jak
znamenitou politickou moc měla za Karla Iv.
korona Česká — jež representovala stát samo
statný a ovrchovaný. Na učiněný dotaz o svobodné
Škole řečník poukázal, jak průkopníci „volné
školy“ již nyní netají se svými násilnickými chout
kami; z jejich článků vysvítá, že by katolíkům
nepřáli ani soukromých náboženských škol, ačkoli
proti nově zřízené židovské a to německé škole
konf-seijní se nestavěli. Pak ještě čilí členové
jednoty pobavili sbromážděné několika wistrně
provedenými sólovými výstupy. Celá schůze zda
říla se pěkně. Zda? Bůb naší prácí i v tomto roca!

Hospudářský spolek okrese Dpo
čenského pořádá výročnívalnou hromadu v ne
děli dne 13. ledoa 1907 o půl 2. hod. odpol.
v hostinci p. J. Michálka v Provozi. Na programu
schůze nalézá se: Zprávy funkcionářů, přednáška
p. Fr. Radouše, knížecího inženýra v Opočně:
„Meliorační práce v povodí Brtvy.“ Volba výboru,
volba zástapců do župní hospodářské jednoty Severo
východních Čech a sdělení o vybraných příspěv
cích pro tiskařské a vydavatelské družstvo rol
nické v Praze ku zřízení vlastní tiskárny.

Up+zornéní všem rosnmným voli
čům ma Ústecka m. 0. Cbce býti vaším po
slancem pán, který jest stoupencem strany pokro

n sklíženéz Masarykovýchrealistůa Hajnovců.Jak tato strana chce s otevřeným hledím vystu
povati boze všech kliček, jak miluje pravda a po
řádek ve vlastal domácnosti, to „dokázala“ krátce
po svém vzniku v afóře Herbenově Když se pro
zradilo, že Herben zadržel sirotci peníze, tu roz
vadění bratři pokrokáři vyčítali 8i slovy nehleda
sými, v čem se který provinil, Masaryk a počátku
ekrýval ge chytře za kulisou s když byl přinucen
k vystoupení na scénu, hleděl tatlati a omlouvati
jen oož — a to tak, aby si uepohněval žádnou ze
zápasících stran. Konečně místo vyjasnění pánové
na společné schůzi ee rozhodli před rokem podati
si ruče — a rány vlastoí strany Šikovné přikrýli
— obapoloým odvoláním. A jak na toto ututlání
pohlížeti? Jakého bylo rázu? Sám Machar, spolu

pracovník hlavního žurnálu požrokázníého, napsaldo téhož časopisu Masarykovi: „Po pětineděl
BÍm zápasu, kde nebylo d-třeno ničeho, kde
byly pomazány štíty téch i lěch lak, že we bo
smýti nedá — najednou smír! To není metoda

litické strany! ©Myslíš, že se najde v království
Českém, v klerémkoli okres nějakývolič, klerý
by uznal, že št můše býlá ochramou
jehopráv a který by dal hlas příslušníkuléto
strany? Tomáši, buď měla strana nechat padnout|
Herbena nebo výkonný výbor — všechoo ostatní |

jest samovražda partaje politické atrany . 
Ztratil jsem iIlusí o mužích, prolo se přeslávdm
počílat ke straně . . . Byla to zkouska s pokroko
"voati, humanity © chceš-li i s českosti strany —
a strana propadla 8 ní baneboě,“ Nemůže býti
výmlavnějšího svědeství o „důslednosti“ a cha
rakteru pokrokové strany, než jské podal vlastol
přítel Masarykův. Proto se ani © jednotlivostech
nešíříme. Jestliše strana ta vedlu si již ve věku
panenském tak tutlavě, jestliže v prospěch jedno
tlivců zahrála si hned o na tek odBoz
zení hodnou skrývačka, co bude teprve dělati
dále? A pan Štemberka snad nezná úžasnou prol
hanost a sprostotu žurnálů té strany? Neví nic,
jak na př. „Osvěta lidu“ byla mnohokrát usvěd
čena z nejzámyslnějších a bodně drsých lží?
Zoá-li pan Štemberka bezcharakternost boje „Oavěty
lida“, má buď žádati za náprava nebo ze strany
vystoupiti. A jestliže nezná povahu pokrokářských
žurnálů, vystavuje ni vysvědčení veliké nechápa
vosti a pak ať se nevtírá za zástopce občanů u
vědomělých Pozor! Sám protikatolický Machar
stranu tu odsuzuje a voličům jí neodporučuje.

Eplštola o rychnovských protika
tolických kotrmolcích a hospodářství
v ekrosní nemocnici rychovské. (Pokrač.)
— Dr. Kouřil jest již od několika let jako
člen okresního zastupitelstva, jemně podle stanov
vrchní správa nemocniční náleží, předsedou a re
ferentem komise revisní o účtech fondu okresuího
i nemocničního a má tudíž úkol vté příčině jako
vůbec všichni revinoři velmi důležitý, zodpovědný

neboť není a nemůže býti o tom pocbybnosti, že
jakmile revisoři účtů některé účty korporace, (
stavu aneb některého závoda svým podpisem
chválí, již tím i oni zodpovědnost za ně berou
na sebe. A proto vším právem, ať kdokoliv v zá
vodech, korporacích aneb v nějakých ústavech
defraudace aneb malversice Be objeví, volá 8e
ihned po revisorech, proč nekonali svoje povio
nosti; avšak naproti tomu zase, Což jest ovšem
nedůsledno, konají-li revisoři svou povianost bez
ohledaě a přísně a Šlápnon-li při tom, když se
již jinak, státi nemůže, některým oBobám vlivu
plným třebas jen dosti málo na malík, tu hned
vrhají ae osoby potrefené a přívrženci jejich na
revisory a snad i potapně, jak se i tentokráte
dru. Konřilovi stalo, mluví a píše i veřejným tis
kem o drzém a nepovolaném ohmatávání kapes a
žaludku. Před čtyřmi roky, jak jest zde vůbec
ještě povědomo, při podobnám ohmatávání kapes
a žaludku přišel dr. Kouřil na velké neshody a
finanční nepořádky při revisi účtův okresních, a
aby odium ve věci té nepadlo všecko na něbo,
vavrhl požádati o zemskou revisi. Revise ta přišla
a následovalo konstatování maoka čili schodku
skoro 10.000 K v okresní pokladně a propuštění
okres. tajemníka a účetního v jedné oaobě ze
služby. I táži se, smí-li proto kdo tvrditi, že dr.
Kouřil zavinil propuštění to? — Letošního roku
dostal 8e do nemilé pituace podobné. Podle po
sledního odstavce $ 18. stanov nemocničních jest
správní rada nemocniční, cožjest tolik
jako výbor okresní, povinna o to míti péči, aby
veškeré účty okres. nemocnice, totiž peněžní, ma
terielní a inventární za každý rok posléze minulý
vždy nejdéle do koace dabna každoročněse
všemi doklady i s protokolem ošetřovacím před
kládány byly k prohlédnutí zem. výboru do Prahy
po vykonané revisi domácí, z čebožjest
samozřejmo, že tedy k této předběžné revisi do
mácí účty, o něž jde, aspoň o měsle dříve, tedy
v březnu příslošoým revisorům dodávány býti mu
sejí, má-li revise býti důkladně provedena. Což
tedy říci o zjevu tom, že předloženy byly komisi
revisní účty za rok 1904 teprve letos
v dubau po vykonané již zemské revisi a účty
sa r. 1905 bez zemské revise teprv v měsíci Čer
venci a to ještě po několika urgencích!! Již toto
opozdění svědčí o velkém uepořádku ve správě
nemocniční neb o neschopnosti anebo o nedbalosti
správce nemocničního, která by nepovšimnuta,
po případě bez trestu zůstati neměla! A jak ža
lostně, bledime-li pouze k účtům za rok 1906,
vypadají účty ty a jejich některé doklady! Budiž
zde uvedeno výtek pouze několik. Protokol
ošetřovací, který přece masí tvořiti základ
účtů těch. vykasoval, než byl po ravisi opraven,
nemalou řadu vad a nedostatků; zápisy ne
mocných tu neb onde neúploy, statistika su
mární o nemocných vůbec nevyhotovena, 8 Co 88
týče jednotlivých osob ošetřovaných, nebylo asi ve
100 případech zaznamenáno, zda-li který nemocný
zemřel, anebo zda-li uzdravan aneb polepšen z ú
stavu byl propuštěn. A což teprv říci o. knížkách
dodavatelských, pokud ee týče potravin, podle
nichž děje se účtování měníční a výplaty za po
traviny do nemocnice dodaná?! Ta koatrola od
správce nemocnice buď žádná, buď jen povrchní
a tedy nedostatečná! Tím stalo 8e, že u lonského
dodavatele mouky a bílého pečiva p. Al. Št. ne
záčtováno a proto i nezaplaceno zůstalo ze den
31. srpna 91 housek a I pytel mouky, a za mě
síc listopad 673 housek; a tak teprve rovisí zjiš
těno, že se má 52 K dopláceti. Největší vadou
bylonepořádné a odkládané vymáhání
povinných poplatků, kterépoukopčenémlé
čení a ošetřování nemocných podle $ 26. stanov



Mit. © mezi nejpřednější povinnosti správce ne
mocnic náleží, ačkoliv vynesením zam. výboruza
dne 28. března 1905, č. 318385/VIN, kdy záloha
sa rok 1906 z okres. pokladny nemocnici poskyt
motá již 12.724 K 58 h činila, bylo naříseno
v této příčině, aby obavláště, pokod se týče
nedobytných maákladá, sem. výboru zprávy pra
videlné podávány byly každého měsíce vědy za

měsíc posledně minulý za účelem včasného poakytování náhrad s fondu zemského. Musí vzba
„diti úžas, pováží-li se, že liknavostí touto nedo
platky eahající od r. 1905 nazpět až do r. 1895
dostoupily dne 31. prosince 1905 výše 57.275 K,
a jest obava, nenastane-li v té věci důkladná a
rychlá náprava, že za tři roky dostoupí až do
100.000 K, tak že potom nemocnici stihne kata
strufa finanční. Pouze za rok 1905 proti r. 1904
-vzrostly nedoplatky tuším o 16284 K 29 h, a
při počtu osob ošetřovaných, který toho roku činil
1602, aůstalo restantů 129211 Není proto divu,
že okresní zastupitelstvo, když mu věci tyto při
"správě revisní byly sděleny, se usneslo, aby proti
správci nemocnice zahájeno bylo šetření discipli

rní, pokud ve věci té padá vina na něho. Že správce
nemocnice pan Pinkas sám osobně do ústavu do
cházel nepravidelně, ba že tam někdy nedocházel
(vůbec, ví a vypravuje se všeobecně; ba věci až
tak daleko dospěly, že do nemocnice místo sebe
k vykonávání věcí kancelářských atd. posílal, což
Jest arciť věcí neslýchanou a skoro neuvěřitelnou,
"ale pravdivou, o své újmě po nějakou dobu oby
čejnou ženskou 8 vesnickým pouze vzděláním,
Švakrovousvou Annu Sládkovou; a což při
tom jest zjevem nejpodivnějším, měl pan Piokas
Jako správce nemocniční ještě tolik odvahy, že
(podal k okres. zastupitelstvu žádost, aby tato
Ženská jeho substítatka byla mu if -rmálněpovo
lena a tím ovšem z pokladny okresní honorována,
což ovšem v zasedání dne 5 května 1906 připuštěno
nebylo. Což není to hotová desorganišace, není
to pravý paskvil na na naši samosprávu?! A že
dr. Kouřil tyto věci odbalil a do nich uhodil a

(Bepřimotímpotrefili osoby při správci Pin
kasovi stojící, proto na pranýřs ním do
novin! Kdyby povinnost svou byl konal vrchní
nemocniční dozorce a referent, nebyl by úkol ten

(místo něho připadl někomu jinému, A teď otázka:
zdaliž o této miserii nemocniční bude referovat
dr. Cmuot do Věstníko českých lókařův a pak
dále do Nár. listů, do Práva lidu, do Samostat
nosti atd.? Ovšem, ovšem, jak, bychom slyšeli
novinářský skřek: „Komu čest, tomu Čest, alo
knězi katolickému pro nic a za nic políček !“

Krejearový spolek v Přeloměl konal
V neděli 25. prosince 1900 třináctou valnou hromadn.
Dle výroční zprávy vařilo ne od 8 ledna až do 31.
břesna 1906, celkem 71kráte. Bylo rozdáno 15.086
porcí 12859 dětem, průměrně denně poděleno 181
dítek. Vydáno úhrnem 630-37 K, jedna porce přidla
sa 49 bal Mimo to dostávaly dítky k poléece bousky
s přílešitostně byly poděleny bnobtami na účet do
brodinrů. Dozor na udržování pořádku u dětí při
rosdílení p krmů, mají členové obou sborů učitelských.
Předsedou spolku jest P. Em Balcar, katecheta. Členský

roční příspěvek obnáší 1-04 K.

Mezi Golč. Jenikovom a Habry
s vesnicemi poale říšeké ailnico lefícími má býti sa
vedeno antomobilové poštovní spojení ve správě státní.
Aotomobily budou tu projížděti denně dvakrát; po

latek se osobu vyměřen na 6 hal za 1 kilometr.
láda tedy aspoň něco připravuje pro tento kraj;

v době zimní sa spoust eněhových ovšem vymošenost
tato by sama sebou padla.

Východočeské divadlo.
1 Ve čtvrtek 27. prosince: „Dvě vdovy“

(Cykl V.), salonní komická opera, plná svěží or
chestrová malby, kterou orchestr ve všech detai
lech vypracoval. Si. Procházkova (Karolina) za
sloužila toho večera první místo mezi sólisty;
dobře vžila se do své úloby, zdoblo ji lehkým,
přirozeným bumorem; správná její intonace i
přednes, jakož i to, že slečna má svou roli vědy
pečlivě nastadovanou, zaslaboje chvály. Též pan
Lebeda (Ladislav) a p. Peršl (Mumlal) všeobecně
se líbili. Lebké poměrné sbory mobly býti lepší.
— Vsobotu 29. prosince: „Tajemství“ (Cykl.
VI.) V orchestru chváliti jest mi thematičnost,

- kterou orchestr pěkně nechal vyplynouti, v ouver
tře zněl dobře plech (thema tajematví); pozdější
fogav cellu a violebyla tvrdá svýmupřílišněným
aforzatem a ostatní smyčce mnohdy se nesbodly
Sbor mlatců ae stratil ve vlnách orchestru, který
napořád silně přehlošoval spěv a to je skutečná
vada. P. Wildner (Kalina) i p. Peršl (Malina) u

- hájili svou nměleck-u pověst tak, že výkonům
jejich nemožno ničeho vytknonti; rovněž roskos
Bým ve své komice byl p. Mansfeld (Skřivánek)
avlášť v prvoím jednání. SI. Jovanovičova (Roza)

- i el Procházková (Blaženka) byly jisté ve zpěvu
i bře e zhostily se čestným úspěchem svých úloh.

- Ne p. Lebeda (Vítek) netřeba upozorňovati; on
jest. pro svůj ný hlas i p bestobo mi
láčkem vbecenstra « přes svou silnou indisposici

val přece zcela pěkně. Menší úložky byly dobře
obsazeny i sehrány. Místo p. Trojana hrál p. Ze
lenka; proč asi? (Geniálnost skladatelova vyniká
blavně v tbematu samém, ješ co chrili Do
hotně a brůzně v trombonu— brzy ale rytmickou
aménourozplynese komickyvostatníchnástrojích,

ově výborad interpřetaje ono z hrobu oznámené
„tajemství“, které pak jest soznáno jako šert; a

Y tom byl orchestr výborný. Z pednotliných nástrojů vynikla flótna vaólu a corno Imo. ácká
byla dobrá, ale mohla být jednotnější. Píseň Bla
ženčinu ve třetím jednání velice rušilo Skříván
kovo házení loučemi a hlučná hra vkarty; mechci
toi, že to byla schrálnost, ale vypadalo to tak —

překrásná arie byla tím skatečně zničena. Sboryyly (s výjimkouúchvatné a lebké písně při pro
cessí) slabé a též ensemble maobdy si ledacos od
pustil. Zjevy dochů byly aranšovány naivně, jinak
režje zvlášť vdrabám jednání se vyznamenala. —
V neděli dne 30. prosince „Ples v opeře“, o

tta, a vpondělí„Datektiv“, fraška—dva
scenné frivolní škváry, hozené davu, aby se

ebavil.“ Umělecká úroveň divadla klesla hluboko
tímto ústupkem. — V úterý 1. ledna v celku zda
Hlá reprisa „Tajemaství“: Ve středu 2. ledna:
„Myška“, veselohra. zajímavá více peychologi
ckými scénami, než dějem. Toho večera zápasilo
o pslmučinobry pět nejlepších dámakých sil: pí
Zelenková (paní de Moisand), paní Procházková
(Klotilda), sl Kučerova (v titulní roli), pí Brz

ková (Pópa) a 9) Hassmanova (Hermína). Prvníhomísta bezodporu dobyla si pí Brsková, ač i ao
statních musím dokonalou znalost role a pěknou
živou hru, která velmi byla ztěžována dloubými
8 Často zbytečnými monology, jen chváliti; celkem
však večer tento znamená úspěch čioohry. —
Přátele divadla upozorňuji na beneficí sl. Kučerovy
(zítra v sobotaG ledna: „Divoká kachaa“)
a pí Brakové (v pondělí, poslední představení:
„Paní snámoří“) Dnesvpátek „Čertova
stěna“, poslední opera cyklu; v neděli odpol.:
„Medvěda víla“, večer „Majitel hutí.“

Dr. Aliguie.

Pato výkotkbrk C PCE
kZáložní úvěrní ústavv Hradci Král.

súrokuje vklady

na vkladní knížky a pokladniční poukázky

Mp“4. "a

Různé zprávy.
(2) R Čapkovině „v Obmově“. Prašský

»Čech“ vykládá nam ve zlé, že arobodomyslné „N L“
zneužívají k út.ka na vdp rodaktora Kopale kritické

posoámky našeho dopisovatele o neudržitelné takticestobokých spisovatelů při popalárním výkladu čes
kých dějin Není třeba činiti nás z+dpovědny sa slo
volné sneošití našich slov, protože Čech sám s vlastní

CZETSTErE

zetiott

šívá zejména „Čas“ k obriňování celé strany katolické.
Obava před překroncením výroků nemůže náe zdršoti
od kritiky, kterou povašujeme k nápravě nesprávné
taktiky sa potřebnou Ajestliže uvádíme věcná výtky,
netřeba nám přičítati hnedle osobní nebo snad docela

konkurenční animosita List náš nealoudí zájmům
soakromníkůr, proto nemusí spo'apracovníky na poli
katolickém ubíjeti podezříváním ze spojenectví 60sa
pověsenýmipr poristy,jakojemeto myjiš zašilii od
těch, kreří kladou jinak velikou váhu na solidarita
katolické žurnalistiky Projevili jeme jiš Častěji samo
statný úsudek o taktickém postupu celé strany a ná
sorg naše bývaly po nčinéné zkašenosti echvalovány
Samostatnost tato ponecháme sí i na příště, ač chol
váme ka všem poctivým spolubojovníkům nejnpřímodjš,
sympatie. Neodvislých a samostatných lidí jest všade
tadíš i a nás zapotřebí,

Ne:é ukásky socialistické vadělá
vací práce. Svoalistický ogitátur Josef Hušek
s Horoměřic štval dělnictvo proti rolniotra jménem
„"pravedlivé věci“, vesele šil sa peníz- vybrané na
stávku s fond agitační od chudých dělníků, až ko
nečně byl rukou apravedinosti dopaden a pro spro
nevěru peněz odsouzen do žaláře na 3 mé.(0e, — Ve

tyrském Hradci sazeči opřeli se socialistickým sa
městnavatelůmproto,že mají býtipřipraveníochleba
savedením sásecích strojů. — „Ostravský Kraj“ píše
o ušlechtilosti lidí aocialiaticky vychoraných: „Soc.

demokratická eave na Ostravska nese vekutkukrásné ovoce. ný člověk aby sa večera nevyšel
ani na ulici. Není jist, aby jej nějaký soc.-dem. od
choranec nepřepadl. Jdete-li náhodou nějakou osa
mělon osatou a potkáte-li hlouček výrostků, kteří vás
bločně oslovají: Nasdar! s neodpov te-li mn, běda
vám. Vrhnon se na vás a zmlátí vás do krve. Nej
přísnačnějším jevem této výchovy je, že dnes skuro
koňdý, sutra škole odrostlý mladík nosí revolver Ne
dávno del jistý dělník v noci s práce domů do Mi
obálkovic. Přišed do lesa, snalecbl zpěv socialistické
planě „Rudý prapor“ a v sápětí h nato následo
valy rány s rorolvera. Jedna kulka safičela onomu
děloíku těsně okolo blavy. Jak lehce mohl býti onen
dělník připraven o život a to porze proto, še několik
900. dem. výrostků, prosáknatých soo dem. zázademi,
másady tyto revolverem uplatňají. Zdejší al. c. k.pol.
komisařství mělo by vydatí nejpřísnější nařísení, aby

rodej střelné zbraně lecjakým lidem byl úsllně ze
úzán. Bes prokázání zbrojního Ifstka neměl by šádný

[odavaš zbraně střelnou sbraň prodatí“ — Veitkově přepaden dělník, který se neobce přidatíke
straně socialistické, několika socialisty; vedlo se ma
ule. Soudrasí lekli se sondu, s protona popud noci
alistického místního výbora dal si zavolati továrník
sbitého dělníka i útočníky a prohlásil, „še propnatí
ntlučeného-i hlavního. rvůde, jestliše dojde k projed
návání soudaímu. Napadený odškodněn vaplacením
rostrbené košile a 6 koranamibolestného. Takhle
rozsouseno na popud těch, kteří Mkají, še jsou o
obránci atiskovaných. Zbítý ohadák byl by ještě má
lem přišel o práci,

. A1 „ "* | .

Úmrtí. VBrnězemřel 37. prosines1906v 86,
roce věka svého Dr. Frant, Kolísek, « távos fary me.
dómě v Brně, nojslnaší s 6 kodší-bratií Kolísků.

Slováci a oociální dem:
V Třebíči v Národním domě 26. prosince měli mluviti
katoličtí poslanci Tvarůšek a Jílek. .;Lidumilaí“ so
Gialistédostavili se do osbůse také. Zajakým účelem?
Nechali klobouky na hlarách, stetečně koafili, při
leči Trarůškově vyrašovali poznámkami, schrálně
kašlaji, std. Hlavně však měli tito dělníci namířeno
Da poslance-dělníka Jílka. Dapali, křičeli a jinak jej
přehlušovali — aotra fe proneslněkolik slov o kra
soudu ražomberském. Jakmile řekl Jílek, so Maďaři a
tidé ohlupají Slováky, proměnil se břík socialistů
v hotový řev. Počalo se pak madávati:ne slozáské
kuěšstvo. Odpověděno socialistům, še pro bájení slo
véckého Jida odsouzení dva kněží, ale ani jeden s0
Gisliste. Na koneo spastili socialisté „Badý „s
Takble ae obovali socialisté vychoraní šidy při řeči
o atrponí pokrevných bratří| Pakprý jsou také ná
rodné emýšlejícími lidmi! Na dida, který tolik Slo
váky utiskeje, sooialista dopustiti nedá. Na ruské.
zákeřné didovské revolucionáře čeští socialisté abírali
Příspěvky; leč o útisku pokrevných :bratří nechtějí
ani alyšeti, aby se nerozhněvali didovětí majitelé ko
řalen, kteří tolik maďarisující vládě mábají. Jak.
de psal didovský časopis „Jůdischa Volkestime“ 16.

listopadn r. 19067 „Jest si jen přát, sby strana 80ciálně demokratická lépe vyplnila naděje didů, než
to učinili liberálové“ A „Jádiecho Volkestime“ může
míti nyníse socialistů radost. Kolikprotestních sobůsí
uspořádali: naši nocialísté proti kratému pronásledo
vání bratří Slováků? Slováky nejvío národnostně u
tiskojí didé — a proto jost sociální demokracie aš
příliš opatroou. Zato jsou socialisté velice čilí v ná

ngjch randálech proti vlastním pokrorencůmka

Pronásledování církve ve Frameli.
Energické a rosvášné ( Svaté Stolice skřišilo
unačně plány franconseké zodnářsko-šidovské vlády.
Tato kromě odporu papedova narazila na jiný neočeká
vaný, sáražný odpor. Jak snámo, mělykostely přijíti do
majetku oboí. Óbco však vapečují se je převsíti ve
svoji aprávu, problašujíce, če by jich vydršování bylo
nad jejich fiaanční síla. Jedině tehdy kostely převez
mou, utvoří li se náboženské společnosti, které by ra
čily sa jich vydržorání. To je dobré. A s čeho budou
tyto katolické náboženské opolečnosti vydržovati ko
stoly, kdyš vláda ulonpila všechen majetek ojrkovní?
Také z jiného důvodu stává se stanovisko vlády ob
tíšným. zterosta města St. Flour jménem občanů pro
testoval energicky proti vypuzení biskupa z města s
zavření semináře. Podotkl, že by tím obyvatelstvo
města bospodářsky slo bylo postifeno, a de by po
dobný čin vlády měl v zápětí úpadek mnohých š.v
nostníků. A naděje Briandova na způsobení rozkolu
mezi kněžími anačně ocbabla. Vědyťze 40000 farností
pouze 80 utrořilo nábošenské společnosti. Proto
vláda vtyto dny učinila opět ústapek, povoluje ko
nání bohosložeb na základů shromažďovacího sákona
Z r. 19:1, který jeat daleko příznivější než zákon sr.
1905. Ale ústapek tento není učindu mírnostívlády,
jsk protikatolické listy budou hlásati, ale následkem
Utvářeníse poměrů, jakých Brinad neočekával.Ze všech
temí docházejí správy o přátelsky povsbozujících
projevech katolíkům francouzským Katolíkům vřelou
vympatií ukáseli i protestanté angličtí a hollandětí.
Professor mezinárodního práva a docent na turineké
universitě prohlásil o vypovězení Msgra Montagainiho
s Francie, že nedá se ničím odůvodasti a z mravního
stanoviske jest neomlavitelným. Násilné porušení ta
jemství papežského arcbiva v Pařiši je hrabým poru
dením mezinárodního práva. (Briand dal sebrati archiv,
aby — dostal apět svoje listy, jichů uveřejošuí by
mu bylo velice nemilé.) Též maozí radikálové ve seně
morně francousské nesouhlasí s vládou. Poslanec
Massé pravil, te kdyby byl soudcem, neváhal by ani
ne okamáik osvoboditi obžalovsné kněze. Tajemník
svobodných sednářů Bonnet pravil, de ne faraři, ale
Briand a Clémenceau po ušají shroma?řďovacízákon,
ponávadá týš nelze v šádném ohledu npotřebiti na
vykonávání bohoslušeb. Nálada mesi radikálními a
socialistickými poslanici jest atísněna. Mnoho jich
dostalo s volebních okresů a domova dopisů, v nichš
obyvatelstvo a voliči nesoublasí « jich protinábo
ženským postapem ve sněmovně. Obyvatelstvo jest
tak podrášděno proti socialistům, do na mnose pro
blásilo, de jakmile příjdou poslanci dršící a Clémen
oeanem domů na vónoční avátky, přivítají je kamením.
Proto většina jich stráví svátky v Paříši nebo Anglii.
Z osnějších poměrů ve Francii jest zfetelno, že věo
pro katolíky není straosna ani v nejmenším, jen
třeba jest avornosti, vytrvalosti, neohrošeností a 0
tavosti.

Mmutný osad pařížských areibi

skupě. „L' Eclair“ nvořejkujetato data: B 1108zemřel megr.de Goigaé na guillotině. R. 1816 musil
kardinál Manry atéci do Říma. R. 1880 byl megr.
de Galelen plenicími demegugy vyhnán se svého pa
láce. R. 1848 mogr. Affro padl na barikádě. A 1859
probodla dýka rukou knése aroibiskopa Sibonra. R.
1871 byl mege. Darboy paříšskými kommanisty sa

střelen A. 1006 musil mogr, Richard pouditi pootinství jedné se svých ovošsk. — Týž list uvádí jako
uvláštol okolnost, še kommanard, jehoš kule aroibi
skupa Darboy usmrtila ve věsení, zemřel tébož dna,
kdyd kordiná! Richard byl se svého příbytku vyhnáa..
Jmenoval se Emile Fortin a byl pravou rakou poli
cejního prefekta kommuny Reula Rgaulta, jeně mm
dal rvzkos v okamdiko, kdy kommans blíšila 00 jiš.
ku svému konci, dest rakojmí zastřelíti. Na cestě do
vězení setkal se s důstojníkem, jejů vyaval, aby čel
« ním. Tý ee omlouval, že nemá ssebou šavli. Fortia
tu zatím půjčil svou. Na to byla sestavena listina

šesti rakojeí k smrti určených. PrenímbylAropbiskopdrahým president Bonjesu, třetím abbé Degaerry,
v kostele sr. M. Megieleny, dále řebolaíci Clero,
Alierd a Dacoudray. Ke střílení byl komandorán po
lutoo dobrovolníků. Na povel důstojníka Siocárda
kommanardí atřelli. Pět s odsodzsných padlo, destý
— arcibiskup — zůstal státi. — Ten má asi kronýř,



„zatval jeden kommuasrd. Ne to dána salva drahá.
Arcibiskop pad). Dekret k popravení byl od kommuny
„podepsánjiš dag č, dubna, ale teprve dne 24. květan
vykonán. Fortin dostal za to deset let deportaci, ale
roku 1880 dostal milost.

Paganin! a drožkář. Pogeniníbylvelmi
epořivý a nikdy nevydalsbytečně ani krojcera. Jednou,
kdyš byl + Poříši a měl dávat koncert ve velké opeře,
mějek ne omeškal a byl nacen vzít sí droškáře. Kdyd
dojel k opefe a ptal se co je dlužen, odvětil droškář;
„1 franků“. „Blásníte?“ kvolel roshorlen Paganini:

task malý konsek cesty čádáte tolik poněs!“ „Vím,
8 je to trochu mnono“, odvětil, „ale co je to pro
umělce, který vydělá brou na jedinou strunu G mnoho
tisíc I" „Dobře“, pravil umělec, „dávém vármzde jeden
frask, který vám přísluší podle sazby a až dokášete
s pojedete o jednom kole, dánr rám, jak šádáte, 10
franků Zkuste to a pak se a mne přiblaste.“

Plzeň v rozpočta obocním. Plzeň,první
město v království českém po Praze, v rozpočtu obec.
sa rok 1907 má vydání úhrnem 4,734.146 K. Vedlo
Pleně ještě několik měst českých ve vydáních obecních
mosí počítati s miliony.

Poláků v Německu jest 3, milionu,
v Berlíně samém 50.000, V říšském enéma ném. mají
14 poslanců, na nému pruském 13 a v paneké sně
movně 10. Věscko dosavadní úsilí praské vlády, aby
Poláci byli poněměčení,zůetalo marno. O národním
avědomění Poláků v Německo svědčí i to, de mají 31
denních listů, = nicbů některé dosabují náklsdu ad
80.000 exsmplářů.

Pokrokářem v hospodářství svém
jest open občas, který má nejepořádanější rodinu,
příbytek. třeba sebe skrovnější, vnitř i sovně jako
klíeka ladné upravený, na Čistém dvoře všecko náfadí
a růsné potřeby ua svém místě, hnojiště vzorně sa
Jožené, v chléré dobytka třeba méně, sle zato nejvy
branějšího, zahrada jeho masf býti pokladem nepře
berným, v níš by se rodilo to nejlepší s nejvýnosnější
ovoce, tu nesmí echázeti sni včelín, i útulný koutek
e různými květinami, a také pole a Jaka svou úpra
vou © výnosem předčí nad jiné. Toho všeho dosíci
můše kašdý rolník, přičiní-li se jen; pomalu všecko
se dokáše. Takový rolník pro domov avůj a národ
více vykonal, než sebs -výmlnrnější politikář, ktorý
má sice pokroku plná ústa, ale při tom pokr doje ud
desíti k pěti.

VYstarém papežském paláci v A
vigmeně odhaleny těchto dnů nádherné umělecké
fresky ns stropě i etěnách sálu, jenš sloušíval za loš
nici papešů. Fresky pocházejí ze 14. století a jsou
velmi dobře zachovány. Jen solené barve poněkod
jest porušena.

Zázračný „Elsa Fimid“, kterýšto„neo
eenitelný“ lék i mnobé české Časopisy odporučovaly,
byl ministerstvem vnitra » prodeje v Rakouska vy
Joučen. Mělo by ještě dojíti na jiný „zázračný“ lék
proti všem nemocem, jemuž dosad některé české listy
reklama činí, totiž Schneidrův bylinný lék, kterýž 0
anačován jest v insertechb nadpisem „Babička ssobrán
kyní živote.“ Na podobné šmejdy jenom koště, pře
škoda každého bhaléře za ně,

Kořalka v Rusku prodáváse vostátních
nalávárnách, odkudě plyne státu čím dál tím větší
důchod, třeba Rusko proti jiným atátům jest říší
chudou. Revoluce způsobila v Rasku rosvrat na všech

„stranách, příjmy obyvatelstva klesly, přes to všsk
spotřeba kořalky vzrostla, čímů se nejlépe obaraákte

risujepodetata revoluce. Za Joňský rok propilo se tuv kořalce 012'/, milionů rablů, o 651, mil. více než
r. 1904. Mad vzrostlý vypije tu ročoě průměrně 371/,.
mladší od 14 let 341/, litrů kořalky.

Za mojbohatší zemi porašaje20Francie,
Tam každé rodina, každý samostatný člověk má ně
jský kapitálek uspoř-ný. Podle daně s dědictví či
nilo osobní jmění franoouzekých občanů roku 1869
160.000 milionů franků, na hlava připadlo 4570 franků,
V r. 1904 osobní jmění verostlo na 233.000 miliont,
s čehod na jednotlivou osobu připadlo uš 6270 fr.
Kdyby národ francouzský nebyl mravně rozerván a
náboženskými boji rozeštván, jak by pak teprve v ho
spodárnosti své pokročil|

Zvyšování úrokové míry vvlášťnebý
vale postapnje v Německu; tamní říšská bsnka zvý
dila procenta na 7%, Do banky této i do jiných v Ně.
mecku hrnou se žádosti o peníse, po nichž všude
velká sbáňka, odtud tedy ono zvyšování míry úrokové.
Velká spotřeba peněz má svou příčinu v neobyčejném
rozmachu průmyslu a obchodu německého, který ná
sledkem revoluce ruské, jíš průmysl a obchod v Rusku
oehromen, strhl na sebe množství objednávek « Ruska.
Průmysl německý nejenom rosšiřaje a staví nové zá

y dome, ale sřizuje i hojně odboček v cisině,
mvlášť v nají říši. Průmys| s obchod německý v ne
přirozené rozpínavosti musí zase jednou ocbabnouti,
při čemá ovšem strhne i nás.

Čeští agrármiel (Sdružení českýchzemě
děleů) pořádalina Nový rok r Prase valnou scbůsi,

d šitá oslavovali 10. výročí založeníSdražení.: če“ častnili se vedle záetuprů okresů, obcí, hosp.
spolků, dradstev atd. i četněposlanci. Poslanci
a Prášek vytkli důlešitost voleb dle nového řádu do
išaké rody; strana mladočeské ta odevusena,

Betlémy. Kde v kostele jsou Betlémy (sta

sám je vyrábí? Kde s Betlémy obcházejí? Podrobné

-Prádle
pánské i dámské.
. Lněné
a bavi. sboží v obrov

správy jsou vítané. Vydání kniha illastrovanou o
Betlémech českých, moravakých a slovenských Zprávy
přímo se vyprodují na odroson: K. Procházka, farář
vStochově, pošta Lény v Čechách.

Jak národ hospodaří a jak by ho
podařit měl. (ZpřednáškyřediteleZemskébanky

Františka Prochásky, due 18. prosince 1800vČeské
Špolečnosti Národohoapodářské v Praze. — Pokrač.)
Prosatím jeme ve svých vlastech — + podruší. Smíme
s sice radovati se zlatého slonka s čjstého vzduchu,
ale veliké Jény půdy čsekých krajů jsou zapsány
vkoihách lidem cizím. Ne násilím, nýbrš potem svojí
okráoě a mosoly rokou svých musí vykonpiti národ
stracenou půdu tu. Posorojte dále hustou síť želes
Dých drah českých zemí a přijdete k úsndku, do ne
naše úspory to byly, za ktoré dráby ty byly atavány,
Nedivte se potom, de správy jejich nejsou prodebnaty
duchem českým. A tisfce továrních komínů velkého
průmyala v krajích čistě českých mělo by nám stálo
připomínati, jak národ sousední pilné pracoje, střídmě
dije a horlivě atřádá, © že musíme státi se hodně
skromnými ve svých potřebách, abychom jej v úspoře
dohonili. Překvapí vás ale zpráva, že radle velkých
tratí českých, jako společnosti státní dráhy, severo
západní a jibosereroněmocké spojovací také ještě 19
mistnich drah v Čechách ae seřisovacím kapitálem
K 316,866.000 má sídlo své posad ve Vídoi Z velkého
průmyslu 48 akciových společností se zákledaím ka
pitálem K 277 milionů a M 89 milionů, sídlo avé mají
ve Vídni nebo i sa branicemi mocnářství. Jak velký
by mohl býti vliv českých úspor na hospodářství
královaké Praby a celé země! Čím by mohly býti
ony ústředny stavebnímu a obchodníma rucha hlav.
města, jak by nám mobly pomáhbati nésti tíhu veřej
ných dávek. Protoš uvažujíce tento tradný stav bo
opodářství národního, posypme blava popelem, sřek
Dáme se pýchy a zbytečné nádhery a střádejme úspory.
Tempo celého pokroku našeho národa závisí od našich
střádansk. První s nezbytnou podmínkou povznesení
vlasti jeat "zorné a kvetoncí hospodaření polal. Sy
nové a dcery boapodářů nechť odloší sport i zábavu
a pomáhají rodičům. Z+ soažívých a vzdělaných ho
spodářů mladých nechť vyjdou noré řady nájemců
dvorů a velkostatků. Láska k půdě badiš pěstována
ve všech rodinách gemědělských jako aratý odkas
předků. Rolníci, měšťané i dělníci, všichni ni kleďme
přesné účty o svých vydáních, zpytujmo každý den
své hospodářeké svědomí a ukládejme přebytek arého
přičinění do spořitelen, záložen i bankovních ústavů
veřejnému účtování podrobených. Ač poretanou noré
legiony českých střádalů, badon české ústavy přeté.
kati úeporami a ta uvidíte s radostí, jak poroste
podnikavost a jsk velkých úkolů budou se chápati
české banky, kteró dnes pro nedostatek prostředků,
4.j. lidových úspor, nuceny jsou vyhnouti se mnošdy
obchodům i s české ruky jim nabízeným. Bez úspor
žádného podnikání, neví šádného obchodního rozvoje.
Všechny české banky akciové chystají se k rozmnožení
akciové jistiny, by byly lépe vyzbrojeny pro dobu očeká
vanéhorozmachu obchodu s průmysla. Nezaslouží, aby
byly podporovány ochotou českých střádalů? Kdo sle
doval jejich vývoj v posledních 18 letech Šasno nad prací.
vykonanou. | Nespoléhejme na náhodu, na štěstí, dě
dictví, losy a pod. Hrdost vědomí, že umíme mnoho

vydělatí a avé poeby us nejmenší míra obmesiti,chr“nl nás před kašdým pokušením. Příklad náš po
vebudí jiné k následování a bray budou všechny české
somě jednou velikou dílooa, kde sa voselého zpěvu

pro budoucnost svého národa, Vlast nsšádá od nás
nijakých obětí, obejímá všechny děti avoje stejnou
vroocí láskou, přeje si jen, aby nebylo mezi námi
nasných a trpících. Nespoléhejme na žádnou velmoc.
Jedinou velmocí, která nás neopustí, jsmo sujisté my
sami sobě. A jestliže nás co může zachrániti od uto
notí v moři germánekém, je to jedině vysoké vzdě
lání, neúmoraé píle, mravnost a úspora. Kapitál nás
dosud věude atlačaje, nuže, trořme jej také a uší
vejme bu ne obranu svých statků ideálních.

Českému obchodnietvu! ExpediceMa
tičního mýdla ve prospéch Ústřední Matice Školské
nalézá ae: Hlavní sklad: chem. laboratoř Mag. Pb.
V. Boháče, Praha-I[, Spálená ul. 92, st. 19 m.

Nové poštovní, telegrafní a telefo
nické poplatky. Říšský zákonníkuveřejňujena
řízení o nových poštovních, telegrafních a telefoni
ckých poplatcích, ješ dne 14. leúna 1907 platnosti
nabudou. Snížená sazba za dopisy v místě jest zru
dana. Dopis místní má se místo 6 hal. frankovati LU
bal. Za lístky a zálepky poštou rourovou neb pnen
matickou dopravované zvyšoje se poplatek o d hal.
místo zamýšleného nvýčení o 10 bal. V obora tele
grafoím zavádí se poplatek -3 hal. sa blankety pro
telegramy, dále se odstraňuje snížený poplatek sa
mnlstní telegramy a ustanovuje as taxa 6 hal. sa sloro.
Poplatek za obchodní telefony ve Vídni obnáší dle
velikosti atyků 800, 400 a 500 K, za telefony v by
tech 340 K. Mimo Vídeň obnášejí poplatky ma ob
chodní telefony od 120—400 K, sa soukromé telefony
od 136—200 K. Co do poštovních poakézek svyšaje
60' prodejné cene me 9 na 3 hal. a za zálepky jakož
i 3 stanovuje se1 hal. jeko náhradaza výloby.

Rozdíl v rychlesti. Abychomsi ačinili
poněkad jasnější pojem o tom, co jest rychlost a
vadálenost, podáváme zde několikpříkladů o rych
losti, kterou se pohybojí různí živočichové a tělesa
ve vteřině či sekandě, Hlemýžď uleze sa vteřinu 11,

Jirek
A

ma. Clověk ujde v té době krokem 1/ m, na sndě
nicfch nebo ne lyších ubíbme 3 m, proad rychlé
vody orazí 4 m., loď (pli © uzlech nebo mobeaých
mílích po 1588 m, sa hodina) 486 m., balon přibas
větří 6.4, obyčejný vánek 6 m, smíšený 4 78.
běhoun 7:1 m., mvuchs 76 m., rychlý parník, plující
17 oslů sa hodinu, 8785 m, bycikl 97 m., svěží vět
řík a osobní vlak 10 m, loď torpadová 115 m., bras
lař 11:6 m., závodní kůň 126 m., bystřice horské
14-3 m., rychlovlak (80 km. za hodina) 1687 mm.,mof
ská vlna při bonři 22 m. tek řečený bleskový vlak,
který- urasí aš 06 km. za hodina, 36886 m., holub
poštovní 27 m., vichřice 39 m., orkán 45 m, vled.
tovka 67 m., nejsilnější cyklon 118 m., zrak ve
vzdachu 437 m., konle dělová 448 —830 m, přítoková
Vina mořská 800 m. v eokaadě. Měsío proběhne ve
vteřině při otáčení se okolo semů 1013 m Či více než
1 km. dráby oré. Zsmé otáší se okolo slance ve 366
dnech, 5 hod., 48 m, a 37 vteř. a proběbno tedy sa
sekanda 39609 m Či necelých 80 km Proud kabe
lový urazí za sekaaoda 400 km., v pozemním drátě
telegrafickém 11.690 km., proud indakčaí 18.400 kes.
Ale to vs není téměř ničí u porovnání e rychlostí,
8 jakou ve ŠÍŤÍ ovátlo. Je to rychlost téměř nepřed
stavitelná a číní 311.000 km. za vteřino. Aby ae do
stalo svátlo k nám a měsíce, potřebuje k tomu néco
přes jednu sokaodu; aa slunce 8 minut a 16 sekund.
Slaneóní soustava naše slofena jsst so Slunce, Mor
koro, Venade, Z>mě, Marta, Japitera, Satarna a jich
másíců a zaajímá poměrnějen malou část všehomíra;
ovšak přirovoáme-li jen oslý průměér sluneční 600
davy naší, tedy průměr dráhy nejvzdálenější oběšnice,

Neptuna, kal 4.470 milionů km. nebo 849 milionůmil, přichásíme k vědomí, jak malinké nám vykázáno
místečko v celém věnhamíra!

WVyrovnejte nedoplatkyza Obnovu a Časové Úvahy.
Tržní zprávy.

V Hradci Králové, dns 29. prosince 1006 1
bl plenion K12-70 —13 80, ta K 10-80—11:60, fečme
ne K 1080—1100, prosa K 00-00—00:00, rikve K 008
—00'00. hrsobu K 19:00—20:00, ovsa K 640—700,
čočky K 00 00—00'00, jahe! K 30 00—00:00, krap K
18'00—3201, bramborů K 4-80—-8-20, 1 hl jetelového
semene bílého K 39:00—4600, 100 kg jetelového s
mínka čer. K 49 60—8602, růšáku K 0-0—0-00, oáku
K 38 00—40'00, lněného semene K 16:00 —18:00, 100
kg žitvých strab K 11-50—1200, 100 kg pšeničných
otrab K 11*60—00'00, i kg -uásla čerstvého K 340
—280, 1 kg másla převařeného K 0.00—000,
1 kg vádla vepřového K 1:60 —1'68, 1 kg tvarobu K
028—0-82, 1 vejce K 0'8—0-10, 1 kopa okurek K 0:00
—0'00, 1 kopa zelí E 000—000, 1 kopa kapasty
K 3'40—400, 1 hl ojbole K 440—4-00, kopa drob.
teleniny K 1:00—000, 1 pytel mrkve K 2:00—3 30,
1 bečka švěstak K 0:00—000, 1 hl jablek K 000—
00 00, 1 hl hrošek K 0:00—000, — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 29. pros. 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice bektol. 122, žita
118, ječmene 92, ovsa 116, prosa 00, vikve 3, bra
chu 1, čočky 00, jahel 00, krap 00, jetel. semínka
221 lněného semene 130, máku 1. — 2.) Zeleniny:
selí 00 kop, okarek 00 kop, kapusty 4% kop, cibule
25 bl, drob. zeleniny 72 kop, mrkve 328pytlů,
brambor 18 hl, aalátu 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
23 hl, hrašek 00 hl, vostek 00 beček. — 1 Urub.
dobytka: vepřů 6 kusů, podevinčat 369 kusů.

Milostivá paní,
vite proč máte při nákupu
sladové kávy klásti hlavní
důraz na jméno »Kathreiner?

Jelikož se jinak vydáváte
nebezpeč/, že oorzite
méně cenný padělek,

terému schází všechny
přednosti,jimiž se
menává »Kathreinerla

Neb jedině

Hathreinerova sladová káva
Kneippova
má následkem zvláštního
způsobu výroby vůní a

chuť kávy zrnkové,

Račte mi zapamatovati, milo

utivá paní. tedy zosla dobře, že

pravou »Katbreinerovu« ob

držíte jedině v nravřených pů

vodních balíčkách a nadpmem:

»Kathreinerova sladová káva

Kneippova« a s obrazem faráře

Kneippa jako ochrannou známkou..

dárkoa
v Hrade Kralové. *



doporučuje a zákazky obratem

vyřídí

|

ročník L-XEV.
== místo za K 3388 jen ——

za (7 K.
Obsahuje povídky od Raisa, Kosmáka, Dra.

Slámy, Čechova, Herrmanna, Čecha, Křenaatd.
Žádejte podrobný neznam všech 14 ročníků o

R. PROMBERGRÁ,

DIVRÍ DÁŘUDNÍ JTAMOU
látek pro domácnost, jakož i dámskýcha pánských
látek jest u Tkaleov. výrobního npole
čenst a „Vzájemnont“ v Hromové. Téžizo
obdržeti partie zboží 30mt.,obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, orfordy, bur
chenty, sukénka, čotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodné upotřebiti,
2a K 12-—, vyplacené od korun 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarmaa franco. |
NARRNRARRARNRNNNNNNNE

Praktická
a. Urozjímán

od P. Brunona Vercnyse S. J. opravená od
P. Battaglia

-—m=pro řeholnice =—

vydala v českém překladě ve slušné úpravě

kongregace

školských sester de N. D.
v Horažďovicích.

*X X

Rozjímání ta rozmnožena jsou 0 ně
která rozjímání na dny ov. patronů českých.M

Potřeba české kniby té byla 8 mno- ff
bých stran uznána. Oba díly mají na 1100 jf
stran. — Lse je obdržeti buď v klášteře ff
v Horaiďovicích, neb v biskupské tiskárně jf
© Č. Bodějovicích sa 8 korun nevázané, JE

ž sa 10 K vázané. * xx MNNNNNRINIMI
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Majitel:

! Druhé vydání !
Račte si objednati

oo kapesní co
kalendář

organisací katol. na r. 1907.

Křestanský ÚTanisáln!.
Kalendář obsaboje vědecké práce Dr. Šináka

Dr. F. Reyla, prof. Deápalíka, Jukla, Dostála atd.
Znamenitá pomůcka ve veřejnémživoté pro všechny

Cena 1 ex. v plátně váz. jest pouze 90 h
(poštou 1 K), 12 ex. po 80 h, s poloviční
frankaturou. Cena 1 ex. brožovaného 70 h,

poštou 80 h, 12 exemplářů po 62 h.

Objednávky vyřizuje

Josef Polák,
Hradeo Králové, Adalbertinum.BOUDY

ga. Pár "B
statných koní

€ bec0
ÚSobní ÚVĚL testy +
Samostatná spořitelní a záložní družetvu Spolku
úředníků poskytují při nejmírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky. Zprostředkovatelé vy

loučeni. Adresy družetev edělí bezplatně

centrální ředitelství Spolku úředníků,
Vídeň, Wiplingerstrasse, 25.DO
PZoHSPHEÍDCHH a Sa

Železný -nábytek
postele skládací zaK 760

DTM

tytéž postele v silněj. provedení. „ „ %—
postele s plnými želez. stěnami . od „26
drátěné matrace.. . . . « « „ „18—dětsképostele.... . . . - » „13—kolébky. <- ©..©+ „ „16—
mycí stolky . . . . - - „ „ B—
stojany na šaty . < . . . - „ „Il
stojanyna deštníky. ..... . na 7

ORP"velice praktické "B

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plným! železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
980x180 cm za 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25—

doporučuje firma

vhodných k potahu i do kočáru levně 1 Praze, Váalavaké
' ? „prodám. JAN STOUPA náměstí6.š2.

Adressn adělí administrace t. I. PRD“[ilustrované cenníky zdarma a franko. "B

c. © =ESVíŠD52
Založen r. 1068. Zuležen r. 1808.

aktiva banky.

Směnárna.

Oddělení bankovní.

Vkladyzárokuje

ap 44 8

Skladiště.

jistě nekoupí, ale každý jiný zajisté obstará ovůj
== neveročnínákup

©,U města Paříže“(Š
Báječaě zásobený sklad všebo draha sboší

galaaterního, hraček, prádla, alb, kaset, různých
ber pro děti atd. atd.

Rudolf Štoroh v Hradol Král.
proti Grand hotelu.



Doporučujeme

A603 X693 XCBIX EJ X603 X

žJan Horák,?soukenník
v Rychnově nad Kněžnou k

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
mejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učíňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

X Velejemnélátky na taláry.:
k Též na splátky bez zvýšení cen!
X6P2 XG3 XEEJXCEI XCBDX

"
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v Rakousku veškerých

koslaL paramoniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a botové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

X63

XPI[XI

G6X662XČB3XI663X

sh ÓA VaVe
Továrna©-+rr24
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IL Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

; i dříve závod na sušitkování ovoce.salošený ;
PTSr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4)

—- nabízí —

koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku.

rumy a punše, likéry, sladké ovocnvíno, bíléi červené,vino vkové (medici
nalní),vína oladká a víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme svlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levny koňak a
alivowici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: rokn

1891na jb výB.aváaté Prase medailístátní ú diplomems medaile, a mnohými ji
nými diplomys právemrašení slaté medočle.

Vzorky zdarma a franke,

Veledůstojnému duchovenstvu
dopornčuje s0

první anejstarší odbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých koslelních nádob ze stříbra, ;
bronzu a jiných korů od nej
jednoduššího de nejekvostnéj
šího provedení, v kašdém

vzorku a ryze církevním slohn.
Vše přesně, disté a důkladné

zhotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstru práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo

vány.
Mešní nádoby jen v obml

zlatím za ceny velice levné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních se ry ..le, řádně a
levně vyřizují

Vše zasíláu jen posvěcené.
Vzorky, spočty, i

hotové zboží naukézku

Chuděím kostelům možnosplácet bez přirážek.

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň ;a důvěruzárodn domácímu.

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
Hicícha četných jiných věžových bodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

8

OO000000

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

3 : o MEi IRL ©A
5 ga.E zd
33Eg á
k Eg
3 =
8 Ě

nabízí ve velkem vyberu: Vytecne kapesní bo
všech druhů a soustav. Pendlové

v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné
skvosty, jako: „ prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmoderní jším provedení s úplnousárukou /

Důvěryhodnýmsásilkyna výběrléš i na splátky
besovýšenícen.—Zalošenor. 1943.
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ze) a školy hudební (3ba > V

50 — pro všechnynástroje :— (jd
A v nejhojnějšímvýběru Sp284stále má na skladě

ní královéhradecké
antikvariat a

závod hudební ——

Bohdana :
elichara 

w Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, sslož. r. 1808.

3Aje
PvAMĚN
Yi
6V
6

OVA ATARAKATÍ
čegbecná úvěrní banka

v Hradci Králové,
filiálka ve Vídni VI., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1K počínajena
úrok 4',—5"/, dlevýpovědi.

Záruka hotově splacených závodeích podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit, zašlou se na požádání zdarma.

kám obonodkám a vůboc důvěrybodným080 všech stavů na výhodné splátky.
Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a

zabývá ee všemi obchody bankovními.POV VSKO
ozmařné©
> příhody.

o DL 1)
Hlostroje

Jiří Sahula. K. L. Thuma.
Stran 175. Cena 1 K 10bfranko,

Knížka obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěšího a nezávadného bumoru.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.

I
K nákupu zboží dopo

ručuje se obchod firmy

Ceny levné a pevné.
p:

Při hotovém placení
89, slevy.

talá

upoverňujemena naše zefirové kanafasy a

O0DAD0
velkozávod

v Pardubicích.
*

Očekávajíce laskavou návštěvu a prohléd
nutí našich závodů bez nuceného nákupu,
trráme v dokonalé úctě

Růžička 4 Rossler.Jj



=>
Velice zdařilý

obraz sv. Otee Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 26X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venatvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárna

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmKB. .

*y

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Eva XIIÍ, + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.=

Malinský křen
5kg od 3—7 Epoštou franko, 10 a

dralou nevyplacené,ndnel dobírce Hčetánám

Václav Boh. Jelinek,
statkář a člen spolku křenařů

v Malíně č. 42. p. Sedlec
u Kutoé Hory.

Paramenta.

„90APOD

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
vše“h kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

avšťivenky
všeho druhu

nabízí bisk. kuihtiskárna v Rradel
Králové.

(KKRWENNEHNENEFUUHHKHAEHNHSUSHNSUHENBUBBNKU NE

První český katolický závod ve Vídní.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.
Videň,
VIL o., Seiden

game čís. 35.

Naukáskusasilá
se vše framco.

DT(9

Čtěte! ZX
Z domácnosti soci- E
álních demokratů. m
Řada li. © SR- VitoHradecký.

Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úvab*

Již prvý dí) hořejší práce těšil se tak značné
pozornosti, še byl vydán v II. vydání Zajisté že
i IK. řada, která ještě zajímavější světlo vrhá do
poměrů ve straně socialistické, bude čtena se stej
nou horlivostí.

Stran 64. Cena 16 hal.

Při hromadných objeduávkách většísleva. "BG
Objednávky vyřídí obratem

administrace Sortek Úrah“ v HradciKrálové.

DneDreDe

O

BF Čtěte a rozšiřujte
tyto spisy, jež právě vyšly

v IL vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl — Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sahula. — Cena 8 hal.

0

obuošu hubad buobubnabubacdu

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spouaty prolbaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důklsdnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky vám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„P
EX ÚVAHY.

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

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při hromadných objednávkách poskytujeme

větší slevy.

Za nepatrný obnos tudíž může si košdý
koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbvžnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li 8e nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

n ei státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur.

PrPrYETTVKTYTT

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Reyhnově

nad Kněžnou
odporučaje se P. T. duchovesetvu, patronátném

úřadům a soukromníků

veškeré akož 1 aladění
pro oprary ja přestavby

SNP Ručím sa nejeolidnější práce.

PČ4
světoznámý román se XVII. století

„ONOUDENUL
uveřejněn v „Koihovně
našeho lidu“, již vydává

Papežská knihtiskárna bene
d:ktinů Rajhradských v Brně.

Nový překlad proslulého románu tobo « len
dencí katolickou pořídil prof. Dr. Tomáš Koree.

Stran 948 pěkné úpravy.

Původní cena 5 K., W
(MP*>dočasně snížena na 3 K.

Biskupskáknihtiskárnav Hradcilé
nabízí dkolní knihy:

l. Malý katochismus
katolického náboženství.

Ceua T výtisku vázaného 80 h.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 b.

3. Volký katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 80 b.

P jcjsoupohodenaa Danéschůsípápekupůrů.sVlání dubna 1

Prodejprono kuhkpe jako z c. k. školního knihou 8 169, slevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výtiků pro chudoa školní mládež neděje aevíce prostřednictvím c. k. okr koních rad, nýbrž za 11
lístků — jež po jednom vlepeny jsou 8 přís ušným
avětlením“do aždého výtisku — vydají se z výtisky při.

adného druhu katechismu prochudé. Dle poměru, v fakém
atechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela apraved

livě dostane se pomérný počet (přes 18%,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

IIIÁRIKŘKÁKÁŘÁÁŘKÁKŘ
Ro-/šiřujte

Časové úvahy!!
KOLIEKICK IOOINEKLÁ

lž zoela rozebrán SB
jest spis Dra. Reyla

ROŘOTMA MATŽELKÍTÍ

K
Zato však právě nyní již vyšel v Časových

Úvahách obsašný výtah z tébož spisu pod titulem

Manželství
přirozené
a svátostné.

—= (Cena8 hal.
Při hromadných objednávkách sleva.

Administrace
| Čas. Úvah v Hradci Králové.



a C

1Sklo zdraniéj
do pařenišť f.aoko na každou stanici

nabízí:
24/24 em. . . 9 hal.
26/26 „ 10,
30,30 , „M

fermežovýtuci(kyt) . 19.,

Diamanty
se zárukon 7a bezvadné řezání

vap> kus za 4 koruny “ij
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
dodavatelcís. n král. dvorní

Hradec Králové č 303.
proti hotelu „Merkur“. x

NZ

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro MAlDU

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čis. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků ua Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 6 se čelesnými
rámy, stlčmi vsusením.

Veškeré rozpočty, skizay i odborná rača besplstně, beze
vší závaznosti ku definitivní objeduávec.

RB“ Neasčetnáveřejná i písemná pochvalná uznání. "jjj
Založeno roku 1836

o
úz Josef

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna e dílny na Letné číslo 618—VW.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

če ručuje uctivě své chvalnéznámé:sochy,aeově cesty, jesle, Boší hroby, kříše, kazat

ovědníice elny, komsoly,né vdece ma0ůy aid. dle slohu ostelů,„Česaný nám na odrazy,
premie, fotografie a děplomy 8různé předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatné w

franko.

starých oltářů akostelníchsařísení.

E době

ánoční
doporučají uctivě

Peíra Buška synové

DOOOO00000000000

telier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Mubl, Ant.Hůhlanástupce,
w Mové Pace (Čechy),

£) provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino-C9
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

">

Četná doporučení od veledůstojného ducho

©
©
©

|

©
©

venstva k volnému nahlédnutí.

80090000000000000
gap> Velejemné"i

zákusky k čaji, kávě, vínu

a čokoládě|———— jsou

[omnické |
které v nejlepší jakosti jen « pravého horského

másla vyrábí

Petr Winklář,
= vyrabitel vyhlášených sucharů :—

w Lomnici n. Pop.
Maoho pochvalných uzoáoí, v místě uzmámy

sa nejlepší.
Zásilky v každém množství, dobírkou vyřízení

obratem.

8

o
o

Ó

Xlelier sockařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA Y HRADCI KRÁL.,
——- "8 PĚTIDOMÍČ.286.

Doporučuje te slušně P. T. ducho
venstru k provedení nměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zspo
vědnic, Božích brobů, křížových cest
v reliefoch, soch světců, krucifikrů,

rámů atd. atd.

há
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

Výkresy a roapočly na požádání.

Křestní Bis(y
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisi

Biskopská. knihtiskárna.

VADEDIECUDI

i EEEee maL:
Unělekéřezbářské práce

Pr nohám M oné

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

a Dra.Ant.Brychty a

Stran 58480nabízíza sníženou cenu

joo kříže, rámce, ozdobné

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

©

Disjným úucnínn Srlrin
Na skladě chováme v jemném

missálovém provedení:

Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post Missam,

Obé za 1 K. Po přání prodá se
i jediné Gratiar. actio za 60 hb.

> Nové: W
Casus reservati dioeoosis

Beg. Hradecensis
(juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,18)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 8 h, 10 kusů frko 70 b.

LTSAad

Připomenutí o slušném se
chování v ohrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1kusza30b, 5kusůza K1.20.

Blsk. knihtiskárna v Hradel Králové.
oPPPEPPOPPSDILILA ©zopbdepedil

obrazy, — křížovév
cesty, — postní
obrazy atd.

doporučuje

„ Hlávka, atelier 78,„OiekonníPra ha-Vinohrady,
Čelakovského ul. č. 9.

Nákresy a vzorky franko.
Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.

KICXOACX

C. k. místodržitelatvím koncepgovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren. atd.

Veškeré předběžné práce jak techoické
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

tabraniční

Kancelář „Hótel Hyršl“.

| Telegramy: Kotrč, Hradec Král.XOOOOOXCXX

Zápiené 5 K

EM
s Přijmutíplesových
: toalet

umožněno mým patent.
strojem v každé hodině

večerní."až
W

J. F, LANGEANS,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové
Adalbortaum.

>

su

MbobbuDrDo
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Konec církve. Budhismus,
(Posnámky k debatě královéhradecké.)

Realisticko-pokrokářekýmřečníkům ovšem
zdá se, že naše církev katolická je v roz
klada, že amírá. Měla prý doba svého mládí,
avůj věk jinošský, mužný, ve atředověka měla
dobu svého rozkvěta, dnes nadešla jí doba
stáří, dokonává. Pánové| Jate-li o tom přesvěd
čeni, proč ji nenecháte pokojně amříti, proč
proti umírajícímu bojejete, ještě jej pronásle
dujete? A proč vaše časopisy o té církvi tuk
hanebně lbou? To má býti vaše humanita?ř Váš
urpaotnýboj proti ní nejlépe dokazuje, že církev
žije, a že není zříceninou, za kterou ji probla
šujete, proti sutině jen blázen by střílel. Tolik
byste přece mohbli znáti z dějin, učení pánové,
te dávno před vámi přemnocí chystali církvi
rakev, považovali ji za odbytou A církev žije
dosud, a kde jeoa nepřátelé její? Dioklecián
dal raziti pamětní peníz, na úěrož čtemo: „De
leto pomine christiano“ (je veta po křesťanství)
— a jak ee mýlill Každý zakladatel nové
církve myslil si: zničím církev katolickou —
a církev trvá dosad. Známý jest výrok Wol
tairův: „Již se mi to protiví, slyšeti stále, že
dvanáct rybářů založilo křesťanství; chci do
kázati, že jediný člověk dostačí, aby zbořil
církev.“ — A kde je on a stoupencové jeho?
Kde je Bismark, který též se domníval, že
možno církev Kristovu zničiti? Ať předpoví
dají větší nebo menší proroci: universitní pro
fessoři, liberální novináři, nebo. socialističtí
agitátoří brzký zánik církve, jako jejich otcům
se dělo, povede se i jim. Lather, Kalvin, Wol
taire, Reoan, Strausz, Vogt,Blichoer atd. odešli
— acírkev nezničili. A také Masaryk, Bartošek
a jiní hlasatelé odpado od ofrkve odejdou a
objeví se před soudnou stolicí Toho, který
řekl: „Běda člověka, skrze nějž pohoršení
přichází“, běda tomo, jenž slovem nebo písmem
o pravoa víru drahého připravil — a církev
potrvá dále, neboť v lodičce církve dlí ten,
který řekl: „Hle, já e vámi jsem po všechny
dny až do skonání světa“ Byf by 8e časem

FEUILLETON
O věrném přátelství.

V. H. Poličský.

Chodívali spolu, nerozluční kamarádi, oba
státní úředníci, mnohoslibné oartije pro dívky
z lepší rodiny, mužové v nejlepších letech mezi
třicstým a čtyřictým rokem, Nikdo ani nejmenšího
nemobl vytýkati jejich naprosto solidnímu životu,
V poledne pili po obědě černou kávu a večer tři
stvrdé«. Nic více a nic méně,

Po prvním chodívali do spořitelny — říkalo
se, že šetří na »Ustřední Matici«. Když se vybí=
ralo na národní véci, dávali vždy nejvíce; když
se však mluvilo o politice, mlčeli jako tajemné
sfngy, metajíce zuřivé pohledy na maloměstaké
mluvky,

»Co soudíte o politické nynějšísituaci ?«
sNicle
>Ale přece... „«
»No, docela nici«
»Nynější politická situsce se svým kultur

ním zabarvením jest pro každého intelligenta tek
vysoce interessantní, že nelze si mysliti . . .«

w— že by naše národní společnost zapome
nouti mohla svatých povinností, kteréž má ku
svým největším kulturním podnikům >Ustřední
Maticie a »Severočeské jednotě[«

(Jmenujmevěrné ony druhy >Amis«s »Amil.«)
Pan Amis obrát] se, vztáhl ruku uá stěnu

a sňol s háčku pokladničku, označenou nápisem:
»Ústřední Matice Školská.c Zahrkal jí. Zaharašilo
to v ní nikláky. Blažený úsměv přeletěl tvář pana
Amisa s přenesl se odleskem spokojenosti na tvář
jeho přítele Amila, který mnul si pod stolem ruce
radostí nad duchapřítomností milovaného přítele
Amisa.

Útočný, meloměstský politik byl přiveden
ukoncepm, Nablýobrat politické situace jej obromil.

o
zdálo, že spí, v době nouze zjeví se a poručí
větrům a vlnám — a olrkev povstane opět
v nové síle, v nové svěžesti.

Přes všecky bouře, které jsi jiš přestáti
musel, velebně stojíš před námi, ty mocný
strome církve, který Kristas zasadil. Bonří
větrové, zuří vichřice, burácí hromové — ale
nadarmo; několik suchých ratolestí od stromu
odraženo, bouře přechází a strom stojí dále.
Stojiš před námi, mobotná skálo, vloami
omýváma. Kdyby třebas tisíce kladiv pracovalo,
aby té rozbilo, nepodaří 8e to. Nebude ne do
stávatí železa, aby kladivo z něho zhotoveno
bylo, © tebe však ani třísky neoddělí. Nebof
na tobě nalézám nápis prstem samého Boba
napesný: „Brány pvkelné tě nepřemohou.“

Z této církve máme vystonupiti, máme
odpadnonti od víry po otelch zděděné, to byl
refrain řečí pana Masaryka a Bartoška. A jaké
víry se máme přidržeti? To nám pražští re
formátoři neřekli. Snad budhismu, jak nepřímo
vysvítaloz řeči p. Dr. Bartošxu.Tento řečník
řekl, že se toho mnoho dosud 0 budhismu
neví, proto mu ovedeme výrok znamenitého
znalce sapskrito Moniera Williamse, který
praví: „Je to podivným zjevern za našich dnů,
že i vzdělanci velmi snadno dávají se strhuonti
k obdivování učení badhistického. Cítí se býti
přitahováni třpytnými perlami, jež obdivova
telé badbisea s pečlivostí vybraly ze zákonů
jeho. Nápadně staví se na odiv věty tyto;
s lemnými však body, se všemi spromotami zistá
vají opatrně zpět, nemlavě ani o dokladech
nejhlubší spustlosti, jimiž by žádný křesťan
rtů svých neposkernil. 7A « je jádrem často
obdivované budhistické morálky? — pessimiss
mus, opovrhování životem, ne z ideálních ně.
jakých pohoutek, ale proto, že život se pokládá
28 neštěstí; nebytí je štěstím a „toto štěstí
je oejvyšší odměnou, kterou Budba slibuje
svým strupencům.“ (Viz: Max Můller, Essays
I. str. 202 a 244). Budba nabádá k chudobě,
k umrtvování sebe, k panictví ne z vyšších
pohunotek jako křesťanství, nýbrž aby tím životu
byl dříve konec. Nejvyšším cílem je „Nirvana“
t. j. „zhasnutí avětla“, zničení sebe.

(P
Pan Amil vyňal z portmonky korunku a

vpustil ji do pokladničky.
»Nynější politická situace se svým kulturně

pokrokovým zabarvením žádá sice více, ale dnes
zatím... .«

»Vivant seguentesle (ať žijí následovnícil)
zvolal pan Amis, pouštěje rovněž korunku do ná
rodof spořitelny, Pokladničku postavil pak před
maloměstekého politika s gestem, které nevylučo
valo žádnou pochybnost o tom, co v srdci svém
si myslil.

Annály maloměstské vypratují, že pan Amis
a Amil nikdy více nebyli obtěžování politickými
interpellacemi.

Ale te politika nebyla ani tak zlá, kdyby
mnohé jiné věci nebyly rušily klid našich přátel,

Každý musí doznsti, že naše poměry sociální
jsou zlé. Boj o život čím dále tím borší. Což divu,
že v rodinách, kde více dívek na vdaní, starost
veliká. .

»Pane inspektore, takové postavení, tak hezký
pán — a takhle jen po těch bospodách [Jak by
každá byla šťastná! První domy byly by vám
otevřeny. Přijdete domů, tam jako na poušti. A
což kdyby nemoc — Pán Bůh nedopouštěj—
přišle, kdo pak obslouží a ošetří? — Já přijdu
pěkně z kanceléře domů, a hoed všechno kolem
mne. Svléknou mi kabát, přistrčí stolici, vypravují
nejnovější novinky. Na stole u talíře mém již po
ložené noviny, v koutku připravenou dýmku. Když
trochu zakašlu, hned se mne ptají, nemrazí-li mne
snad v zádech nebo pod lopatkou nepíchá, aby
to nebyl snad nějský zápal. Jářku, člověk jest
jako vadoroslavíček v líbezném béječku posazený.
Někdo řká: manželství pouto, trápení. Hloupost,
povídám, hloupost! Kdo si bere (iflenu nebo pe
níze — ať má potom, co zaslouží. Než koupím
tof, prohlédnu si jej — neš vezmu si ženu, pro
hlédnu důkladné štot její nátury jednou, dvakrát
— a pro všechno ještě potfetí.«

© isertysepočítajílevně. | parte
Obnovavycházív pátek v poledne. Ročník XIII.

„Iodifferentismas“ praví E. z Hartmannů,
„národy budhismus vyznávající jako denní po
žívání opia narkoticky ospal, činoost jejich
podlomil a každé hnatí stoupající potřeby kol
tarní svým opovrhováním věd a umění a hmot
oébo blaba ochromil. Národy ty ze živého pro
cesa dějin vyloučil, a neklamné símě i k roz
klada náboženského života z sil“ (Das rel.
BewuBtsein der Menschheit, a. 347.)

Badhismos je pravým opakem křesťanství,
a vějaký pán z Praby, který, jak sám doznal,
mnoho toho z budhismu neví, osmělí se tvrditi,
že křesťanství vyvinalo se z budhisrna.

Jest to zvláštní. Lidé, kteří mají v ústech
stále pokrok, raději se kloní ke krajně zpá
tečnickémo bndbismu, než by pochválili kře
stanství, jehož vznešené zásady pro všecky
věky a pro kterýkoli národ jsou tolik pro
spěšné! Jen slepý nevidí, jak velikým jest
pokrokem křesťanství proti amrtvujícímu bud
hismu. Jen člověk zacpávajicí 8i slach neslyší,
jak křesťanství blavně protestuje proti zpáteč
nickým, uspávajícím zásadem budbismo. Proti
Daoce Kristově ae rousí stůj co stůj vyhledati
nějaká obžaloba — třebas i pomocí budhismu.
Zato však o talmudo pokrokáři v Hradci Kr,
ani Alovem se nezmínili. A bylo by přece
vděčnou 8 nejvýš zajímavou úlohou arovnati
zásady židovského talmudu se zásadami evan
gelia. Bylo by zajímavo vysvětliti, proč tal
mud, ačkoliv byl spisován později než naše
evangelia, přece prozrazuje tak veliké zpáteč
nictví, až nežidovský čtenář žasne. Leč rezu
míme dobře. Kdyby byli dobráčtí pánové sebe
apravedlivější, ostřejší výtky proneali proti
zpátečnictví židovskému, byli by se va ně roz
boěvali jejich semitští spolubojovníci, aby do
kázali, že jsou — taky pokrokáři. .

Dopis z Prahy.
„Dámská Beseda“. Po několik již let ko

nává se na Žofině v Praze „ples českých žen
a děv“ v masopastní době, jemuž předcházívá
hojně reklamy, a jenž pod firmou „Dámská

sA pak ten „štof. ještě 3e nevydaříl« pro
hodilpan Amil...

»Škarohlídství,pane komisařil«
>Vzpomeňte jen na kolegu R.. . Před

čtyřmi roky v matičním bále! Vidím ho jako dnes
zářícího štěstím po boku slečny Růžkovy, první
krasavice našeho městečka, ideálu všech roztou
žených mládenců. A dnes? Doma má dvě děti a
ženu v blázinci! Dejte mi pokoj. Takhle vím, co
mám. Ožením se a nevím, co bude. Nékdo vy
braje a jest šťastný; jiný probraje a má otrávený
život na vždyl«

»Jen ne tak pesimisticky! Každé věci třeba
podívati se na kořínek. Uvedl jste příklad nešťast
nébo, tragického manželství, Dotkl jste se věci
choulostivé, o níž bych se nezmiňoval, kdyby vaše
námitka nutně mne nevybízela, abych vám věc
poněkud objasnil. Jsem v rodinné a příbuzenské
poměry pana R... zasvěcen a v krubu důvěrném
mohu říci, jak se věc měla. Vina domácí tragedie
spadé na pana R... . samotnéhoc

oTé—ak 2 :
»Pan R... náleží k té sortě nešťastných

manželů, kteří se řídili za svých mladých svo
bodných let heslem »Veni, vidi, vicil Na česko
bych to přeložil: »Přišel jsem, uviděl jsem a udě
lel jsem ohromný kotrmelec.c Slečna Růžkova byla
dědičně zatížena. Pan R... byl v čas varován,
v čas mohl čestně odstoupiti — ale jsk už to
Kecalzpívá: »Každý jen tu svou máza jedinou...c
»A potom běduje, když už pozdě je — když už
pozdě je bycha bonitil« Tak to je — tek to je.
Třikrát měř, jednou řež — s tak do manželství
beze strachu běž l« .

»lnu, něco na tom jele vzdychl pen Amis.
„Podívejte se starého mlédence, jak jde na

lásku, jako medvěd na med! Hanba — hanba l«
škádlil pan Amil, aby oslabil dojem řečí pana no
táře Svobody.

“ „Nechte hbupostí c pravil rozdurděné pan
Amis.



Beseda“ sbromažďoje tance chtivé ženštiny,
utarší i uludší, k bujnému vosolí a radovánkám
různého drubu, které však mívají různé dohry.
Nelze upříti, že tancování a křepčení žen 8 že
nami za zvuků výřivé hndby jest pozorabodnou
zvláštností, kterou ne bned tak některé město
pocblubiti nemůže, a proto není na podiv, že
„Dámská Beseda“ mívá návštěvu dosti hojnoa
z nejrůznějších kruhů ženského světa. Ani
z dálky nám nepřichází na mysl, abychom rado
vánky podobuého drahu mínili obmezovati, nebo
proti nim snad chtěli vystupovati. Nikoli. Věc
tato vyžadaje nestranné kritiky v zájmu všeo
becném, a tu na tomto místě nikdo podceňovati
nesmí a také nebude. Kdo jednou takovon dám
skou zábavu viděl tváří v tvář, odnesl si dojmy
opravdu podivuhodné. Jak různého draha dojmy
tyto byly, tcho dokladem, že většina navště
vovatelek prvníbo ženského plesu na drabý jiš
se nedostavila, většina pak vavštěvovatelek
druhého nedvstavila ge zase na třetí, atd. Proč?
Poněvadž „Dámská Beseda“ naplnila je částečně
překvapením, odporem, ba i brůzou. Jest ne
myslitelno, že by mužové mohli tak daleko
dojíti, že by ai uspořádali „Mužskou Besedo“,
na kteréž by spolo křepěili a tancovalil Něco
— mírně řečeno — nepřístojnějšího by hned
tak nevzbudilo všeobecný odpor, jako podobný
podnik, nepřirozený, ba příčící se všeobecným
zájmům slačnosti a dobrého mravu. Než dejme
tomu, že by „Mužská Beseda“ ge pořádala, a
že by ji navštívili, jak se s41mosebou rozamí,
za účelem - „repregentovati“ obec pražekou,
i četní obecní starší a městští radní. Bylo by
pak nezbytno, aby ai také zatančili a zakřepčili,
každý podle svého erdce, primátor dr.Groš třeba
s obecním starším Červeným, dr. Podlipný se
svým věrným panošem pauem Náhlovským, dr.
Holubovský třeba 8 knihtiskařem drem Baštý
řem, dr. Scharf s panem Schróttrem, dr, Černo
horský 8 malostrauským panem Hubáčkem,
architekt Můller 8 panem Práškem, pan Piokas
8 panem Gregorem u tak dále. Jaký by to byl
pohled — žert stranou — na tyto tancojící,
anudno lze si představiti. — Naštěstí takováto
pošetilost možský svět náš doposnd neopano
vala, u jak doufati lze, také jej neopanuje; to
jest vyhraženo jenom ženám. Stejně nepří
jemný pocit, ba odporný, musi vzbuzovati tudíž
i křepčení ženy 8 ženou, jako by vzbuzovalo
křepčení mute s mužem. Čo jest nepřirozená,
není slušné.

Výstřelky podobného drahu, jako jest
o nás „Dámská Beseda“, nebyly by možny ani
v Americe, kde přece výstřednostem nejrůz
nějšího drahu ani meze nakladou. Ostatně pu
dobné „zábavy“ měly u nás dosud každého
roku své neblahé důsledky, že bylo zapotřebí
zakročování policie, soudních lékařů i psy
chiatrů. Zejména lonského roku následoval po
„Dámské Besedě“ případ, který byl dloubo
v Praze předmětem věsobecného rozhovoru, a
končil pak odvezením dvou účastnic ženského
plesu do ústavu choromyslných. Podobných
případů, jichž podstata vězí ve věcech přiro
zených, zaznamenávají „Dámské Besedy“ ně
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eTak se podivejte do zrcadla — no!l« Pan

Amil vytáhl z kapsy zrcadlo a držel je inspekto
rovi před očima. »Ejhle, pelichající mládí, pět
vlasů desíti řadami! To jsme to dopracovalil A
ženit se — ženit se — za rok byste měl hlavu
jako novorozeně... Žena by vám sábla na hlavu
a nevěděla by, koho hladí, jestli starého Amisa
nebo malého Amiska. Dejte pokoj| To byste měl
pěknou autoritu v rodině. Kamaráde, nám už nic
jiného nezbývá, než.. . .«

»Dat pokoj a hledět si svéhola odsekl ne
vrle pan Amis.

eTak — tak, kamarádíčku! Hledět si svého
mládeneckého stavu, dělat dobrotu, mazat si Kol
manem hlavu a rozhápět v páře sádlo, aby ne
přišla kuřátka a vzdorovat svodům pana notáře,
který by nás rád dostal do kanceláře s néjakou
svatební smlouvou, Toť naše heslo:

»Ne a nebudem se ženiti,
ani za děvčaty cboditil — Černá zem

pohltí toho, kdo odpadne zrádněl« — — —
»Pane komisaři, neračte se odříkati ničeho,

Kdo má takové šelmovské oči jako vy, na tako
vého bych nevsadil ani... .«

—Ó, pane notáři, na můj mládenecký cha
rakter mohl by každý vsaditi jsko na živé nu
mero l«

sAle probral by l«
Pan Amil hladil si mobutný knír a rozpa

čité se usmíval, V duši vynořil se mu pojednou
obraz dívky, který přes jeho »pevné zásady mlá
denecké« častěji a čestěji rozčeřoval hladinu jeho
duševního života. Modré, hluboké oči, poněkud
přibledlá tvář, svižná postava v jednoduchém.
černém šatě, v ruce kytici čerstvých květin. And,
tak ji vídával každodenně (cbodíval totiž od pre
níbo náhodného setkání vždy přesně o půldruhé.
po obědě do alejí na procházku s nic netušícím.

-přítelem Amisem, namlouveje při tom sám sobě,
že tím neprohřešuje se proti svým naprosto pevs.
ným a spolehlivým zásadám mládeneckým).e "+

O, křebké nádobo mužské! Jak snadno žena
pozdvihne uzavřené víko tvých tlumených, těžce

kolik ve svých následelch, Jen užšímu krohsu
obdanstva pražského jest smámo, že dvě ná
vštěvnice lonského ženského plesu po návratu
z téhož byly sachváceny tak smyslnou před
stavou, že domnívaly 60, že jeou maži, a v pra
vém toho slova smyslu pronásledovalypak své
„milé“ tak, že je obrožovaly přímo na životech,
Nešťastníce odpykávají nyní následky dámského
besedování v ústavě choromyslných. — —

Konšíme tímto, jsouce toho pevného pře
svědčení, že „Dámská Beseda“ zanikne tak, jak
vznikla, jako nepřirozenost proti elašnosti.

» .
o

Ještě buchařská výslava na Žofíně. Bespři
kladný bumbug, s jakým uspořádána minu
lého měsíce na Žofině kochařská výstava pí.
Josefou Krátkou ve prospěch „Mensy akade
mické vysokých škol českých“, bude míti ná
sledky, že badoueně budou podobné „podniky“
znemožněny samým obecenstvem. Dnes možno
říci, že výstavu pořádající postihla důkladná
nehoda, neboť sklidili jen deficit a zklamání
na všech stranách. Praha již není taková ves
nice, aby anesla vše. Soubor malých a větších
hrnců i pekáčů není ještě výstavou „restaurace
šofinské“, pořádanou jen a jen za účelem re
klamním, nikoli pro nějaký vyšší účel. Výstava
uspořádánaza účelem vysoké, barnamské přímo
reklamy pro pořadatelku Krátkou, celá veřej
nost byla vábena plakáty nu všech nároších i
zprávami novinářskými, a mámens v pravém
tobo slova smyslu, že výstava pořádá se pro
šlechetný účel — a ti, kdož na výstava šli, šli
tam v domuční, že přispějí svojí hřívnou k ú
levě atrádajícího našeho studentatva — —
Všechno to však bylo hombog a klam, „Mensa

akademická“ nedostala vyplacenoaní haléře, ježto
pořadatelka neaznala ji oděkodniti za to, že
sneužila její firmy pro evoje účely! Tak věci
se mají, a tak natno podobný bumbog odsou
diti v zájmu řádných podniků národních,
reelních. Prozatím budiž konstatováno, že ve
řejnost byla výstavním podnikem oklemána a
Ze pořadatelka Krátká neodvedla dosud slibe
néma účela ami haléře.

Nedostatekslužek ©Praze. Nikdo by neuvěřil,
že v Praze tou dobou pauuje veliký nedostatek
služebných děvčat. Příčiny toho sluší hledati
v neustálém štvaní „Práva lidu“ proti třídám
měňťanským, což má za následek, že důvčata
t venkova počínají dávati přednost továrnám.
Na nepatrnou mzda při celodenní práci, větším
dílem velice namábavé, taková dívka trvá v to
várních místnostech po celý den, hynono na
těle i na duchu, a chřadnouc k různým choro
báru. Toho všebo však málo dbá, jsouc apo
kojena, že má večery i neděle a svátky „pro
sebe“, že může promarniti celé dny aváteční
ve společnosti sobě rovných a mravní zkáze
podléhajících děvčat i mladíků. Úkaz tento
mosí vésti kn poučování našeho lida, a to
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tlumených citů! S brůzou pozoroval pan Amil,
že bledý obličej, známé modré oči, něžný profil
jemné dívčí tváře loudí se do jeho snů, že vy
stupuje před ním ze svazků zaprášených úředních
akt, že rozpíná k němu náruč z kotouče dýmu,
lichotivě se vinoucího z dýmky kolem ramen,
skrání, Cítil v těle neobyčejné, doma nepoznané
chvění tužby, rozkoše a bolesti.

»Jařku, Jindřichu, toble dál už nejde! Řekai
si to upřímně: Ty jsi se zbláznil, ty jsi zamilo
ván. Modré oči ti učarovaly — a na toble jsi
čekal až do svého třicátého sedmého roku svého
mládeneckého života f Sedm a třicet let neměl jsi
očí, neměl jsi srdce — říkal jsi lásce: bláznovství,
Jene Amise, můj kamaráde, kdybys tohle všechno
věděl, kdybys to jen tušil! Ale tý na mne stavíš
jato. na skálu, na čedičovou skólu — a já se
chvěji v tenatech lásky jako komár v pavučině.
Jen že já tomu svému ukrutnému pavoučku bych
se docela nic nebránil, kdyby mne jednoho krás
ného dne vyhlídl si za předmět svého loupeživého
výpadu l=

A takhle častěji pan komisař Amil uvažoval
v tichém zákoutí svého mládeneckého pokojíčka,
Zvláště od té doby, kdy dozvěděl se podrobnějších
dat o poměrech a dobrých vlastnostech svého
ideálu. Byla dcerou lesního na panství pana hra
běte K... Otec její, pocbázejes městaB...
vyžádal si před emrtí, aby pohřben byl na hřbi
tově rodného městečka. Vdova s dcerou, chtějíce
býti poblíž hrobu otcova, odstěhovaly se do města
B... a kytice, které nosila sdívka v černém
šatěs, byly projevem dětřňské lásky k zemřelému
otci. Na hrobě psne leštilho byla každého dne
čerstvá kytice. Na tóm “Mřák nebylo dosti. Pan

dny se dozvěděl, že jeho "ideál se jmenuje Liduškaa že tatoLiduškaje výtečnouhospodyňkou.
Paní lešáf od" dairtí "manželovy stále churavěle.
Liduška“ správoval "celou domácnost, ošetřovale
matku a něcbtělů“alf o tom slyšeti, aby vzale si
k ruce služků. Domácí přáčedělala sama a na

domě, ?

úhy, než-li bade pozdě. Nikdo přece neupře,
že- venkovská dírka v řádné rodině městeké
se vychoráeala na řádnou ženu, zaučujíc se vo
všem, čeho v domácnosti i v hospodářství
Jednoho dne by mohla potřebovati jako samo
statná hospodyně, Toho se Jí v továrně při
stálé práci a ehono ovšem nedostává. Tam ee
o ni nikdo nestará, a prato následky bývají
v podobných případech jiš obvyklé — — —
předčasná zohátralost tělesná i duševní a růsné
nebezpečné choroby. Má-li v Praze vyvíjeti se
pospolitý život řádným chodem, bade nesbytno,
aby pražská rada městeká vtáto příčině ujala
ce konečně avé povinnosti a rozhodným slovem
opozornila náš venkov, že za těmi statisíci
slušebných děvčat, která v předlouhých letech
minulých století nacházela v Praze upřímného
a srdečného přijetí i zaopatření, přichátely
nové vědy tisíce návštěvníků do matičky
Prahy, aby v ní pookřály a potěšily se na
místech každému českéma srdci věraémn dra
hých. Lid mnsí býti upozorněn, jaký jest rozdíl
mezi namábavon prací tovární při nevýšivné
stravě a řádným životem v rodině, aby pocho
pil, co bude výbodnějším pro jeho jednotlivce,
jeho dcery, příští ženy a matky. Jest v zájma
lepší budoucnosti toho lidu našeho, aby nedal
eplásti se různými nepravými hesly svých ne
pravých přátel, nýbrž hleděl ve vlastním zájmu
svém najíti cesta nejlepší. Jaju páni na staro
městské radnici sobů vědomi dosabu těchto
věcí? Ukáže budoucnost!

Obrana
(12) Komečně. „Čas“ konečně opakoval,

co o jeho straně každý s dobrým svědomím
může říci veřejně. Ovšem nčinil tak ve formě
stesku, že prý oposiční strany pokrokové ve
venkovských městech zahrnují se pod společné
jméno židovakých zaprodanců. V tomto ohleda
má pokroková strana a její orgány tak citlivé
místo, že „Čas“ ani neodvažuje se veřejné mí
nění opravovati. Důkazy pro spojenectví reali
sticko-židovské jsou takové tíhy, že „Čas“ a
jiné pokrokářské noviny nesmějí na klozký
led diskuse v tomto bodě ani pomysliti. My
také leckdy uvedli jsme k této pravdě doklad,
a „Čas“ jest tak ochotný, že důkazy o spoje
nectví tom sám vikdy neskrblí. Tak na přiklad
český žurnalista vikdy by nemobl psáti 6 ta
kovou bezmeznou záští o poměrech ruských,
kdyby nepsal po židovska. Vizte na příklad
noticku v 5. čísle „Času“ ze dne b. ledna.
Nadpis jest: „Malýcar dostal novou oniformu.“
Obsab noticky jest jízlivý posměcha orientální
nenávist vůči dítěti, které ještě nic o světě
neví a ničím se neprovinilo. Bravo, čeští no
vináři v „Case“, sloužíte svá vrchnosti věrně|
Ale to aspoň vězte, jak ge člověku bnusí, když
si nasadíte masky opravdu českých lidi a ká
žete o mravním prohlubování.

(3) Jak „poučeval“ dr. Drtina vTře
bechovicích. Dochází nás zpráva z Třebe—-———Ť

Zkrátka, čím více se pan Amil informoval o
svém ideálu, tím hůř to dopadalo s jebo mláde
neckými zásadami. On však bedlivě a úzkostlivě
tajil hrozný boj, který zmítal jeho duší. Věděl,
te je zle. Nikdy nebyl v tak výminečně rozru
šeném stavu duševním jako nyní. Jindy rád si
poseděl po obědě, nespěchal, V hótelu u »modrébo
Iva« byla obědvácká společnost, jakou pohledat,
Všichni mládenci, veselí a upřímní kamarádi.
Žertovalo se, zpívalo, druh druhu nikdy neublížil.
Všichni se měli rádi jako bratři — scházeli se
ke stolu jsko členové jedné rodiny. Pan Amil
cítil se mezi nimi jako doma.

Ale od chvíle té, co obraz Liduáčin zsletél
do tajemných zábybů jeho mládeneckého srdce,
cítil, že ani společnost nejlepších kamarádů ne
může ukonejšiti nepřemožitelné rozpjetí touhy po
něčem, co bál se dosud vysloviti — a čemu se
všeobecně říká: manželské štěstí. Byl přesvědčen,
že jeho mládenecký charakter nesnese obtěžkávací
zkoušky, která mu právě nastala — a byla to
jen jakási brdost, která jej nutila, aby brál před
světem úlohu misogyna — nenávistníka žen. Ve
skutečnosti však tonul zcela v opojných proudech
lásky. — — —

Pan notář Svoboda nablédl poněkud v zá
kulisí. Mezi dememi ve městě se totiž cosi še
ptalo, povídalo. Pravidelné, v určitý čas konané
vycházky oemohly ujíti bystrozrsku mladých a
ostrovtipu | (zkušeností vybroušenému)| starších
dam zvědavého maloměsta. Povidalo se dokonce,
že pan Amil jednou jda sám na procházku, pro
mluvil několik slov se slečnou Liduškou, že ji
neobyčejně pak zdvořile zdravil — zkrátka, že
nejsou sobě lhostejní, že »ž toho může něco býti.s

Pan notář Svoboda byl zasvécen do tajů
maloměstského světa dam, proto s takovou pře
kvapující určitostí řekl: »Prohrál by J«

Pen Amis nechápal slov notářových; bylť
tek „přesvědčeno steromlád ch úmyslesh
svého přítele Amila, že by byl jedu vzal na jeho
vytrvalost,

Zatím -všekpen 'tomisef Amil cítil dobře,



ohovic o přednášes universitního profeesora
dra. Drtiny. Při čtení zprávy tážeme se pře
kvapeně: Jest možná,aby universitní professor
v přednášce o školách tak okatě a atrannicky

coval pro svoji stranu ? Jest možná, aby
ům elným zamlčováníms překrocovánímmysli
poslachačat va tolik na nepruvon cesta sváděl?

Y přednášce — dle správy nám zaslané -—
jeko červená niť proplétala 6e strannická ga
ujstost proti „jisté konfesi“ přes všecko oji
šťování přednášeče, že pojednává nestranně.
Školství jesmitů odsuzoval na dobro. Citoval
Chelčického, Housa, Lothera, Komenského; to
jsou prý hvězdy, v jejíchž šlépěje musíme vkre
čiti; to jaon průkopníci moderního školství.
Pane doktore, opravdu všichoi? Nevíte, v jaké
lásce“ měl prostý Cholčický sončasné vzdě

fence Nevíte, že brojil Hos proti mathematice,
pěvadě prý odvádí od tbeolc gie ? A co Luther?

Slovy až příliš drastickými odsuzoval univer
sity. Dle Lothera flosofe odporuje theologií;
ergo —. A právě za jeho věka klesly univer
eity německé značně. V Němcích k vůli svět
šení důchodů hladovící mistři universitní pí
eařili, odluzovali si stadenty. Soudrub Lutberův
Molanchton bylnacen ve Vitenberku zakazovati
lutherským stadentům banebnosti všeho druhu.
Tam dle zprávy sonvěkovce Schwengfelda byl
„divoký, drzý a nezvedený pronárod studentský,
zvlášť mezi žáky Melanchthonovými ;“ prý Me
lanchton sám často plakal nad tím, říkaje, že
ta avévole jest znamením brského konce světa.
Taková byla situace — v afdelním městě Lu
therově. V Heidelberku a Lipska nebylo lépe.

A v Čechách? Kdo jen trocba vlastenec
kého citu má, neabrání sa veliké bolesti při po
sorování, jak hlaboce klesla universita naše
a česká vzdělanost vůbec, když ji přejali
z rukou katolických husité. Husité aniversito
o její jmění připravili, a tak tato Škola živc
řila ubcze pro posměch národů okolních. A
jak „zreformovali“ ji žáci Latherovi? Nechtěli
na ubohý ústav dáti nie, i když do jejich
rukou padl. Hladoví mistři, aby pohouli pro
testanteké velmože aspoň k nějakým příspěv
kům, začali voliti za rektory —jejich nedo
spělé chlapečky. Ale ani tak si nepomchii.

ohle byla, pane doktore, ta Jutherská reforia
školství? O tom jste se jistě při přednášce
aezmiňoval.

A když ta pražská škola jesuitská byla
tak špatná, proč do ní posílali své eynky ka
lišníci a latheráni raději než do té „ovange
licky reformované“ university? Zik. Winter,
ktorý zajisté klerikálem není, napsal, že je
suité netrpělianí Šleohtickýmsynkům zpanštělé,
marnivé obleky módní, nedovolili jim nositi
zbraň do Bkoly. O mistrech „ovangelické“ uni
versity r. 1571 zapsáno, že většina mistrů £a
nedbává lekce, a že napomícání při tom
nic nepomáhá; nářky toho draho jen se sy
paly. Zato není zpráv, že by jesuité bývali ve
škole nedbali. Slavný paedagrg protestantský,
Štrassbnrský Šturm, napsal dle vlsstního pozo
rování o tebdejších školách jesnitských: „Přede„-—————————
jak nejistou a vratkou stala se pro ačbo půda po
slovech notářových, Čitil, že nejlépe bude, když

„v útěku bude hledati svoji spásu. Ale osud dnes
postavil se proti nému; před hotelem zabrčely
kočáry a do dveří vstoupil ředitel cukrovaru,
vraceje se s čelnou společností z odpoledního
výletu.

sNa zdá-árl«
Ředitel cukrovaru, šaramantní pán, pade

sátník v plném květu Abrabamovin, vždycky ve
selý, fidelní společník, za ním jeho dceružka, he
zoučká blondýnka, živá, temperamentní, továrník
Hofer se svou paní, kdysi první krasavicí města,
distinguovanoudámou, za nimi pakřeholícíse
stolní obědvácká společnost: řiditel koželuhny,
inženýři, dva profesoři, adjunkt, koncipista. .

Vrazili do místnosti jako velká voda, vítání
blučným »Vivat= pana inspektora a komizaře,

Všeobecné potřásání rukou,
damám,

»Jářku, tož abychom si dnes sedli do +Bec
sedy«, když jsme 6e tak seůli, Hej, Josef, obr —,
rozsvětte v besedním pokojíkule

oPane řediteli, js půjdu už — dopíjíme
právě . . „s

=To byste nám udělel pěkný kompliment,
pane komisaříje hrozila paní továrníková. »Čí
snad přece bychvěřiti měla, že jste k demém
tek upjstý74

Inženýr Koráb dal se do smíchu.
oMilostivá — jé něco slyšel.. „le
wTo už se to na mne dnes brne te všech

stran le zabručel sí pro sebe pan Amil.
»Pan Amil jest výtečný společník, Paní archi

tektová včera mi vyprávěla, že . „le
»Čerstva, čerstvá —l«
»— inu, že pan komisař je výtečbý muž a

že je škoda, aby jen tak zůstel — že prý . . .«
sPane inženýre, vy mne usoušíte — dál, dáll=
»Ach, kdo pak může věřití, co se mezi da

"emi o ss povídá. My musíme držeti k sobě —
jako skále, jako 6vor . . «

je nášla

všemi jinými mnichy, ačli mnišství vůbec jest
chvalitebno, zaslohovali by chvály jesuité. Mám
radost z toho ioatitota s dvon příčin, poprve
že pěstajíce vědy, podporují naši věr (totiž
stadium humanistické), neboťjsem viděl, které
spisovatele vykládají, podle které methody 80
berou; methoda jejich od naší tak málo se
liší, še ee zdá, jako by byli čerpali z našich
pramenův; po druhé (mám radost), že nás pří
pozují k spažlivosti a bdělosti.“ Ajedna škola
jeeniteká podobala so drahé jako vejce vejci.
Nejlepší sončasuý znatel dějin university pražské
a kolleje jesuitské Zík. Winter píše o taktice
jesnitských učitelů: „Nemůže býti pochybnosti,
že plán i methody oa svou doba byly příhodné;
jesnité jimi dobyli sobě zásluh o katotlcké
školství nepoplratelných.“

Teď se tášeme, jak může universitní pro
fess0r zo strapnické zaojatosti haněti na ka
tolické církvi to, co sami protestaatětí očití
svědkové chválili « naopak velobiti „u refor
movaných“ to, 8 čím se sami „reformovani“
chlabiti nechtěli? © Tomáši Štítoém p. dr.
Drtina nic; a byl to přece první bystrozraký
Čech, který pořádal universitní extense a který
podával mistrným způsobem lidu vysokou vědu
v jazyce národním, Že sám proslolý Komenuký
ve svém „Compendariam“ pochválil paedsg gy
jesuiteká, o tom ovšera Dr. Drtioa také v zájína
své strany ae nezmínil. Inu, je to pokrokář
reulista; podla toho musl býti střižena i jeho
věda. Kdyby nebývalo katolíka Karla IV.,
možná, že dosad nniversita v Praze by nestále.
Protestanté by jí bývali rozhodně nezřídili.A
teď se v teple na této Karlově aniversitě dra
professoři roztahují, kteří prohlašují, že ve
středověka (tedy snad ani za Karla 1V.?)
vlastně vědy nebylo, atd.

(3)Tajemství „zklerikalinovaného“
státního úředmletva, Surové socialistické
potopy metané na církev a posměšky ze va
mého jména Ježíšova vládní censura přoprušti.
Když však katolický časopis „Ostravský Kraj"
uveřejoilpro výstraha rěkteré výroky80
cialistického tisku proti Bohu a náboženství,
byl skonfiskován; tu najednou měl p. censor
strach, aby se lidé těmi větami nezkazili. Ony
útočné výroky, pokad byly nveřejněny v 90
cialistických listech se zřetelnou snahou proti
náboženskoa, dostaly pardon. Když však kato
lický list je vytiskl se sushou náboženství
utvrditi, 8 výstrahou před těmi, kteří tak
mlaví — najednou se provinil, najednou udě
lal „pohboršení.“

(3) Vejma prati Masarykovým žá
kům 9 Světe,div sa! „Besedy Času“ dae 6.
ledna t. r. píší: „Čemu jsme se mnoho let
bránili, tomu jsme ce na konec neubránili.
Stesky na naše střední školy rostou. Vždycky
se říkávalo, a myjsme to dobromyslně opako
vali, že na našich školách leží kázeňský systém,
byrokratický tlak a rakouský duch. Také. Ale
na oašicb školách středních vyočají už teď

učitelé, vyšlí z české university a z české

»Vy, vy, takhle napinat dámskou zvědavost J«
Toho vám neodpustíml« hrozila paní továrnikova.

eMilostivá, milosrdenství! To ráčíte uznati,
že mezi námi mládenci platí: dnes mně a zítra
tobě. M-žná, že zítra, za týden nebo za měsíc
budu žídati podobnou diskretnost od pana ko
misaře .. .«

*O, vv muži, jeden jako druhý, faleš, po
krytectví . . „le

sA tak déle == můj cukrkendle! Pan inže
nýr má pravdu. Nemusíš všechno vědět; byla bys
brzy moc stará: — chlácholil svojí paní pan
Heter.

2Ostetně v Besedé již jest připraveno; nuže,
ctěná společnosti, můžeme vejíti.« .

Pan adjunkt Teraba vběhl napřed do míst
ností besedních, otevřel piano u spustil svižný
pochod. :

Veselá společnost za vzájemného škádlení
vešla do útulného besedního Tuskula. Paní to
várníkova usedla vedle komisaře a z očí jejích,
šelmovsky a výbojně zářících, bylo viděti, že za
Dic na světě nepustí z léče ubohou oběť své zvě

»Ale, pane komisaři, to není možno, abyste
neměl někde talisman . . „<

»Milostivá, marná řeč. — My jsme s panem
inspektorem mládenci a zůstaneme — zůstaneme
ne věky věkův... „«

Inženýr Koráb přisedl ke komisaři a za
slechnuv poslední slova, dal se do upřímného
smíchu.

*Co se smějete — mladiku ?«
»Odpusfte pane komisaři, ale nemohu 1o vy

držet. Tak mně napadlo, jak byste asi vyhlížel
jaho přednosta domácnosti. Už byste se ani do
tobo nevpravill«...

3A proč nee — zvážněl náhle pan komisař,
Pan adjunkt Teraba začal na pisno:

»Kvete láska kvete,.
ale jepomv létě,

aipjne se, můj Jeničku,okud i nám kvete... <

techniky, a tito lidé bohbažel nejsou-li horší,

Jepší vejsou, než bývali ti staří protósové.Začneme tedy zaznamenávati žaloby.
My ohlašované vojně příliš nedůvěřajeme.

To by musily v první řadě „Besedy Času“
pranýřovati — právé žáky Masarykovy a avé
horlivé čtenáře. A k toma sotva dojde. Na to
má Masarykovský orgán příliš obchodního
dacha, Starší professoři srostli se školou, ko
pali a kovají své povinnosti svědomitě; Mase
rykovský vyučenec spokojuje 8e hubováním
na byrokratismus, k zkouškám 60 nopřipra
voje a místo starosti o národ hobuje, jak se
jemu, hotovému geniovi, zle vede. Takhle po
jadovsku zjednati si kus popalarity — to jsště
ano! Na to není potřebí ani talentu, ani práce.
Ale oddati se vytrvalé tichó práci národní?
Pahl To nepřinese slávu ani peníze. Nezkou
Šení supplenti, odebírající „Čas“, budou první,
kteří soukromě za tepla dopiší redakci „Besed
Časa“, aby zanechala „denancování.“ A redakce
ráda až oko přimhbouří.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna dne 9. t. m. sešla

ge k posledulma svému zasedání, jež se má
ukončit koncem ledna, oačež bude říšská rada
rozpuštěna a vypsány volbv dle nového řádu,
jež prý se provedou počátkem května. Vláda
předložila sněmovně předlohu dvou zákonů,
týkající se zlepšení platů a poměrů státních
zřízenců. První předloha žádá 20 mil. K na
mimořádaé podpory v r. 1907, druhou přadlo
hou požaduje se 26'/, mil. K na zlepšení platů
a zvýšení aktivních přídavků státuích úředulků
a různých zřízenců. Doha slažební má se tu
zkrátuti ze 40 let na 35. Také professurům
zlepět se platy. — Na poduět Národuí rady
české pracuje se v království Českém k 900
středění stran. I strana staročeská přistovpí
k soastředění oa základě programu vypraco
vavého dr. Mattašem. Agrárníci o noustředění
příliš nestojí. — Vláda snaží se pak o dohodu
mezi Čechy a Němci. Do Vídně pozván vůdce
Čechů v Čes. Budějovicích dr. Zátka k poradě,
ra níž bude Se iednsti o kompromisu mezi
Čechy a Němci v tomto městě. — Na dolno
rakouském sněma zem. přijat návrh, aby pro
říšskou radu zavedena byla povinnost volební;
stejně přijaty tu návohy, aby státní potravní
daň ve Vídni ponechána byla obci a podubně
aby přenechány byly i ostatoím obcím. — Za
účelem kontroly aad rozdělením vojenskýac
dodávek bylo v ministerstvu obchodu zřízeno
zvláštní oddělení. — Obě delegace, rakonská
i uherská, skončily své zasedaní. Od nynějška
bodon rakouští ministři zváni k poradám roz
počtového výboru delegace. — Arcikníže Rai
ner slavil své 80 narozeniny. — Císař zavítá
prý do Prahy v březnu.

Na zemském sněma pruském podána
————————

Mel +resny sonorní tenor. Ruzhovor umlkl
a všichni naslouchali.

»>Napodzim v ořeší,
láska víc netěší,
kdo si nepřispišil z rána,
k večeru to pobřeší .. .

»Výborně, výborně!le tleskala celá společnost...
»Pane adjunkte, ješté nějakou písničku; r

číte míti tak krásný hlasl« žebronila roztomilým
spůsobem slečna ředitelová,

»Velice mi slečno lichotí, ale prohřešoval
bych se na společnosti, kdyby.b sám uplatňuje
hlas svůj, neposkytl příležitosti panu komisaři, aby
se představil společnosti jako pěvec první třidy!«

»Výborné« — avolala živě paní továrníková
—»slečno, račte požádati pana komisaře jménem
svým a celé společnosti. Přaní slečny musí zajisté
tak opravdovému mládenci býti rozkazem!«

>Ó 6, prosím — prosím l«
»Směls bych tedy uctivě žádati, pane komi=

saři ?« uklonila se slečna ředitelova.
»Musím vybovětí — dokud jsem ještě mlé

dencem (« odvětil pan Amil, a klada důraz na
poslední slovs, při čemž s šelmovským pohledem
usmál se na paní lovárníkovu

»Jak jste to fekl, pane komisaři ř<
»Do—kud jsem ještě mlá—den—ceml«
»Tak tedy přece P«
»V písničce povím víc.. „«
Pan Ami] dohodnuv se s adjunktem začal

jemným, zvučným tenórem:
>Tajna laska
ta mne trápí,
ta se mi vyspat nedá,
protože já řící nesmím,
že ty jsi moje milá.. «

Potlesk bez konce otřásal besední místností.
Adjunkt Taraba často v mládeneckém krouiku
doprovázel komisaře při zpěvu — ale s takovým
citem jako dnes, nezpíval pan Amil dosud nikdy.

"Adjunkt díval se na něho udiveně a pojednou zdálo
se mu, že v očích homisařových jest jako po na
padnutí ranní rosy — — —. (Pokrač.)



předloha o posílení němeotví ve východních
rovinciích; předloha namířena totiž na zdo

ání Poláků, kteří přes všecky germanisační
anshy postopují.

Vláda francouzská vystapuje nyní i proti
školám francouzských kongregací na Východů,
kde dosud požívaly státní podpory a tak
tam šířily vliv francouzský. Školám těmto nyní
odepřeny státní podpory a protl nim budou
zakládány školy světské. Akce tato zájmům
francouzským spíše uškodí. Vláda francouzská
odstraňuje i s mincí nápis: Bože, chranižFrancii|

Sw. Stolice příště ve Francii sebrané dary
(petreký haléř) odmítne, ale věnuje je na za
bezpečení boboslužeb a duchoveastva veFrancii.

Srbská vláda vyzývá obyvatelstvo, aby
v zájmu dobrých styků s Rakouskem zdrželo
se demonstrací pořádaných proti správě bo
senské.

V Rasko spáchána nová politická vražda;
v Petrobradě zastřelen totiž vrchní vojenský
prokurator Pavlov. — Generál Koropatkin
přijat zase na milost u cara. Konfiskace jeho
díla o válce rasko-japonské zrašena a on carem
vybídnat. aby vatoupil opět do státní služby.

V Maroku došlo k bojům domácím, jež
zavinil odbojník Raisuli; ten poražen prchl.

Z činnosti katol. spolků.
Z Holohlav. V neděli 6. t. m. přednášel

v křest. sociál. lidovém spolku pro Holohlavy a
okolí vadp. Dr. Fr. Šulc, kanovník z Hradce Krá
lové, „Čím intelligence chce nahradit náboženství.
V řeči velice poutavé a všemi přítomnými 8 ne
všedním zájmem sledované poukázal p kanovaík
na tři směry, jež v ohledu tom v intelligenci se
jeví. Část její prohlašuje, že náboženství vůbec
pro dnešní moderoí lidstvo jest stanoviskem pře
konaným, nabradí prý je úplně věda a umění, jež
uspokojí srdce i rosum — jiní uznávají sice
nutnost náboženství, ale tvrdí, že náboženství
stávající zvláště katolické nestačí, nutno dáti lidstvu
náboženství lepší — ovšem že nevědí jaké. K těmto
patří i professor Maasaryk, který ačkoliv po tolik
let jit lepší náboženství hledá, dovedl jen vypo
čísti, čím náboženství není, a na místo náboženství
katolického, které zavrbuje, lepšího náboženství
ještě nenalezl a ani nenalezne. Boří, ale nestaví.
Třetí část intelligence poukazuje na badbismus,
jenž prý jest nevhodnějším, by státi se mohl ná
boženstvím veškerého lidstva. Pan přednášející
rozebírá všechny tyto eměry a jasně ukazuje, jak
oproti všem témto mužům učeným, kteří ostatně
nepodávají nic nového, ale jen opakují filosofy
starší, šťasten je věřící katolík, a končí svoji řeč
vysváním, bychom Inuli k církvi katolické a víru
svoji dokasovali i křesťanským životem. Vadp.
kanovníku náš nejsrdečnější dík a činnosti spol
kové Zdař Bůh!

Lyošlešvů=Šeode oll=iíN-kávl-kauš-e sa va a s]

H+Záložní úvěrní ústavv Hradci Král. +
zůrokuje vklady

na vkladní knížky a pokladniční poukázky
mp“4. "U

o]

Zprávy místní a z kraje.
Nejdůst. pan biskup Dr. Jos. Don

brava odejel v pondělí 7. t. m. ranním vlakem
do Vratislavi, aby na zvláštní pozvání súčastnil se
pětadvacetiletého biskupského jubilea kardinála
Jiřího Koppa. Ve čtvrtek 10. t. m. večervrátil se
nejdůst. arcipastýř do Hradce Králové.

Ve schůzi městské rady králové
bradecké dne 7. ledna t. r. usneseno: Zem
skému sněmu král. Českého podá ve petice za
udělení příspěvku na meliorací neúrodných pozem
ků, jakmile týž bude znovu svolán. — Předpisy
o vidování dokumentů podomních obchodníků po
stoupí se policii, by se dle nich řídila. — © Upo
sornění na vypuknutí slintavky a kulbavky v Ně
mecku doračí 8e p. zvěrolékaři 'k příslušnému
opatření. — Objedná se na skonšku Staufáv pří
stroj k porážení dobytka. — Ochotnické jednotě
„Klicpera“ propůjčí se divadlo na den 27. ledna,
17. února, 3. a 17. března a 1. dubna t r. ku
uspořádání divadelních předatavení. — Poukáží
se k příjmu kance složené nájemci obecních po
semků v „Rozbáji“ a „Okrajích“. — Objednají se

potřebné roury a kohoutypro vodárnu od firmy„Továrna na armatory v “ — Výkas po
kladní hotovosti se dne 24. prosince 1906 vzat
Da vědomí. — Firmě Ed. Ad. Malburg a syn ve
Smiřicích vzdají se díky za dar 50 K, věnovaný
pro zdejší chadé. — Přepěvek Podpůrnému spolkn
IV. živn. společenstva zde vloží se do rozpočtu
ea r. 1907. — Zpráva p. zvěrolékaře o prohlídce
vozů a sávodů mlékařských v prosinci m. r. po
stoupí se zdravot. odboru. — Zastaví se chuďineká

Marii Eberlové = Ebenfeldu, rovměši
Edsardu Brobodovi, ješto semřeli. — K orgemol

p. Jana Diveckébo, odborného ušitele, předloží se
žádost učitelatva obecných a mměšť.škol zdejších,
sa udělení 15 proc. drabotního přídavku, předloni
podaná, městskéma sastupiteletvu. — Žádost obce
Lochenic za zrušení tamního hřbitova kolem ko
stela postoupí se bisk. konsistoří k vyjádření. —
Šest žádostí o udělení nadace Palackého, určené
pro řádné posluchače vysoké školy technické
v Praze, postoupí se městskému zastupitelstvu.
Čtyři chndioské podpory byly prodlouženy.

Národní Beseda ve prospěch „Ú.HL
Š.“ bude pořádána dne 19. ledna t. r. v prontranné
dvoraně Adalbertina. Tentokráte rovněž ochotně
spolupůsobí přečetní pánové, jmenovitě úředníci
zdejších úřadů, bankovních ústavů a studující
z vysokých škol, takže tím účast rozbodná je za
jištěna a práce přípravné rázem mohly býti uve
deny v plný proud. Zvaní rozšířeno letos i na
okolí, ba i návštěvu plesu lze dle dotazů učině
ných očekávati i od četných jednotlivců vůkolních
měst. Hiedíc pak k všeobecnému zájmu v přísluš
ných kruzích o plea dotčený, Iso již nyní radostně
předvídati, že letošní plos stane se střediskem
veškeré intelligence města i okolí, takže nepo
chybně i skvělý ples loňský zastíněn bude co do
společenského lesku událostí plesa letošního.
K tomu prostorná dvorana vypravena dekorací,
jež překvapí každého, bude vybrané společnosti
důstojným rámcem. Spolaúčastí pak četných pánů
ušetřeno na výlobách a vzhledem k četně očeká
vané návštěvě získány cennó výhody, takže i přá
telé „Ú. M. 8.“ mohou k finančnímu úspěchu
plesu hleděti 8 uspokojením.

Továrna p. J. Pllnáčka, c. k. dvorního
dodavatele, navětívil dne 4. t. m. nejdp. biskup
Dr. Jos. Doubrava. Jeho B.sk. Milost problédl si
oddělení voskářské, kde ge zájmem pozoroval vý
robu voskových sloupků, malých i velkých avící;
pak pořadem prohlížel výrobu sody krystalové,
mýdel ku praní, přípravu svíček stearinových a
parafinových, výrobu a čištění glycerinu a mast
ných kyselin. Skrze oddělení pro výrobu toiletních
mýdel a voňavek odebral se nejdůstojnější arci
pastýř do kanceláře, kdež se podepsal do pamětní
knihy závodu. Za návětěvy jevil nejdp. biskup
živý zájem o vše, rozmlouval přátelsky a dělní
ctvema úředníky; o vedení závodu a jeho pro
duktech několikrát pochvalně ae vyslovil.

Pravidelná zima. Chvili padánísněhu,
mrás, malá obleva a zase sníh, větry celkem
mírné, ledu dost, Banice. Zkrátka vzorná zima.
Velké fůry naložené uhlím — proti nim ještě větší
počet vozů s ledem, a tak se rozváží horlivé kon
servovaný oheň i mráz do podzemních akladist
Jako obojí potřebné. Nyní jiš led jest měkčí; tu
a tam na řekách začal se tříštit.

De zdejší zastavármy poslední dva
týdny chodili lidé jako processím — mezi nimi
mooho studentů. Co se bude díti teprve tento
masopust a po něm?

Divná humaslta. Chadémukramářiopadi
před malou trakou kůš; trvalo delší ohvíli, než
se mu pomohlo na nohy. Kramář prosil kolem
jedoucí o zapůjčení koně jen do náměstí, ale
šťastnější povozníci jeli dále jaku by nic.

Masaryk je mezakřikne! Jestližejest
sloh 8 písmo příznakem každého jednotlivce. jest
také časopis obarakteristickou známkou mravní
kvality politické strany, která jej vydává. V po
krokářské „Osvětě lidu“ poslední dobou uličnickým
přímo způsobem bývají tupeni příslušníci knáž
ského stavu, zejména pp. Dr. Rey] a P. Jemelka,
jak se o tom každý přesvědčiti může na př. v le

myšlenou plácanici o spolku farských kuchařek
sesměšňoje zmíněné dva katolické pracovníky.
Jestliže obataravatel hradecké rubriky páše toto
chlapecké přepadání sa souhlasu místních pokro
kářů, nebylo by nespravedlivé, kdybychom ani je
samé necenili o nic výše, než jak dle těchto „pro
jevů“ by zasluhovali. Jest to divný pokrok, který
šíří ové zásady fackami v Pardubicich a Uher.
Brodě a v Hradci Králové aprostotou. Prof. Me
saryk, který v nedávné schůzi hradecké kroko
dilské slzy proléval nad „pokleslostí“ katolické
žurnalistiky, vlastní své splozence v řádění jejich

Plesový dýchánok tovaryvšskéjed
mety. Aby odpadla celá řada výloh na úbor a
výpravu elitního plesu, us a jednota katol.
tovaryšů Již loni plesový dýchánek, při němž na
počátku pořádán zábavný program Dro netančící
obecenstvo, a pak o 9. hodině zabájen byl ta
neční vínek, který úplně nabradil elitní ples. My
Šlenka tato došla vlídaého přijetí proto pořádá
jednota i letos pouzedýchánek a doufá, že v kru
sích příznivců budesnbekripce tak hojná, jako

Prý protože její vývos určen je spolkovýmm.
Návštěva. Dne 5. ledna t. r. zavítal do

našeho města dvorní architekt rumunského krále
p. Karel Líman, rodák mladoboleslavský, aby pro
blédl některé zajímavosti a historické památky
našeho městs. Vlastní účel této návštěvy byl ten,
aby mohl pan Límae aplatniti v cizině maobé
vzácné motivy mašebo domácího umění, Některé
cenné památky budou fotografovímy a do Ro
munska sesláný. ;

K úmrtí prof. Nilbemera dodáváme
ještě následující: Professor p. Milbauer působil
na královéhradecké reálce od r. 1894. Kolébka
jeho stála v Českých Budějovicích, kde se narodil
r. 1848, studoval na reálce v Písku a oddal ce
pak studin techn. chemie na technice v Praze.
Osud nebyl mu přízniv, přišel do dob nanejvýš
nepříznivých pro kandidáty professury a supploval
neméně než 19 let, z nichž 13 po zkoušce. Byl
nejprve na gymiasiu v Kolíně, a nemaje místa
ne střední škole, působil pak na měšťanské škole
v Úatí n. 0., odtad přišel na c. k. ústav učitelek
do Prahy, na městskou vyšší dívčí školu v Prasé,
Da reálku do Písku, v Pardubicích, opět do Písku
a konečně do Hradce Králové. Byl též literárně
činoý, napsal četné odborné články du různých
časopisů a encyklopaedií, a obzvláštní zálibou vě
noval se kartografii a kreslení diegramů, jichž zů
stavil po sobě velkou hojnost. Za své práce byl
vyznamenán na jubilejní i na národopisné výstavě.
Byl soudním znalcem a zkoumal vody králové
hradecké, o čemž podal pojednání do programu
o. k. reálky. U studentstva i občanstva těšil se
velké oblíbenosti a úotě.

Dar. Ředitel o. k. v. reálky na Malé Straně
v Praze p. Richard Branžovský věnoval k uctění
památky zemřelého profoasora p.Milbanera 10 K
chudým studujícím c. k. vyšší reálky v Hradci
Králové.

C. k. zkušebná komisse prekoly
obecné a měšťanské v Hradci Králové
přijímá opovědi ke zkonškám způsobilosti učitelské
pro období květnové r. 1907, opatřené náležitými
doklady do dne 10. dubna t. r. Žádostiza dispens
podány buďtež nejdéle do konce února

údosti externistů ke ukoušce do
opělesti méltelské přijímá ředitelství o. k.
ústava ku vzdělávání učitelů v Hradci Králové
do 15. března t. r. Abiturienti štředních škol vy
konají zkoušku i z předmětů mimořádných na
jejich mataritním vysvědčení (ze zpěva, tělooviku
a kreslení). Žádosti ko zkouškám ze ženských ruč
nich prací jest zaslati témuž ředitelství nejdálo
do dne 1. května t. r.

Losování branců z první třídy od
vedm:, narozených r. 1886 a do obce králové
bradecké příslušných, konati se bude v sobota
dne 12. ledna 1907 o 9. bodině dopolední v míat
nostech c. k. okresního hejtmanství v Hradci Krá
lové (bývalý berní referát). K losování tomu nechť
dostaví se všichni branci, varození r. 1886, kteří
do Hradce Králové příslušní jsou, nedbajíce toho,
činí-li nárok na nějakou výhoduv plnění služební
povinnosti; sa ty pak, kteří nechtějí svůj los sami
vytábnouti a za ty, kteří nebudou losování pří
tomni, vyjme los jejich zástapce anebo někdo jiný,
jejš astanoví řiditel losování. Branci II. a III. tř.
odvodní podrží dle $$ 32. a 9. branm. předpisů
1. díla i pro letošní třída odvodní avá úfala lo
sovní, která si vytáhli při losování do I. třídy
odvodní. Cizí branci nesáčastní se losování tohoto,
jelikož pro ně se koná totéž v okresích, kam jsou
příslušní.

Riitní vínek Českoslovanské Ob
chodnické Bonedy v Hradci Královépořádán
bude dne 12. ledna v prostorné, originelné vyde
korované dvoraně botelu „Bařtipán“. ©Všeobecný
zájem, jaký lze v obecenstva o vínek ton pozo
rovati, upevňuje pořadatelstvo v naději na suačný
finanční úspěch. předem již ve prospěch podpůr
nébo fondu „Č. O B.“ určený. — Ježto pak
zvaní právě bylo ukončeno, dlašno případné re
klamece říditi na výbor „CeskoslovanskéObchod
nické Besedy v Hradci Králové.“

Zčinnosti a ponéšního ebratm ©k.
poštovního úřada v Hradei Král. město
za rek 1006. Psaní odporučenýchbylopodáno
76 600, doručeno 68.013 kusů; psaní s penězi a
baky podáno 74.819 kazů, doručeno71 879; pod
tovních poukázek podáno 36.430 (v obnosu 1,794.586
K), doračeno 68226 (za 2,072296 K); poštovních
dobírek bylo 8.909, pošt. příkazů došlo 951, vy
placeno 216 (v obnosa 14.330 K), vrácemo 185
(ta K 72141). Do poštovní spořitelny vloženy
43.610krát (sa 7,176.384 K). Pentiní obřat: pří
jem 10.957.827'90 K, vydání K 439.86701. Te
legramů podáno 19.691, doračeno 11.741, došloa
dále dupraveno 6485. — Telefon: 71 stanic, roz
hovorů měsiměstských 72.84, depeší podáno 4.616.
Dle podacího protokolu vyřímeno spisů 4.431.

Ze Zélož. úvěraího ústavu v Hiradel
Králové. Btav vkladů: (na kníšky, pokladniční
poukázky a běžný účet) 31. prosiace 1906 koran
6,652 828 60. Eskont směnek: V pros. roku 1906
eskoatováno kusů 1.511 v obnosu K 1,982 69156
oproti 1052 kusům oa obnos K 1,492.403-06 v pros.
1905, tedy více o kusů 250 na K 440.23840. —
Skladiště: (31. pros. 1906.) Uloš. zboží v ceně
K 608.065"—, více o K 20.725-— nešli 31. pro
since 1906.

Záleňna v Hradci Králové. Výkazza
měslo 1906. — Stav vkladů počátkem
měsice K 1,641.666'—, vloženo během měsíce K
189028-—, vybráno K109.182 —, stav koncem
měsíce K 1,670.012-— Stav půjček em mě
sce K 1,529.965—, půjčese během měsíce K

68.678—, K66090 —, stav hoacemmě
aloe K 1,688.614.— Podet úětá K 9078—, re



servní fondy K 192.887-—, závodní podíly K
69.173—, pokladní obrat K 880.029—

Na procházku vyšis si ca nedělníhomrazu
jedna husa, aniš si vzala dovolení u své majitelky.
Poněvadž pak tento blonpý opeřenec postrádal na
potalce pečlivé gavernantky, zablondil po několika
sastávkách místo k vodě — do pivovaru. To si
Jistě husa hodně cestu spletla. Bylapo skončeném
výletu dodána majitelce.

Z Kuklem. Divadelní ochotnickéjednota
„Tyl“ sehrála doe 25. a 26. m. m. Jiráskova „Lu
cernu“. Výprava, pokud stačilo jeviště, vkusná,
světelné elektrické eff:kty případné, obleky z Prahy
od p. H. Frýdy. Hra pod režil p. V. Šrajbra šla
hladce, zvláště v den av. Štěpána, kdy divadlo
bylo úplně vyprodáno. Nejvíce zamlouvali ae mly
nář, Haničke, Braha, dvofan a vrobní. Murikant
ské gusrtetto s p. učitelským v čele, pak Klds
ková a panem Francem udržovali p. t. obecenstvo
stále vo veselé náladě Kněžna také pochopila
celkem dobře svoji úlohu. Vodníci, zvláště v ně
kterých scenách, drželi-se znamenitě. I ostatní
ú'ohy, báby, Žana, komorná, mušketýra, rychtářův,
lesních vil atd. byly dobře prostudovány. Prove
dení „Lacerny“ může býti „Tylu“ dobron pobídkon
k další zdárné činnosti. — Dne 3). prosince 1906
a 6 ledna 1907 aebrály dítky škol kaklenských
„Jesličky“, jež všeobecně se Itbily. Návštěva byla
po oba dny velmi četná. Divadlo laskavě zapůjčila
divadelní ochot. jednota „Tyl“. Kostymy řídily si
dítky většinou samy, dílem byly vypůjčeny od p.
Měkoty z Hradce Král. Líčení velmi pěkně pro
vedl p. Ladvík, vlásenkář. Mile působila poslední
scéna u jesliček, kde malé dítky prvních tříd ku
pily se kolem velkých. Hra tato zůstane v milé
upomínce jak hrajících, tak poslochačův.

Z Čermilova. (Valná schůze, přednáška,
divadlo.) Katolická národoí Jednota koná výroční
valnou scbůzi e volbami v neděli dne 20. t. m.
o 2. hod. odp., při níž přednášeti bude vadp ka
novník prof. Dr. Šulc o velice zajímavé časové
otázce. — Dne 10. února bude divadelní před
stavení B masopustní zábavou.

Ze Sádovska u Král. Hradce. Schůzí
katolickou, konanon 30. prosince 1906 v Mokro
vousích a svolanou dp. předsedou Frant. Doudou,
farářem v Dohaličkách, podráždilí se místní po
krokáři a socialisté v plné míře, jak patrně do
svěděnjí jejich zprávy oveřejněné v „Ratibaru“
dne 5. ledna 1907. Proti těm perfidním, lživým
zprávám — ať se již týkaly duchovního pastýře
jako soukromé osoby jeho vůbec a veřejné činnosti
jeho zvláště, anebo Tb. Dr. Frant. Sulce, profes
eora kanovníka v Král. Hradci, jenž ochotně po
učnou přednášku konal v Mokrovousích — obranu
nějakou podávati nehodláme, neboť váickni lidé

„jen poněkud dobré vůle, do jednoho po přečtení
těch řádek projevili opovržení takovému „osví
cenei“, který „vzdělává“ veřejnost tupením a ha
něním osob taslonžilých a uskušených, ať jsou
kteréhokoliv stavu. Milí pánečkové, takto se lid
nevzdělává, takto psáti si dovolí nanejvýše lidé
mravně zkrachovaní a vášnivci. Lidé podobného
kalibru vidí vše kolem sebe špatné a Špinavé,
jako ti žloutenkou postižení vidí kolem sebe vše
Alaté. V Dobaličkách na celé osadě po celých 10
roků byl klid, a spolková činnost byla uspoko
jivá; všecky spolky místní pracovaly na povsne
eení lidu v dachovním ij hmotném obleda o závod
aš do té doby, dokud řízení všech těchto spolků
vedli muži rozvášní a zkušení. — Že mistry v po
mlouvání býti umíte, nechceme nijak pochybovati
2 v „Ratibora“ jste to také dokázali, —Valnáschůze
katol. jednoty konala se poslední 9. prosince 1906
v hostinci u „Brožků“; ne tedy, jak trrdíte, před
3 roky. V této valné schůzi byli všichni členové
výbora a 1 nový čiem aklamací zvoleni. Že dříve
se nekonala ta valná schůze, není povinen před
„seda vám příčiny tobo uváděti. Pořad jednání valné
„schůze v Mokrovousích dne 30. prosince 1906 byl
"veřejně probléšen a sice tak, jak ne děl a jak
o. k. politickému úřadu bylo v čase oznámeno.
Děláte se jen aměšeřmi, když pravíte, če nevíte,
jaká schůze se odbýrvala; bylo vám to výslovně

při zahájení schůze sděieno, a byl vám ipipejmenot $ 159.stanov, abyste věděli, že jako ,
„členem jednoty a vědomím předsedovým uvedení,
„přítomní býti můžete. Tento článek byl svlástě
vám sdělen v očekávání, že jako busté slušně se

-během schůze zachováte. Mimo to jste i viděti

Ap.předaoda,wlardíJednotyp. jan Kejeur+Do.-dp. a, sta noty p. Jan Kejtar z
-halie a J. Čersý = Jobanova. Na schůzí katol.
-+ Mokrovousích bylo ne pár lidí, jak pravíte,

nýbrš bylo jichPřes 100 a všichni a přednáškou
4 Tb. Dr. Frant. Šulce,kanovníka v Král Hradci"byli spokojeni úplně, a jen toho jest litovati, že

„několik přemrštěnců neslušně v přednášce vyru
Boralo. Po předaášce drabé, kterou konal dp.
předseda, nebylo dáno více místa volným návrhům
-— Jak bylo p. J. Píloví s Tororic slíbeno —
poněvadě moosí s přítomných mezi řečí a před
náškou vyrušovali a tudíš schůze musela býti
skončena. — (o se vašich poznámek o soukromé
osobě duchov. správce týče a veřejné činnosti jeho,
„připomínáme, že ani prvé ani drahé nemáleší do
"vašeho oboru a že jste nespůsobilí nedostatkem

soudséhororumujedsak a rež ný nepovolanísondei pronádeti nezralý svůj ek o lidech ve

veřejnosti působících. Při tříleté vaší činnosti ve
řejné neměli jate ani ještě příležitosti osvojiti si
soudných nějakých názorů a protož emělostí drsoa
jest od vás soud nějský o osobách zasloužilých a
jiš dávno před vámi vyznamevaných pronášeti.
U vás všichni lidé, kteří se hlásí k pravému kře
stenství a je ochotně konají, jsou „špatní“ a
„zpátečníci“, třeba by byli z vašeho stavu, vašeho
povolání; kněz pak každý, který koná všecky
povinnosti savé jako vlastenec a jako duchovní
správce svědomitě a horlivě, ten nemůže zajisté
ani od vás nikdy chválen býti, naopak tupen, po
dezříván a banoben. Však všeho jest jen do času;
lid se jiš probouzí na všech stranách a dá Bůh,
že co nejdříve pokroku vašemu zpátečnickéma
bade učinén konec. Soudní a spravedliví lidé vás
jiš dávno odsoudili s teké správně vdsoudili nyní
váš útok na duchov. správce, řkouce, že lidé
špiníci kněze Apiníjen vlastně sami sebe. (Dokonč.)

A0leté jnbilemm působení svého v téže
osadě slavil dno 6. t. m. vsorný kněz vldp. Pavel
Rozínek, bisk. notář, osob. farář a zám. kaplan
na Skalce u Dobrušky. Ad multos annos!

Upozornění do Dobrmašky. Naměstském
břbitově v Dobrušce zmizela hrobka a pomník
p. finančního komisaře Boudy,v letech osmdesátých
tam pocbovaného. Místo obsadil jiný. Naskytují se
otázky: Kam přišel pomník? Kde jsou ostatky
zesnulého? Jak dlouho trvá právo tak zv. stálé
hrobky? Vědí o tom příbuzní zesnulého? Dozorčí
epráva snad ačiní náležité vysvětlení, případně
nápravu.

Hamanita v Dobrašee. Dle přáními
nisterského nařízení o škole hledá se sblížení
s rodiči dítek školních takhle: Žákyně I. ročníku
měst. školy v Dobrušce Bittoerova nemá země
pisného atlasu prostě z toho důvodu, že otec,
cbudý, prací ztýraný soustružnícký dělník, živitel
Gčlenné rodiny, ji ho koupiti nemůže. Kniba stojí
6 K. Ale p. ačitel Marel nalehal stále, že ho má
míti Nastoupily donucovací prostředky, opisování
atd. Konečně zavoláno dítě do zeměpisného ka
binetu . . . Bittoerove vrátila se se školy domů
s pláčem, že prý ji p. učitel trestal. Otec, alyše
to, od práce vstal a došel si do školy. Nejprve
do ředitelny. Pan ředitel nebyl doma. Tedy šel
nahoru do sborovny a tam před přítomnými pp.
učiteli blasem ovšem silným, jak lidó u hučících
soustruhů pracující jsou mluvit zvyklí, domlouval,
aby dítěte jeho Řetřil, že vlastně za to, že knihy
nemá, může on, otec, že nevydělá muoho, že 80u
stružníci do října měli stávku a tudíž 6 K za
knihu jest proň velký peníz. P. učitel Bittnera
žaloval a p. soudce mu vyměřil trest 3 dny žaláře
Jedním postem zostřeného. Biutner, který na vojně
nikdy trestán nebyl, po rossudku plakal...
Advokáta ovšem neměl. Ve školách dobrušských
mají mnobo čkololch koih pro nemajetné žactvo,
jednak zakoupených místní školní radou, jednak
bohatšími žáky darovaných. Ač výslovně od dárců
jsou věnovány pro cbudé a nemajetné, vládoe při
půjčování výboroá zásada, že nejdříve dostanou
knihy děti učitelské asice všecky; opravdu chudé,
až co sbude. Podobně ge to má se školním platem.
Děti učitelské neplatí žádné školné (sobotales),
ač by mohly, ale na chudých řemealnících a cha
lopafeich se vymáhá. Kdy pak místní Školní radu
tomuhle udělá přítrž a učiní spravedlnosti zadost?

Práce pokrokářských ačitelů v Do
bručce. O redaktora známého zde časopisu ří
kají, že se zabýval pěstěním psů, ale že se mu
nedařilo. Řekl ei tedy, že bude vychovávati po
krokové lidi. Spojence má dle posledních správ
ve známých tu očitelích. Povahu trhací jeví věicbni.
Dosti se jiš nemáhali trbati čest zdejšího p. dě
kana, nyní vrhli se i na ostatní tněze. Hledí je
vyltěiti jako tyrany, kteří utiskojí a rukou nelí
tostnou ovládají ubobé učitele, je poutají, že uči
telové jsou chudinky, kteří nesmějí ani svobodně
vydechnouti. Lidé, politujte přecechudáky učitele|
Což nevidíte, jak je kaplan a katecheta utiskojí?
Mlstoi rado, okresní, vy, páni pokrokáři, vshůru

nými, neškoďte si svým pošetilým povykem. Při
pomínám jen tolik: kdo prrní udal kněze, kdo se
snažil dkoditi mu u místof rady, okresní i konsi
storia, kdo umlčovsl protesty katechetovy? A když
se kněs brání, zlobíte se. Chovejte ne zákonitě a
nebude vám třeba te báti; nebudete museti po
tupami jiných smývati te sobe kal, kterým jste se
sami omasalí vo svém fanatismu proticírkovním.
Aby pisatel posledoích správ ukázal svoji vzděla
Bost, jak váží si pokrokář cti dámské, vrhá se
hrubě i ne učitelku M.; snad aby se pomatil, že
eoublasile s pokrokáři, že ne jim obětovala nebo
že bi od pokrokářů nedala projevovati soámost
spůsobem, sa který by se i vojenský barš styděl.
Pane učitelský informátore, netřásla se vám ruka
strachem, když jste slova potupy psal, še vyjdou
na jevo almtky vaší osvícené umravněnosti, jež
by vás mobly zničiti a ješ právě „klerikálové“
mohou na vás vyzraditi? Pokrokově se odpláníte.
Dejte pozor, aby vás vztek protikočžeký nezbubi!.
Přímo úflíte. Dříve prý nebude dobře, doked pár
těch mocných a černých nevypráskéme nebo Ho
postínáme. Tak nějak to bylo. Těště se aspoň
něčim, těště, je ten život strastnýl Jak jsem já
mobl šťastné dít, kdybych nebyl věřil v Bohal
Také se ta slova přičítají učiteli, za nějž by

nikdo ani krejcar nedal. Nuže, páni, útočte dále!
Budeme se brániti vesele. Bude-li třeba, pravda
nám poví učitel L., Jemuě ji nějaký duch přímo
e nebe přinese. Lásce nás nančí učitel H., jenž
hesky citelně a pokrokově své city projevovati se
naočil. Učitel M. nám poví, co je pokrok. Dosud
to sice neví, ale co nevidět přijde ho někdo po
učit. Té příležitosti ožije i učitel Pišl, jemuž již
Kunte, dokad byl „klerikálem“, vyčetl: „na vás
viděti potřebu vyššího vzdělání“. Inu, je těžko
dnes něco pěkného, prospěšného od „pokrokových“
učitelů zlakati. Sám Hajn se Jim posmíval, že se
jim nedostalo vzdělání, že jsou jako porob, jenž
může jen poroby vychovávati. Porobskou povabu
na mochém 4 nich viděti. Když je mezi svými,
nafukuje ee pokrokem, násilím, převratem všech
poměrů hrozí, ale chytne-li ho někdo za rukáv,
křičí zbaběle: „Já nic neříkal, já jsem hodný.“
Naposledy ještě budete tvrditi, že snad vůbec u
Rydlů se nic nemluvilo, nikdo tam nebyl. Sta
teční rytíři! Cheete vychovati národu syny bez
bázná, pravé karaktery. Vy?! Štěstí, že zde máme
několik dobrých učitelů, kteří hledí si povinnosti
a štvaní protikněžské odsuzují. — Věra pěkní
jsou to charakterové tible pokrokoví! K vůli za
opatření (čili dle terminologie Judovy k vůli „ře
meslu a obchoda) přísahají, že budou mládež
vychovávati nábožensky-mravně, ale hned potom
se kasají svojí „pokrokovostí“, hned, aby slavozář
pokroku neztratili, protestují veřejně proti nábo
ženství ve školách. Věřte pak jiným alibům ta
kových povýšenců! Hned vám takový člověk začne
lamentovat nad ukrutným útiskem se strany kle
rikalismu, když se od něho žádá, aby eplnil to,
co přece zřetelaě elíbil. Co tedy vlastně takový
pokrokovec ze vznešeného úřadu učitelského dělá ?
Zeptejte se pověstného Jady; snad bude míti
taky kuráž, aby i těm pokrokovým ostřejší slovo
řekl. Ale pardon! Ten oslavovaný „mučedník“
také přistoupil k vůli chlebu k jednomu nábožen
ství, ač všecka odsuzoval jako řemeslo a obchod.
A sebespyt, sebepoznání marně budete u lidí „po
krokových“ hledati. Ale kančukový pokrokář i po
této kapitole se vymrští a řekne: „Já že neplním
přísahu? Nepřísabal jsem, že budu podporovat
klerikalismus. Já chci jen náboženství čisté, ide
ální.“ Ale i tu chytneme takového pružného muže
do kličky. Poslouchejte, vy kaučukoví hrdinové,
kde pak vůbec nějaké náboženství šiříte? Učíte
své svěřence vůbec lásce k Bohu? Je na vašich
mravech viděti příklad nějaké vyšší morálky?
Známe vás, pánové, dobře. A bude-li potřebí. po
ukážeme bez rozpaků, jak vlastně žijete dle Husa
a Komenského, které tolik ústy svými ctíte. Ale
už zase slyšíme farizejský křik pokrokových:
„Vidíte ty denuncianty?“ — | Pánové, jen žádoé
rozčilování. Kdo okatě deauncuje kněze a jiné
katolíky tolikrát, kdo je v novinách hanobí spro
stými nadávkami, ten přece má v mravecb nad
ně vynikati a takový se pravdy báti nemá. Horší
jest, když pokrokovec pronásleduje jiného člověka
prolhanými pomluvami. Katolický učitel jest si
důsledný; plaí charakterně to, k čemu se slibem
suvázel. A za to ještě mosí snášeti úštěpky od
těch, kteří si morálku učinili o mnoho pohodil
nější, volnější. Zatím si přečtěte tohle. A bude-li
libo — nuše, na veselóu shledanou!

Z Vys. Veselí. (Umrtí.) Smutně rozezvu
čel se hlas zvonu právě na počátku roku. Smrt
to ohlásila avoji další bezohlednou vládu, nedbajíc
přání, které ai lidé pronášejí: „Šťastný a veselý
Nový rok.“ Již od úst k ústům nesla 8e neblahá
zvěst a telegraf nesl do krajin dálných smutoou
zprávu, že odebrala se do krajin nadhvězdných
duše šlechetná. povaha ryzí — továrník p. Frant.
Buva. Za nedlouho apěchají zástapy do domu
amatku, aby Ještě naposledy patřily na ta milou
tvář, se které ani smrt nemohla aotříti výrazy
dobroty a šlechetnosti. Z+mřelý narodil se ve Vys.
Veselí dne 27. prosince 1834 Roka 1859 převzal
od svého otce továrou na cikorii, kterou byl týž
r. 1827 zde založil. Z nepatrných počátků vyšinul
se na vynikajícího továrníka českého; bystrým
rozhledem po světě obchodním a prací neúmurnou
podařilo se mu závod rozšířiti a povznóati tak, že
výrobky jeho sasýlají ge do všech semí říše Ba
kousko-Uberské a vyvážejí se i za mofe. Závodu
dostalo se mnohých vzácných vyzoamenání, roku
pak 1901 bylo dovoleno užívati ve firmě znaku
císařského orla říšského. Pan továrník byl důvár
ným přítelem Dra. Fr. L. R'egra, kterýž také
před 10 lety zavítal do Veselí, by svedkem byl
při svatbě, když jeho Jediné dítě — dcera Marie,

rovdala ge za Dr. Ladislava Radimského z Kolína.
yv přítelem velikého Čecha, kráčel jeho šlépě

Jemi. Co onen pro celý národ pracoval, činil tento
pro část celku, pro své rodné město a okolí. Co
tento šlechtic ducha byl vykonal dobrého se svojí
neméně Šlechetnou paoí, těžko bylo by vypošítati;
veškeré národní podniky nalezly v něm onětavého
mecenáše. Jako onen nebyl usnán za živa, tak
ani tento obětavý vlastenec nebyl dosti oceněn ve
svém okolí; teprve několik dní před smrtí byl
jmenován čestným eměšťasemrodného města. Jako
miloval zemřelý národ ovůj, tak byl i upřímeým
katolíkem. Byl to mož modlitby s práce, jak
dobře bylo uvedeno v řečí pohřební. Pokud mu
choroba nebránila, plail svědomitě své náboženské
povianosti — kdyš pak v semoci nejvíce trpěl —
modlitba ho sllila. V kostele před avatostánkom



vidávali jeme ho zbožně se modliti a když blížila
se smrt —volal Spasitelo svého k sobů —s mo
dlitbou na rtech dokona! život svůj Pohřeb jeho
konal ae za přečetného účastenství všech vrstev
lidových v pátek dne 4. ledna. Pohřební průvod
vedi vedp. Jan Tichý, b. vikář z Veliše, kterýž
ochotně vykonal dalekou cestu, aby osvědě|l přízeů
tomu, jenž víru jako poklad drahý nosil v srdci
svém. Pohrobní vzpomínku přednesl a slavné re
gujem sloužil vldetp. Fr. Nechvátal, místal farář;

břbu se zůčastnili dále dstpp.: Iga. Lbota, em.
rář a spirituál kláštera v Oboře, Joa. Hlavsa,

farát z Chomutic, Fr. Kbun, farář ze Slatin, Fr.
Knapp, místní kaplen, Jos. Červinka, kaplan ze
Smidar, Ant. Doležal, kaplan z Hradišíka, Jos.
Pivoňka, zám. kaplan s Cbotělic a ctbp. Er Houdek,
bohoslovec ze Smidar. — Odpočívej v pokoji, duše
bohumilál Bůh stonásobně odplať všechny čle
obetná Tvé činy!

7 Bohuslavie. Na slavnost ZjeveníPáně
večer v sále obec. hostince zažili jame zábavu i
duchovní občerstvení. Déle již měli jsme slíbenou
přednášku dp. Joa. Mynaříka, kaplana z Černilova,
o jeho cestě do Sv. země a vylíčení dojmů z0 8v.
země. Řečí poutavou — humorem promíšenou —
vedl nas dachem — i oko se páslo na obrazech
světelných velmi sdařilých a jasných po 3 bodiny.
Nennavil — v tichu aledován — pří takovém ná
valo a dojemně ukončil. Lackdo si při líčení jeho
i saslzel. Slova jeho doprovázena přesně a klidně
světelnými obrazy — kteráž předváděl vp. Petrá
sek. Pan starosta Jao Králíček sám poděkoval dp.
přednášejícímu za krásnou přednášku a ze obeť,
kterou oba páni pro nás přinesli, že vtakové chu
melenici k nám se vypravili a ještě v noci odejíti
musili k vůli svým kněžským povinnostem. Podnikli
tu cestu k nám na oživení víry a-protož upřímný
dik a uzvání nás všech je provází na další cestě
křesťanskými osadami. Páni pořadatelé, jimž
platí též záslaba o přednášku, jsou sajísté brdi
za ten zdařilý večer, který nám připravili! Zdař
Bůh!

Ze Želiva. Ve zdejším kláštete zemřel P.
Heřman Kratochvíl, professor v.v. Působil dloubá
leta na gymnasiu Něm.-brodském jako professor
filologie. Narozen 21. února r. 1842 v Chuchli a
Choteboře, slavné sliby složil 28. září r. 1867 a
na kněšetví vysvěcen 25b. července r. 1868. Cest
budič jeho památce!

Z Humpolce. Pokrokářům zdejším při
pravil „pěknou“ zábavu p. JUDr. V. Bouček, ad
vokát-pokrokář, 6, ledna v „Sokolovně“ Mel před
vášku „o reformě práva manželského“ ze svého
pokrokařského, protikřestanského stanoviska. E
vangelíci súčastnili se přednášky všicbni ; p. faráť
C.horna ustanovil bohoslužby na 9. hod., jenom
nby hojně atrana evangelická byla zastoupena, To
nedělá p. faráři žádných obtíží, jen dyž se „reje“
ve scbůci proti katolíkům. P. Dr. Bouček narážel
v přednášce stále na p. Dra. Nejedlého; ano zdálo
se, jakoby posměch si z ného tropil, a tím ukázal
však svůj charakter v pravém avětle. Vpřednášce
Dra. Nejedlého jsme však neslyšeli jediného slova
urážlivého; byla to přednáška siušná a mohl ji
vyslechnouti i nejzarytější pokrokař a socialista|
Napadání církve katol., kočžetva, úpatné vykládání

„Plsma sv. atd., to jsou věci, které shledáváme u
každého pokrekového řečníka. Když mlnvil řečník
lživě a neslnáné o pv. Pavlu, tu hnulo to konečně
i p. farářem ev., že ozval se proti řečníkovi) Že
i ostatní věci, o které si Dr Bouček otřel svoji
pokrokářskou výmluvnost, nebyly právě z nejlep
ších, to jest patrno z toho, že naše slečinky, které
všude musí býti, červenaly se, když fečník tak
„všelicos pěkného“ vykládal! „Čas“ měl velikou
starost, aby klerikálovése do schůzedostavili,
že budou uěcopěkného alyšeti! Ať jest „Čas“
ujištěn, že kdyby klerikálové se dostavili, nepo
lezou na galerii, ani za kamny nebudou číst rego
luci a nebudou psáti poznámky na zádech svého
bližního. Tolik odvahy máme, že když jdeme na
schůzi,jdemeveřejněa neschovámece.Protivýpa
dům řečníka přihlásila se ke slovu sl. Krejčová,
která bájilapravostovangeliaa článkůvíry,jakož
i zásady v pravdě křest. životal Ovšem od „po
krokových“ dostalo se jí výsměchu; pokrokáři a
elyšet pravdu, to by tak bylo! Slečně všechna
čest, že se nebála obhájiti své přesvědčení před
štváči. — Že pokrokáři takovými přednáškami sl
neposloužší a svoji nepatrnou stranu uadobro roz
tříští, to jeat patrnoz úsudků zdejších občanů,
kteří ze svědavosti do echůze se dostavili: „Něco
tak hanebného a nestydatého jsme dosud nesly
šeli...“ takový byl jejich úsudek! My skutečně
nevíme, Y čem máme tu kultorní práci t. sv. po
krokátů bledati. Všude, kde ae vyskytuje tento
drah lidí, jest nespokojenost a rozhářenost ...
to je anad ta „kultorní práce“. Grarnlujeme k tomu
„pokroku a kultuře.“

Z Chotébořska. Dne6. lednave Stříšově
na schůzí velmi četně navětívené mluvil p. farář
Vlček o politické situaci, jaká vznikla rovným
ulasovacím právem a o budoacích říšských volbách.
„Potášítelno bylo, že četní posluchačí v debatu u
vedli beslo o vykázání náboženství kstolického

- ©0jest v tom plané frásovitoatí, když někdo řekne,
še mravouka katolická bnde nahrazena mravoukou
Vědockou. Mluvčí takoví nerozumějí tomu, co pa

pouškají po jiných. Mravouka, která pro voloun
škola od nepřátel se navrhuje, jest plna odporů,
pesmyslůva aesrozumitelnosti; zejména sami sebe
poličkují ti, kdož navrhují mravouka ve smyslu
darvivistickém. Váeobnytyto otázky řečník podrobně
probral a zaujal zájem posluchačů tek, že opětně
hlásili se ke lovu a k dotazům. Schůze vyzněla

významným závěrečním dojmem, když p. starostaubát po řečnici selské divce Vavrouškové pod
nětoými slovy uabádal k organisaci katolického
lidu. Mravní úspěch schůze byl úplný.

Z irono:a. Dámský křesť soc. spolek
v Hronové pořádě dne 18. ledna t. r, v 7 hodia
ples ve dvoraně „u Mostu“. Vatupné: dáma 80 b,
Pán 60 h, Hudba Hronovaká

Z Klášterce a Pastvla mŽamberka.
Dne 29. prosince 1906 pořádalo „sdrožení katol.
strany“ v Klášterci a Pastvinách přednášky, na
nich p. Fr. Šupka z Hradce Král. hledaným způ
sobein rozvinul příčiny, jež nutkají does každého
poctivého katolíka ke vstupu do katol. organisace.
V Klášterci byla sice návátáva pro rozličná pře
kážky poměrně slabé, za to věsk v Pastvinách
z pozvaných většina ne dostavila a ge živým
zájmem sledovala výkoa fečnický p. Šupky přes
veškeré pokosy o nezdar jedné „mlatibubky“,
která v včích poslochačů a vůbec všech v okolí
ne právě příznivě pro psstrý život jest zazuame
nána. O účinku přednášek čtenář »i sám představa
učiní, řekneme-li mu, že přistoupilo ke zdejšímu
sdružení katol. strany nových Ja členů. Za zá
elabu o to tímto zde p. řečnikovi děkujeme.

Pokračování o těch kotrmelcích
protiklerikálních a o hospodářství v 0
kres nemocnicí Ryrhnovské. Dr. Cmnnt
útočným článkem ve „Věstolku českých Jékařů“
Dru. Kouřilovi u lidí rozamvých a rozvážných,
kteří dra. Kouříla dobře znají, neublížil; za to
však jen svun vlastní pověst pořáné pošramotil
Zmlil se v domnění, že článek jebo zůstane bez
odvety, a sám za spolnvinoíka Piakagova, aspň
nepřímého, se přihlásil dle latinaxóého pořekadla:
„Graculus gracalo assidet“, což jest tolik jako po
česku: „Vrána k vráně sedá, rovný rovného si
hledá.“ -- MUDr. Ed. Cmaot přijat byl du slažby
nemocniční na výpomoc k ruce sek ndáře MUDra.
Mosila, když primář MUDr. Riegel počatkem
r. 1904 povážlivé se rozstooav, dr-stal dovolenou,
která potom až do prosince 1903 se protáhla;
byl pak přijat se svolením zem. výbora za ex
terního lékaře toliko na čas potřeby a do odvo
lání, u to 8 roční remunerací 800 K (tedy nikuliv
400 K) z f-udn oemocničuího, pak a bytem, oto
pem a světlem a mimo to i se stravou dle [ třídy
V nemocnici, ale zároveň 8u závazkem neprovo
zovati soukromé praxe lékařské, (Prut. okr. zast.
29/13. 1904, č. 3.) Bylo tedy postavení C.nun
tovo při nemocoici již původně bned jen provi
gorní Či zatímné a není, toším, Jinačí ani dnes,
když pa opětném nastoupení dra. Riegla vo službu
dr Cmunt jako zálohou ve službě nemocniční zu
dřívějších podmínek, avšak s r-munerací jen
400 K z okres. fondu byl ponechán, a snaha
fedrovatele jeho. referenta nemocničního, aby jme
nováo byl II. sekundářem, u zem. výboru s ne
zdarem se potkala. — Konstatováno zde buď, še
dr. Cmant závazku svému stran neprovozování
soukromé praxo lékařské nedoatál, nýbrž že najal
si v domě čp. 85. na Nov. náměstí rycenovském
zvláštní byt, od nemocn'ce okresní asi 10 minat
cesty vzdálený, a ařídil ai tam zcela otevřeně
ordinační slů ku provozování subuího lékařetví,
kterou má ještě daes a kde dle iaserátů obou
zdejších listův ordinace lékařské vykonává den
jak den od 2 do 4 hod. odpoledne. Poněvadá pak
eprávca nemocnice Fr. Pinkas, který svého času
výše než do kvarty ve stadiích na zdejším gym
nasiu nedospěl, za mladších let po nějaký čas
byl novicem u Milosrdných a tem leccos i z oboru
lékařství zubního odkoukal a v odboru tom po
zději vlastní snahou tak daleko se sdokonalil, že
post varia discrimina rerum stal 86 gice neskou
šeným, sle jak v R,cbnově povědomo, dosti do
„vedným a bledaným „subním technikem“, přibral
si jej dr. Cmunt za nčně, čí lópe řečeno, za stá
lébo pomoenika při provozování své sabní prax»
lékařské a tím jej od řádného konání p-vionoatí
jebo nemocničních až do míry již vylíčené od
vrátil. Tím ovšem stal se dr. Cmnat asprň ne
přímo epoluvinoíkem Piakadovým na nepořádclch
ve správě nemočnice okresní a na finanční miserií

„ústavu tohoto, jak při revisi účiů sa r. 1905 drem.
Kouřilem byla odkryta. A proto tedy turecký
buben s hlučné fanfáry jedovatých novinářských
článkův o fanatismu klorikálním revisora, kněze
kacol., dra. Kouřile, aby od věci samé v celé její
bídě odvrácena byla pozornost! Jest však čirou

nep že učiněn byl drem. Koařilem z ponzesabjektivních pohoutek náboženských, kterými dr.
Cmunt zcels podle pravdy veřejnosti České re
kovně se pochlubil, návrh na odstranění jeho zo
služby při nemocnici okresní. K tomu, soudě ne
předpojatě, byly by dru. Kouřilovi postačily scela
objektisnáé důvody, totiš předně nedodržení zá
vasku, Dru. Cmuntoví od zem. výboru uloženého
stran Beprovozování 500kr.mé praxe lékařské,
dále jeho nep »píratelná spoluvina na nentéšených
nemocmičníchpoměrech koacem r. 1906s konečně
1 soublasné vyjádření obou řádných nemocničních

lékařů tu a onde veřejněpronesené, že dra. Cmasta.

jižpři nemocnici nenípořebl:; nicméněaní s těchtoobjektivních, ani 2 dřive připomenutých a dru.
Kouřilovi nectně podyržených důvodů nubjektiv
ních nebyl od tohoto vůbec žádný návrh učiněn
na propaštění Cuomatoroa to ani písemně v re-
visní zprávé, ani ústač v zasedání okres. zastupi
telstva ze dne 18. listop. 1906, kdy o účtech me
mocničních bylo jednáno. Soukromé mínění při
jiné příležitosti projevené a nikomu nevnacované
nemůže přece nazváno býti žádným návrhem.

(Dokonč.)
Z Nové Vol nad Popelkon. V po

slední době utěšeně vzmáhá se v našem okolí
Činnost organisační. V prosiocí založena v Nové
Vsi n. P. katolická Jednota, a v obojch okolajeh
katolíci udražení ve volné organisace. Je vskutku
ko podivu, jak bodří naši horáci chápou význam
a důležitost sdrušování Be sa účelem obrany av.
víry. V neděli na Sv. tři krále konána zdařilá
schůze v Syřenově a Krsmolí. Účastníků bylo na
200 Vp. B Kobza několika slovy ovítal přítomné
a představil jim řečníka, neúnavného borlitele pro
naši spravedlivou věc p. V. Čísteckého ze St.
Paky. P. Čistecký vskutku lidovým apůsobem celon
věc objasnil, takfe přes 80 nadšenců vstoupilo do
orgavisace — počet (o na malou vea zajisté více:
než slušný. Za důvěrníka zvolen jednohlasně p.
Jos. Podzimek, starosta v Syřenově.

Poděkování do Nové Vsi m. Pop.
Výbor katolické Jednoty v Nové Vsi nad Pop.
vzdává upřímný dik vdp. faráti V. Mrštíkovi za
vskutku krásný dar, jejž učinil Jednotě tím, že
na 8vé útraty obstaral knihy jednací, pokladní,
členské. nehledíc ani k tomu,že dp. farář již před
tim nesl všechny útraty spojené se schvalováním
stanov. Vzdáváme ma tímto vřelé „Zapiat Bůh“
Za výbor spolku Bohuš Kobza, t. č. jednatel.

A Hořelice. Minulý týden zemřela v Lou
čimi na Šumavě v požebnaném věku 844 let šle
obetná matka zdejšího p. říditele dolů Gótze a ku
brobn ji doprovázelo 6 zdárných, dobročinných
synů a dcer a 30 sbožné babičce oddaných vnuků.
Místo věnce na rakev v Pánu zesoulé věnoval
zdejší vrchní inženýr pan Wafek na okrasu hote
lického chrámu Páné 12 K. Zaplat Pán Bůh!

Na obdarování chudých dítok klu
ehomomých v den štědrovečerní laskavě přispěli
p. t. pánové a dámy: 20 K J. B. M. ndp. De. Josef
Doubrava, 10 K továrník Sobola a Karel Scholz; 6
K Zdenko Bromovský, továraici Jaroslav a Stanislav
Červený; 2 KM. Habáčková, vedp. Dr. Al. Frýdek;
3 KV. Culhne, Fr Černý A. Holečková, Dr. V. Ratb;
8 KK. V. Suuherský, M. Beráuková, A. clámová, F.
Prášková, M Submidtová, B. Darcbánková, M. Vla
sákorá, A Voleníkorá, J. Saskuvé, Z z Kosohinů, A.
Jančova, E. Brandmayorové, M Urbanová, F. Bařtí
pánov , M. Čečilova, M Fiecherová, V. Sblavoová,
B. Vojtová, A Nováková, M. Srpova, J. Woinbevge
tová, E Melicharová, A Pokorná, V. Javůrek, E. U
hrorá, 3. Ganzová, V. Špalek, R B.žávrá, K. Prog
uvvá, A, Čerrooková, K. Richter, E Pruohásková, R.
Poopíš lová, Z Palmora, Plesnivý, A Mat:nduvá, T.
Štefanová, V. Rojchl, M Patsaková, F. Javárková, M.
Brožovská, Škulskéásestry, Dr. Fr Rsyl, E. Česáková,
J Lábler, M Petroforá, kanov. J. Hampl, kanov. M.
Musil, kenov. A. P.gortb, kenov. F. Kerner, kanor.
J. Barták, vdp. V. Sekora, Postlerová. — 1 K dpp.:
F. Jakl, J. Varorka, A. Hrabý, Haráů, J. Trnka, Dr.

Šetna, Frt.
Hrabý, J. Kopeosý; A. L.bioký, G Gaier, Frydrych,
J. Toiman, F. Soudkora, A. Ježkova, V. Svobodové,
M Mandelíková, A Dardíková, A. Sulcorá, E Ras
wové, A Brtorcké, M. Pukuraa, B. Peř.nová Brouka
lová, A. Siblíkorá, A Drastarová, M. Hajnovská, A.
Košťálové, H Koutaíková, Fajerer, F. Kašparová, B.
Jůsová, O. Kounorská. M Hrušková, Bicker, R Pro
kůpková, B Němcora, M. Harmachova, M. Něumoová,
Z. Krčmářová, J. Blažková, J. Subrollará, M. Ná
mečková, F. Jalidorá, Stromek, L. Zommrova, B. Ka

M Julišová, F Popprová, T. Tvrsska, E. Saková, D.
Michálková, A Suhomerová, K.Trappová, M Batková,
A. Potříková, R Jeřábkové, E. Fialova, M. Priulto

ová, M Bartheldy-orá, A. Bettková, M. Dostálová,

“ Stenová, H Rogiové, P. diugtorá, P. Sohmidorá,M Nevyhoštěna, J Jindra, J. Joton, E Cv chová, A.

Stejskalové, K. Bozděchová, M. Knčorová, M. 60pEohuvé, A. Pazourková, H. Molsrorá, M. Plšora, M.
Kaeprová, A. Sklenářová, L. Novotné, J. Labonfková,
M Oehmová, E Fialová, Z. Paafrková, B Řsznlčková,
A Podbajská, B Srobudová, J. Rybová, H. Pokorná,
B Hanftová, A Štabradová, M. Novotná, M. Petří
Sková, J Preittonbergová, B. Teykarorá, F. Šefo, M.
Novotná, A Mayer, J. Formanek, A. Vocelová, G,
Hooke, J Růžička,V.Raitnan, F Spitsnerová,J Riedi,.
F. Carudimeký, J. Jenčárek, A Šubrt, J. Pilnáčeu, A,
Oshmová, R. Pospikilová,J. Sommr, J. Kratochvil, A.
Vambera, Fr. Souček, F. Mahriova, A. Boučková, A,
Šondové, H. Steazová, F. Biemrová, F. Hoiab, A.
Šiaková, St Jirásek, F. Kronlík, E Hulý,B Komár
ková, K. Dix, A Br Akorá, F. Hulatorá, Paldae, M.
Š-jnobová, Berger k Mani, F. Viktorin, F. Pinkava,

ů Faltová, M Rottrova, E, Fiecherová,
A Londevková, M Havrástova, F Vocásková, bratří
Gathové, D. F »roásková, Dr. J. Hodoral, K. Krapka,
J. Bášička, B. Weise, Dr. Kárál, M. F;rbaeorá, H Tit
telbsohocá, K. Micbálkové, M. Milbacerová, E Cho
osnský. M Klampsrová,R View-ghová, M Secháková,
L. W-plerová, J. Krestová,A. Morkorá, M Honsáková,
A Stejekalová, M, Pořinová, B. Peřinová, M. Srobo
dové, A Hanělová, H Čháková, M Buudorá, Z Di
vecké, H. Domečtová, M. hatparová, A. Špačková, M.
Veltrová, M Sporová, J. Morávek, M. Rybová, R.
Hack-r, M Dwrcká, A. Biaks, M. kadnajkové em
Vamberová, J. Wales, E. Sroboda, Helvich, R ÚA-$;



V. Frůhbaner, J. Sabole. Dr. Palička, Dr. Pavlík, J.
"Boder, A. Lakolové, B. Gedoldigrová, B. Broukal, 6
jmen nečitelných. 60 h: M. Kohnorá, K. Vacková, F.
Čermák, J. Tykalová, M Ctiborová, M. Kulířová, —

-60 h.: A. Kaatnor, L.Stehlíková, A Vrabcová, J Šarm,
Sedláček, F. Paederníkové, R Lorinová, M. Š-dová,
T. Vojtěchová, M. Kopecká, A. Štiroká; 60h.: A.
Avdrlová, J. Jančárok, J. Pátek, J. Kleiner, A. Ter
barerová; 40h.: Nejmenovaná, G Lochmanová,A.
Kneiflorá, A. Petrová, B Knorre, F. Beran, Z Bari
únková, K. Hájkové, F. Holásková, J. Polák, V. Né
mec, A. Měkots, A. Třasáková, M. Krausová, A. Bar
tošová, P. Bozenkrangové, M. Šafiřová, A. Tačková,
R Hasterlikové, Nejmonovaná, M Faltinová, Kračma
rové, Košťálová; 10 b.: A Nováková, J Paulus, Ne
jmenovaná, 5 jmen nečitejných; 16 hb.:Nejmenované;
10 b: Norotný. — Věem veleréženým dobrodincům
vzdává „Dobročinný komitét dam“ jménem blucboně
mých srdečný dík.

Východočeské divadlo.
Ve čtvrtek 3. ledna „Hubička“ (Cykl,

VII.) se sl. M. Sukovou j. b. v úloze Barči.
-Orkestr v oavertofo vedl si dobře zvlášť v nástro
jích smyčcových; polka, provedena isvuc v ná

„Ježitém tempu, zněla avižně a vosele Dnetto Lu
hášo (p. Lebeda) s Yendulky (sl. Procháskova)
poněkud bylo rozladěno — ale rád uznám, te o
perní personál v poslední době byl příliš obtížeo|;
v průvodu řečenéhu duetta vynikly nástroje žes
tové, Výborná byla v orkesttu malba sporu počí
nající ve smyčcích a bouřlivě končící v plechu.
Ternpo ukolébavky bylo přehoáno, což mélo za
noaledek neshodu zpěvu a doprovodem. Výborným
dobrákem námluvčím byl p. Wildner (Tomeš) a
též p. Peršl (Paloucký) postavil bezvadně na scénu
avého opatrného tatika. BI. Jovanovičova je vždy
jistáa dobrá ve zpěvu, ale měla by si odvyknoati
upřilišenou mimiku očí a úst. Čo 80 týče sl. Su
kovy, je viděti na ní pilné studium thevrie zpěvu.
V prvním jednání tremou patrně zaviněná disto
nace brzy zimizelu, a Slečna předetoupila se akti
váněí písni — zkušebním t» kamenem — již zcela
klidna. Její hlas ve vyšších polohách — (asi od

gis) není již v její moci, ačkoliv cenímvýpku jehoažk vysokému „c“; zde bude ještě patřebí mnoho
cviku a Studia; zato v nižší poloze asi v oktávě
obou fis jest svěží a zvoní pravým atřbrem
umění. Myslím, že slečna, jež byla předmětem
blučných ovací, může býti spokojena ue avým
debutem; bude to záležeti jen na její píli, jak
vysuko vynikne nepopíratelné její nadání. Ve dru
bém aktu náleží palma orchestru: připomínám
mistrně provedené svitání počínající sólem ve viole,
P. dirigent Procházka, jenž měl čestný večer, jakmile
přistoupil k pultu, byl pozdraven dlouhotrvajícím po
leskem. A zajisté zaslouženým; dle mého úsudka
jest on uejlepší nilon celé společnosti. Režie se zda
fila. — Vpátek dne4. ledna: „Čertova stěna“,
poslední opera cyklu. Romantismus Wagnerův, se
kterým Smetana tajně aympatisoval, nalézá zde
soupeře svérázného, samostatného, stejně geniál
víbo. Již těch několik taktů předehry jest dílem
nedostižného mistrovatví. Volné, široké krescendo
chromatikou z dominanty přesune ge do příšer
mého motivu rarachova (clarinetty, oboe), jemuž
rovného sotva bychom nalezli v hudební literatuře;
jeho tři zvětšené trojsvuky plné příčností a 04
trých dissonancí apojeny jsou basem nepravidelně
stoupajícím s rylíťakým motivem Yoka (plný or
chestr) a milvstným motivem Hedviky (Haute, c
boe); a tyto motivy pak zauzlí se znovu v orkestra,
končíce lahodné v žestech a smyčcích. Překvapen
sastaví se odborník nad tímto hudebním pokla
dem, uloženým v kratičké předehře. První jed
páni kromě několika nepatrností (na př. ozvěna
čtyřhlasého ženského sboru) bylo brillantní. Pan
Peršl excelloval tentokráte v roli Raracba, jehož
pekelný smích (v tercích s podkladem mollových
a zvětšených trojzvuků) výborně ge mu zdařil
P. Malý na roli Beneše nestačil. Roztomilým byl
p. Manefeld (Michálek), kterému svědčile tato ko
miceá role. Všeobecně oblíbené tercetto: pí Kur
sová (Hedvika), p. Wilder (Volk)a pan Lebeda
(Jarek) rozloučilo se s naší acónou výkony ob
svláště krásnými. Skromný p. Wildner, jsa si vědom
své obyby (a to zcela nepatrné, která každému
se může přihoditi !), oeobjevil se, ač byl po dru
bém jednání hlučně vyvoláván. Libretto má několik
vad ; n. př. v drobém dějství nek gický závěrek a va
třetím zastaven je dramatický spád velmi rušivě:
rarachové vystavěli zeď, voda stoupá, zaplavuje
klášter — a když jest divák v největším napjetí,
ta přichází Hedvika a musí přezpívati ovšem
krásnou, ale dlouhou arii — snad tém p. t. pá
nám čertům, kteří klidně přihtížejí a poslouchají.

"To je skutečná vada textu, který jinak ponechává
dosti místa orchestrovým licním a effoktnímu ko

Joritu, na př. vII. jedn. dama Jarkova (v žestech),
ve III. jednání zpěv Rarachův, konflikt
Bládeše (jeaž byl nice šivý scénou, ale alabý
zpěvem), pekelný valšík divoce řomantický a zá
věrečný abor vpohakejé kůdenci. Sbory uály; al.
Jaciuora mělaby: pamatovati, že jent sadátečnicí
8 nestavěti g9:.dopředu před zkušenější síly, což
bylo po-důžjů,saisonu jejími ne příliš chralitebným
mwykem. Pan Malý. za přispění p. Auerswalda
sbvořil mistrovské dílo režie, kterým korunoval

:6v00- dovednost.. Škrty byly velmi ku

sebna", benefice sl. Kučerovy. Povrchoí

zurovatel odcházel zklamán, nevěda, 00 by soudil
o kusu, jenž laštil záhada lidekého štěstí. Osou
jest človék dueška, obklopený různými směry a

názory životními, jejichž zastauci každý njnzpůsobem k pravému štěstí jej vedou; leč selhá
i pochybená morálka nadělovéka i ohebné principy
epikurejské vědy i oběť pravé lásky, která sama
sebe ničí — a vrcholem drastiky je zkrachovaný
theolvg-alkobolik se svou náboženskou útěchon—
antor učinil tu pěknou poklonu protestantismu, 88
kterým hází všecko náboženství do koše. Zde však
osadná chyba kusu; autor, aby dosáhl žádoucího ef
fektu,pumocí zvrblých representantů (Reling,Molvik)
odpravuje i exaktní vědu, i správný názor a po
měr člověka k Bohu — jeho brdina zůstane 8 duší
prázdnou, bez cíle těkající, obklopen lidmi, kteří
ho nechápou; jest to siceofřektní, ale nelogické,
nepravdivá; každý wyalicí cíti, že existuje ještě
jedna útěcha, které marně brání se.zvrácený roz
um: je to Teu, v jehož rukou leží osud člověka;
a psychologicky správně propuká tehdy nejmar
kantněji, když člověk všemi opaštěn. Účinkující
podali výkony vesmče bezvadné. — V neděli dne
6. ledna: „Lutti“, veselobra, k níž byl přístup

studentatvu sakárán. Ve vší skromnosti dovolaji
si tyto otázky: Byl-li tento kus uznán závadným
pro studající, jak mohl býti vhodným pro nedo
spělé slečinky, kterých tam přec bylo tolik? A
naopak: mohla-li to slyšeti děvčátka sotva dětským
letům odrostlá, proč to zakazovat atadentům? Když
ale pravdou jest, že vším právem ředitelství ú
stavů toto představení žactvu zakazuje, je zjevno,
že ani ženský dorost nic obvalitebného lam nepo
chytil; tak pěkněprosím: pro koho vlastně
takové kusy se brají? — V pondělídno
7.ledna: „Paní z námoří“, hra od Ibsens.
Sliby v časopisech oznámené nikterak nezklamaly;
znamenité vyvrchvlení děje = mistrná hra paní
Brzkové (v titulní roli), s níž i ostatní čestně
závodili,postavilatento večer na první místovči
nohře. Paní Brzková plnou měrou zasloužila si
pocty, jež ji uchystána, neboť překonala všecko,
co až dosud jsme od ní slyšeli. K ní družila 80
el. Kučerova, jejiž talent rozhodně kloní se ke
komice. Ostatním vadila někdy malá znalost role
— což konečně je vysvětlitelno při všech atěho
vacích starostech. Po celý večer hfměl potlesk
divadlem, a když po pátém jednání spadla op-na,
zdálo se, že neskončí. Devětkrát děkovali se sym
patičtí umělci, jsouce pozdravovácí a pozdravujíce
nadšené obecenstvo, které jim přálo mnobo zdaru
na další trnité pouti umění. Dr. Aliguie.

Různézprávy.
Jesef Foerster starší, slavnýčeskýbuJební

akladate), zemřel v Praze vo věku 74 let,
Ješté mají málo. Dne 7. ledna t. r. kc

nel se vo Lvově ojesd, jehož se účestníio na 1000
zástupců Židovekých obcí z celého Rakouska, Všude
prý jsou židé odatrkováni, jakoby v područí křestavů;
proto dle přijaté resulace má se v celém Rakuosku
utvořiti politická orgao sace židů, aby tím jtatěji a
rázněji byly hájevy politické, sociální a bospodářské
zájmy židovetvo, Židé se organísují nemajíce na tom
dosti, že jejich kapitalísmna uvírá celý svět; chtějí
pomslu vláduooti vším. A mezi našinci ke všemu
tomu leckdes taková ihostojnoat|

Nevé mlilomy. Na stavbu uové budovy
Hskébo voj. ministerstva ro Vídni použito prý bude
na 10 milionů koran. Pro důležitější věci uemají ve
Vídni baláře.

Skore tří mililony maarek utrácelná
rod český ročně za toiloto( mýdla cizozemská. Nyní,
kdy máme výtečné toiletní Matiční mýdlo vo prospéch
Ústřodaí Motice Šcolské, lze dunfati, do miliony tyto
uepoputojí se branice, ale sůstanou v dob. —
Národ český není ani tak bohatým, ani tab neorě
domělým, by se ročně o tři miliony mobl ochuzovali.

Francousšti kněží trpi hlad. Zbaroni
jsouce všech příjmů, aby nrsemřeli hlady, chápou se
frane. knéší na mnobých místech práce télesné; v Py
renejích dalo se jich několik na tkalcovatví, jiný diví
ee řesbářstvím atd.

Z kulturaího boje ve Franeli. Čet
níci v Píseiaca, Langonu, Combressach zbavení byli
sleňby, poněvadě ve sloužení měe sv. neviděli zločinu
a nezakročili. Porkemiste Brard v Bouillé-Menard sba
ven úřadu, ješto dal zase ve škole zavěsit kříže vládou
vyhozené. Pro týš zločin sbaveno úřadu 142 starostů
v departementu Maine Loire. — | V depart. Menrthe
Mosede bylo 36 farářů poroléno na neděli k vojenské
aufbě. — Kaple Nejev. Svátosti v býv. klášteře kon
gregace Assumptionistek v Paříši proměněna byla
v divadlo kinematografické.

Pošidovštělým městem jet moravské
město Zoojmo, kdež mesi 1100 voliči pro volby sně
morof jest 462 didorských obchodníků (oknrkářů,
doktorů, peněáních baronů). Při posledních „volbách
oúčastníli se až na dva boje, a volili vědy německého
liberá m. O řádném katolíka a U 80 jim ani
nesdálo.

Vypláconí PomsÍ všem státním ponsistůmúředníkům bude ae od 1. února t. r. prováděti po
štovní spořitelnou. Poštovní posel předluší poneitoví
kvítnoci, ten ae podepiše a příslušný obnos hned se
vyplatí ; jiných otyrzenok netfebe.

Zrofermovéní okres. hejtmanstvípastáne v Kokousku běhemtohoto roka. Okres. bejt

vojenské, zdravotnické ad s nichš každé povedevlastní protokol o své agendě ©Následkem tobo bude
snačně rozmnošen ksnoelářeký personál. Změněn bade
těž úřední list s řízení ústní.

Nové ukázky socialistické vudělá
vaeí práce. Jací lidé volili socialista Prokode?
„Ostrav. Kraj“ píše: Zajímavý a charakteristický pří
psd volebuího podrodu bude se projednávati před
senátem krajského soudu v Nov. Jíčině. Jistý Ul,
neplnoletý, vzal od dělníka Synečka volební lístek a
šel na tento volit. Volebuímu komisaři zdál se býti
Uil podezřelý a tásal se ho, jak se jmenuje. Tento
mu odvětil, de to má papsáno na volební Jegitimaci.
Komisař všěsk nechsl Uila zatknonti s po ajištění
jméus bylo naň ačiněno trestní oznámení pro volební
podrod. Nyní bode dělník za svůj čin pykat. Po
dobných podvodů bylo spácháno velmi | mnobo.
Potom ae nelze diviti, že Proked dostal při volbě
tekový počet hlasů. — V místní skop ně chemických
dělníků „Stokerau“ ve Šlokeravě zprouevěřil pokludolk
Fraat. Selmer větší obnos jemu ověřených peněz.
Výška obnosu není dosud zjišténo. Vyšetřování je za
vedeno. „D V.“ — Nár.-nociální spolek „Probození“
ve Frant. Údolí pořádal Sylvestrovakou zábava. Na
zábava přišel také jistý soadrab, který bleděl prý
vyvolat hadku. Hádka povstala o z bí pak rvačka,
v níž pobodán byl aondrahem člen spolku „Probození“
Vlodek a pokladník téhož spolku, který byl araněn
těžce. Oba zranění odvezeni do nemocnice. Na rváče
učiněno trestní oznámení. — Redaktor voc. dem. ča
sopien „Jugendiicher Arbsit“, Hans Knibánok, nařknul
v časopisu i před četníky křesť.-avc. dělníky a jednoho
£ nich nařknnl z krádeže. Před soudem nemohl však
ničeho dokássti a byl proto dne 24. listopada ví
deňským soudem odeouzen na 8 dní do vězení nebo
k pokutě 160 K. — Výsledek socialistické výchovy.
Dle „Ostr. Kr.“ přivedl známý socialistický předák
K., jenž se byl před více lety na úřadě veškerého ná
boženatvízřekl, syna svého, výrostka asi dostnácti
letěbu na policejní komisariat se dalobon, že týž mu
stále z domu rtíká, pracovatí nechce a jen různé na
plechy dělá. Stěžoval ai, že kdyš synka den před tím
s násilím domů přivlekl, týš v noci a bos (nyní)
z doma mu opět atekl! Nyní prý jej opět polapil a
žádá ze jeho pokárání. Úředník policejní, sám citlivý
otec rodiny, chtěl věc po dobrém apravilí a proto
počal hochou, i jinak ze úkoly jiš pro růsué uegbed
nosti známému, domiloavati následnjícími slovy: „Ale
hochu! Jakon pak to činiě otci svému starost a mr
sutost? Což so nobojíš Boha? Což neznáš jeho při
kázání čtvrtého: Cti otce svého?“ A hoch podívav
so s pohbrdáním na otce, odsokl úředníkovi poršimoatí
hodná slova: „Tomu mne táta nikdy neučili“ —
Sama socialistická rorne „Akademie“ kárá socializ
tické řečníky, če mlaví pouze silná slova a lichotivé
fráse, jimič je lid kafen. Takové doznání jest ovládť
zajímavé. — Socialisté vpašovali při volbách do okres.
nem. pokladny ve Skatčí 10. září roka minalého přes

20Po nešených hlasovacích lístků. Proto byla volbata úřednězrušena. Při nové volbě 30. prosince m. T.
socialisté prohráli. Na dobrý úspěch lišáckých koyfů
již nebylo pomyš ení.

(20) Historický komtek. Knihy Vi
klefovy. Oslavovatelé Hasovi, dotýkají-li se Vi
klefe, líčí události tak, jako by knihy Viklefovy leb
komyslně bez důkladného odborného prozkoumání
byly odsouzeny 00 kacířaké a jskoby blady neobea
horaly. Nuže vzpomeňme s dějin něčeho o knihách
Viklefových| Čteme v neklerikální Kronice Zapově:
„Viklefovy knihy byly sice od orkve s přivolením
krále Richarda IL. sa kacířské vyhlášeny a ka spá
lení odsouseny, avšak mistr Viklef sám pokojně na

avó faře 31. prosince 1384 nmřel V k psk učeníjeho dalších následků nemělo; však do Čechzanešeno
padlo na kyprpa půdu již dříve připravenou stavem
věcí, kterak ae byl dokonce toho století sám sebou
utvořil.“ (Sv. II. setr 468). „PapežAlexander V. vydal
ercibiskupovi pražskému Zvyňkovi balla roka 1409,
v níž dal mu moc, aby přijma k sobě čtyry doktory
thoologiea dva doktory práv, vykořenilvšeckyblady
a kacířství, aby zapověděl pod klatbou všeliké učení
Viklefuvo, odejmal věřícím knihy Viklefory ...“ (689)
„Sestoupila se komissí doktorův od arcibiskapa k tomu
jmenovaných a prohlédši knihy oznámila výsledek
vyšetřování avého, kterýš, jak předvídati bylo (Viklef
odsouzen na synodě Londýnské r. 1382 (poz. pisatele),
sněl vten smysl, že všecky knihy Viklefory obsabojí
sjevná knolřetví, zvláště o avátosti oltářní“ (B90)
Bohoslovečtí učenci i spgličtí i čeští usoudili, če ve
opisech Viklefových obsažena jsou kaciřetví. Pomíjíme
bludná učení dogmatiky se týkající; moderním mi
lovníkům Viklefa ku zašití podáváme následující kusy
jsho učení: „Vysoké školy, stadie, kolloje, povyšování
Da mistrovství povstaly z pohansképošetilosti, a pro
apívají církvi tolik, jsko ďábel.(kus 29.)“ | „Příssba
jest nedovolena, která ko tvrzení lidských smluv a
občanských obchodů se činí (kus 43).“ (Vie Dra. Fr.
Kryštůfka Všeobooného olrkevního Dějepisu av. II. č.
II. etr, 513, n.) Dle těchto zásad řídili se u počátku
1Čeští Bratří. A kdyby so jimi Čeští Bratří byli vědy
a věickni řídili, neměli bychom Biblí Králickou, ne
měli bychom spisů Komenského sto. <roto pozor

Naší pokrokáři. „Radikálnílisty“nenspre
sejisté nikdo listem katolickým ani klerikálním. A
tento liat" píše dne 5. lena £. r. o české pokrokovost;
do slova: „Na celém avětě má při vylčení hesla:
„pokrok a pokrokovost" jisté kašdý apadnéjší předetava
uešli u nás, kde to, 00 jedni nazývají pokrokem, drasí
jmenují krokem vzad, a kde pojednou to, 00 dnes
jmenovalo se spátečniotvím, nazývá se zítra pokroko
vostí. — Jistě i pokrok a pokr.kovost jsou pojmy
boduě rolativními © těžko zajisté obtíti nalésti pro
ně správného kriteria, alo česká pokrokovost to uš je
opravdový babylon. Ale vědyť přece máme v
stranu, která nazývé se „pokrokovou“? A tedy jistě
alespoň tato strane byde v otásce pokrokovosti apo
lehlivým vodítkem? Není s nebade a právě v ní ze
lézáme nojsářívější příklady pokrokovostidocela ne
pokrokové. Ale což nemé pokrokový program a ne
p uje pokrokové pošedavky? N srobodnon
Školu, roslučitelaost mandeletví, reformu prostitece ?



Neboj i klerikaliemn? Ale smo, ano. Ale to

mení Kabešřecko. — Vezměte ten pokrokový enStrana je pro svobodu s samostataoat všech národů.
Není to myšlénka dočista pokroková? Dočista je. Ale
bojojte za svobodu svého národ , bojojte za naši
státní samostatnost, a právě strana, nebo sbychom
byli opravedlivými strany, — které svobodu národů
mají ve svém programu, vrbnou se na Vás s obviní
Vás z reakcionářetví a nepokrokovosti. — Nechcete
ničeho více nešli ovobodu a samostatnost národa,
která není myslitelnou bez svrchované státní maoci,
bez vlastního a samostatného státu, a najednou usly
šíte, že jste reskcionář a spátečník, že chcete obno
vovat staré feudální řády, dál všechnu moo šlechtě a
b-skupům a bůb ví co ještě, — Ale tát strane, nebo
strany, ktoró vyblásí nad Vámi klatbu nepokrokovosti,
bijete-li se za skutečně pokrokový pošadavek skutečně
márodní a státní samostatnosti, obratem roky křičí o

krokovosti a pokroku, jedná-li se o provedení cisího
0 o uplatnění cizí myšlénky, o úspěch cizí věci.
— Vnucaje-li Vám vláda dílo, ve kterém v řadě o
statních národů staví nás na místo předposlední,
šlape-li okatě před Vašimi sraky spravedlnost tak,
že neomaleně tvrdí Vám do očí, še jedno sto němec
kých hlasů má stejnou cenu jeko stočtyřicet českých,
vytrhuje-li bes obledu oa Vaše protesty české obco
s německých okresů tem, kde Němcům nejsou po choti
s nechává-li je v těchto okresích vězeti tam, kde ně
mecký želadek tronfá si je stráviti, a Vy proti to
mato křiklavému bezpráví se bráníte a protostujete,

k přijdou Vám pokrokoví lidé a pokrokové strany,
teré na štíta svém nepsány mají pokrok a pokroko

vost a v programech rovnost a svoboda národů a ve
jménu těchto krásných hesel vynadají Vám zpátečníků
a pochopů reakce“.

© marnotratnietví mládeže svědčí
stoupající spotřeba cigaret. Loni prodáno jich 4
miliardy (miliarda — 1000 mil.), asi o 260 milionů
více než r. 1905. Také různých epecialit se prodalo
více než jiná léta. Zdravím a pendzi se sa nynější
doby plýtvá až hrůznol

Jak národ hospodaří a jak by ho
spodařit měl. (Z přednaškyřediteleZemskébanky

k Františka Procházky, dne 13. prosince 1908vČesképolečnost: Národohospodářské v Praze. — Dokoně.)
Prof, Dr. Albín Bráť vyslovil velkou pravdu, řka, že
na ten čas nemáme většího problému nad ten, abyobom
mobli opatřiti zaměstnání pro každou dělnou ruku

českou. To bohušsl nemůžeme ještě dnes říci, že toho
dovedeme. Prod? Protože máme -nálo úspor. Rádi
bychom pomáhali Slovákůmv jejich tísni, ale nemáme
dosti peněz. HRoshojněním národního majetka mohli
bychom snadno gastaviti stěhování se vlastních pří
alašníků z českých zemí, ale kromě toho odvrátiti
část vystěhovaleckého proudu uherských Slováků do
Ameriky a přijmouti utlačovené bratry na Moravě a
v Čechách k účelům kolonisace vnitřní na vykonpe
ných statcích alodních. Jaké by to bylo posílení čes
kého šívlu a jak blízko by měli Slováci ka svým
bratřím! Pozorujete, že uspořená korona má také
ještě moobý jiný význam než stříbrného koru? Ani
nejmenší úspora nesmíme podceňovati. Každý halíř
buď nám vítán. Jediný balíř úspory na kašdon českou
blavu denně vydá slušnou sumu K %1,800.000 ročně.
Naši otcové přinášeli v oběť obrany vlasti svoje hrdle
istatky e my nehodní jejich potomci nedovedli by

chom se zřící ani uotorických zbytečuostí, jakými
jeou čtvrtý doutník, nebo třetí aklenice piva, brilisn
toré boutony nebo hedvábná spodnička? | Opravdová
láska jest schopna odříkání. Nechť mi nikdo nemlaví
o Jásce k národu, kdys pro samou láska ko sklenici
pive, vína nebo kořalky zapomenul na utvrzení zá
kladů svó vlastní rodiny.

Duierzom, král včelařů, který26.října
m. r. ve +áří 90'/, roku ochrnatím srdce zemřel, byl
jak známo, katolickým kočzem. Boku 1869 rozešel se
však se avon církevní vrchností, Zajímavě píše o tom
„Včela Moravská“ re 12. čís. „Co bylo příčinon této
roztršky? Dziereon věnoval se úplně svým včeličkám,
jichž měl 4 aš 5 set včelstev na růsných včelínech.
A tu se stalo nejednou, že po oslé týdny farníci svého
duchovního neviděli a auduchovní vrchnosti si stědo

vali. správa diecóse k tomu Lemičela, není divu,
a tak utalo se, še byl Dzierzon r. 1860 dán na penei
rozhořčen proti svým představeným. Kdyš pak záby
na to nestal proud t zv. „starukatolický“, přidal s6
k němu i Dzierzon, a bylo mu tudíž i sakézáno mši
av. slongiti. Po 47 let trval rozbroj v duši velikého
geuiu včelařského. Teprve když před 8 lety navázal
Jvbkovický správce duchovní se stařičkým kočzem vo
feránem přátelské styky, rostál ponenáhlu led srdce
jeho. Das 5. dubna 1906 dal si Dzierson zavolati fa
ráte a a velkon nábožností ae vyzpovídal i přijel
Tělo Páně po tolika letech. „Nyní se vyjasnilo v duši
mé, přijal jsem Toho, jen jest pravým světlem. Ježíši,
Tobě šiji, Tobě umírám, Ješíši, Tvým jeem v šivotě
$ ve amrti“, tak hlasitě zvolal, přijímaje Nejev. Svá
tost. Dne 23. října ranila jej ponejpry mrtvice, ale
přišel k sobě opět a sám pravil: „Neděle se už ne
dočkám.“ Dra dny před smrtí přijal při plném vědomí
ovaté svátosti, ješ po amíření o církví častěji byl
přijímal. Ve čtvrtek ještě odpovídal na dané otázky,
svšsk k ročern pozbyl vědomí, ně konečně v pátek
dne 36. října před půldvanéctvu v poledne klidně
a bez bolesti seanal. Lékař ujistil ochroutí ardco.“
Dzierson byl rodilý Polék, ve Vratislavi však, kdo
studoval, se poněmčil; tam má jemu býti postaven
důstojný pomník. Pohřeb jeho byl slavný, ale účast
venkova a světa včelařského nebyla dádná, protoše
ve smatku, jak často se příhásívá, opomenato bylo
údati v telegrame o smrti Daiorzonově den a bodisu
pohtbu.

Jednota českýchstřadatelů v Prase,
jeji ařízoní nedávno bylo oznámeno, sapočle na zá
kladé stanov právě schválených činnost svou jiš dne
1. ledna 1907. Hlavním úkolem nové jednoty bude,
vším možným způsobem buditi nájem pro střádání a
účelné uložení nnatřádaného majetku. Jednota bude
vydávati vlastní časopis, který sasílati bude všem
členům sdarma a v němě členové najdou praktický
návod ku opoření a účelné správě svého majetku,
Teké všechny dotazy se v něm sodpoví. Video, kdo

zájmy členů jednoty budou obroženy, bodlé je jednota
hájití a sastupovati. Členem jednoty státi se můde
maš, šena, jinoch neb dívka, tedy každý, kdo má
dobrou vůli spořiti. Členové jsou buď činní neb sa
kládající. Zakládající platí jednou pro vědy 100 E,
činní zápisné 1 K a roční příspěvek 2 K. Přihlášky
a příspěvky přijímá Česká márodobospodářská spoleů
nost a ředitel Zemské banky král. českého p. Fraat.
Procháska. Ustavující valná hromada bude dne 13.
ledna 1907.

Hlavní měste Černé Hery Cetyněpře
stane býti sídelním městem. Kníše přesídlí do Danilo
gradu, zčehoš vyplynou především výhody hospodář
ské. Se záměrem tímto souhlasí Černohorci, rakouské
vládě jest tu však nemilé.

Kolik slev potřebují lidé? Vangii
ckém slovníku nalézá ze 350.000 anglických a poan
glidených slov. Ale kdo je všecky snk? Velikému dra
matikovi Shakespearovi atačilo užívání 16.000 slov
pro sepsání všech divadelních kusů; básoík Milton
pracoval pouze s 8000 slovy. Nyní i vsdělanější člověk
ušívá v rozmlavě sotra víc neš 4000 slov. Méně vadě
lení lidé spokojují se so snalostí asi 600 slov; te
jim k dorosumění postačí. Aby někdo porosaměl ča
sopisn nebo knize lehčího slobu, potřebnjí soáti asi
2000 slov.

Osud královského zámku fran
eouzského, Vo Veresillecb,kde oldlili křesťanští
králové, bydlí nyní bohaté didovské rodiny Spitzerů
a Rosenfeldů. Všdyť jest to ve Francii! Tom i zaba
vené kláštery dostávají se do rakon židovských.

Podil „Dědictví sv. Jana Nep.“ ma
rok 1007. jest již dotištěn. Letí před námi pět
úbledaých svasků, ješ nás naplňují radostí a obdivem.
Jest to věru přebohatý podíl, jenž se ta údům „Dědi
ctví" „zdarma podárá. Ponechávajíce si podrobnější
správu o těchto knihách na doba pozdější, oznamu
jeme je prozatím dnes toliko krátce. Jsou to tyto
nihy: 1. „Jaká má býti víra naše?" Hovory nábo

ženské, Podává Filip Jan Konečný. Stran 168. — 2.:
„Paměti Františka J. Vaváke, souseda a rychtáře Mil
diokébo z let 1770 až 1816.“ Vydává Jindřich Skopec.
Část [. Stran 148 se 14 vyobr. — 3: „Několik povídek.“
Napesl Jindřich Š. Baar. Stren 88 w uměleckou illu
strační výzdobou. —4.: „Posvátné místa království čes
kého. Díl L. Vikariáty: Českobrodský, Černokostelecký,
Mnichovický a Proseoký.“ Sepsal Dr. Ant. Podlaha.
Stran 819 e 214 vyobrazeními. — 5: „Svatá Hora.“ Ně
kolik dějepisných obrázků z dějin českých Lourd.“
Napsal Alois Dostál. Strau 120 s 9 obrázky. Colkem
tedy mají tyto kniby 888 atran s 250 vyobraeeními.
Jost témeř neuvěřitelno, že tolik cenných knih mošao
dáti jakožto roční podíl sa nepatrný vklad 30 kor.
jednon pro vědy! Jak veliký to úrok; mejíť kniby
tvořící letošní podíl krámekou cenu 9 kor. 40 bal.!

Přiblášky nových údů přijímá ředitelství Dědictví sv.
Jana Nep. v Praze, Hradčany.

Přehled
darů na Adalbertinum, členských příspěvků

a indultu z jednotlivých vikariátů.
lenské

Vikariát přis.| Jdu
K jh. Koh

Hradec Králové (město) 195
Královéhradecký (venkov) 2 17|60
Vrchlabský 10 MT
Vysokomýtský 60 104/85

Hostinsk: 15/24, 19964
roumovský — 165|79
áslavský 9 ZD

Králický 26|15| 325
Hořický — 196

Chrastecký 10 88,4
Chrudimský 125 211
jaroměřský 10 195/40oa z| 8

opidlenský
Kostelecký i 4 24—

Kralovický 40 158/80

Kutnohorský 15 28180Lanškrounský u“ znjed
Ledečský 45

Lipnický — 73—Litomyšlský 5 —|-—
Náchodský 2 268,61
Novobydžovský 10 16052
Opočenský 97 286|13
Pardubský — 200,20
Poděbradský 42 221140
Poličský 15 17567
Polenský 44 21300
Rychnovský 48 228,54
Skutečský 10 2136
Německobrodský A 160|20
Trutnovský — 141|14
P. far. Coufal ve Veltrusích 10

Odkaz p. prel Filipa 20Odkaz p. far. Barvíře —

Úhrnem| 3733|69| 1531 SBeT|32)* Tudult za rok 1908 není úplně proplaoen.

Členové zakládající eplatili (dle čísel):
Po 100 K: 85—100K. Po20K:1—20

K. Po 10K: 5, 11, 38, 53,88 —50 K. Po
b K: 9-- 5 K.1 K: 39—1K. Celkem176K.

Členové skuteční splatili (dle čísel):
Po 20 K: 150, 370 — 40 K. Po 10 K,

3, 9, 39, 69, 73, 87, 89, 106, 123, 126, 141, 160,
168, 173, 174, 178, 180, 188, 203, 209, 228, 230,
236, 246, 256, 263, 268, 303, 308, 319, 331, 336.
339, 350, 352, 355, 356, 358, 364, 372, 373

400 K.
o 5 K: 18, 86, 95, 96, 133, 164, 195, 200,

202, 222, 230, 240, 273, 302, 824, 347, 359, 867,
368 — 95 K.

Po 4K: 232,234,237, 288,290,323 — 24 K.
Po 2 K: 98, 206, 203, 338 — 8 K.
Po 1 K: 5, 92 —2 K. Celkem579 K.

Členové přispívající eplatili (dle čísel):
Po 10 K: 141, 191, 224, 245 — 40 K.
Po 6 K: 365 == 86 K.
Po5 K: 19, 27, 29, 49, 56, 59, 60, 64,

73, 76, 81, 91, 100, 114, 120, 123, 135, 154, 156,
158, 162, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 197, 199.
201, 210, 213, 214, 215, 219, 238, 253, 255, 282,
293, 299, 311, 312, 315, 319, 336, 340, 369, 379,
386, 391, 397, 417, 418, 419, 420, 430, 496, 439,
451, 467, 472, 475, 476, 478 — 325 K.

Po 4 K: 11, 113, 121, 163, 221, 228, 234,
249 — A K.

Po 3 K 75h: 12, 40, 41, 166 — 15 K.
Po 3 K: 338, 350, 352, 356, 384, 404,

415 = 21 K.
Po 2 K: 17, 39, 72, 202, 203, 226, 242,

378, 387, 426, 437, 471, 477, 479 — 28 K.
„Po 1 K: 84, 296, 363, 370, 416,431, 450,

480 P 489, 470, 473, 474 — 13 K. Cedlem

Z vikariátů: Lanškrounského poaláno 44 K,
Polenského 34 K, Hostinského 15 K 24 h, Krá
lického 3 K 75 h, podrobný seznam nedodán.

Členové splašili úhrnem 1331 K 99 h.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jama Nep. v Hradci Králové
bude

To středu dne 16. lodna 1907, o 2. hod. odpol.

v dieoásním spolkovém domě „Adalbertinn“, Jiříkova tř
da ©. 800 —1. v Hradoi Králové,

Václav Uhlíř, Dr.František Beyl,
předseda. jednatel.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 5. ledna 1907. 1

bl jee K 12-70—1330, šita K 19301180, ješme
ne 8 1050 —11'00, prosa K 00*00—-00'00, rikvre K 000
—00:00, hrachu K 19:00—2000, ore K 640 —700,
čočky K 00'00—00:00, jahel K 20 00—0000, krap K
18-00—382-00,bramborů K 2-80—3-30, 1 hl jetelového
semene bílého K 39-00—4600, 100 kg jetelorého se
mínka čer. K 40-50—-660-52,růšáku K 0'0—0:00, máku
K 88:00—4000, lněného semene K 16-00 —1800, 100
kg žitných otrab K 1150—1200, 100 kg pěsničných
otrub K 11*60—00'00, : kg másla čerstvého K 240
—280, 1 kg másla převařeného K 0.00—000,
L kg sádla vepřového K -1-60 —108, 1 kg tvarohu K
©28—082, 1 vejce K 0'8—010, 1 kopa okurek K 000
—0'00, 1 kopa zelí K 000—000, 1 kopa kapusty
K 3*40—400, 1 hl ojbule K 440—4 60, kopa drob.
zeleniny K 100—000, 1 pytel mrkvo K 200—3-20,
1 bečka švástek K 000—0'00, 1 hl jablek K 000—
00 00, 1 hl hrašek K 0'00—000. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 6. ledna 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hbektol. 122, žita
116, ječmene 93, ovsa 115, prosa 00, vikve 3, bra
chu 1, dočky 00, jehel 00, krap 00, jetel. semínka
321 iněného semene 190, máku 1. — 2.) Zeleniny:
zelí00 kop, okarek 00 kop, kapusty 43 kop, cibule
26 bl, drob. seleniny 73 kop, mrkve 38 pytlů,
brambor 16 hi, saláta 00 kop, — 8) Ovoce: jablek
28 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 baček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 6 kusů, podavinčat 360 kusů.

Pravá jen
v původních balíč- A
kách se jménem

Kathrelner.

Silně rozčilující zrn
kovou kávu by nikdo
neměl píti nesmíšenou! Aš
Kathreinereva sladová (NĚ

kára Knejppova

se jedině osvědčila
jako nejlepší přísada,
terá jest lehce stra

Děti by se měli
zvykat! jen na

Kathrelnerovu.



4 oss“ — křížové

Diář n„ Hlávka, Kalbu, uPraha-Vinohrady,
Čelakovského ul. č. 9.

Nákresy a vzorky franko.
Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.

DÍVKA
ve stáří 30 let, z velmi spořádané rodiny,
přála by si nastonpiti k některému z pánů
duchovních

za hospodyni.
Jest obeznalá ve všech domácích pra

cech i v hospodářství a často na faře vy
pomáhala a může se i odporučením od
vyšších bodnostářů církevních vykázati.

Nabídky pod značkou „Á. D. 30.
do admio. t. L.

pro duchovní,
úředníkyatd.atd.

Samostatná spořitelní a záložní družetva Spolku
úředníků poskytují pří nejmírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky. Zprostředkovatelé vy

loučeni. Adresy družstev adělí bezplatně

centrální ředitelství Spolku úředníků,
Vídeň, Wiplingetstrasse, 28.

Aom Dražba
v obecní zastavárně Královéhradecké

v číslo 230 (u semináře)

odbývati se bude v sobotu 19. ledna 1907,
od -9. hodiny ranní do 12. hod. polednía od 2.

hod. odpol.

na zástavy,
pozůstávající ze klenotů, hodinek, řetízků zla
tých a stříbrných atd., rovněž i ze šatstva,
prádla a rozličných druhů látek, obuvi atd.,
které do posledního listopadu 1906 propadly.
Veškeré do dražby propadlé zástavy lze nej
déle do čtvrtka před dražbou buďto zúročiti

aneb vyplatíti.
Po čtrnáct dní před dražbou účtuje se dra

žební poplatek mimo úrok a sice 2 haléře
z jédné koruny. © .

V pátek předdražbou se vůbec neúřaduje.
V případu, že by se všechny zástavy nepro
daly, odbývá se dražba nová v sobotu, 26.„Jedná 1907.

-Prádlo
pánské i dámské,

Lněné

abari.zbožívobrov-e——
Výbavynovšet nejlevněji:umějí u

Realitní kancelář

[nž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,

mlýnů, domů, stavebních fat, dolů, továren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizojí se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sabraniční,

Kancelář „Hůótel Hyršl“.
Zápiené 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

SOCHY, OBRAZY, OLTÁŘE
- A VEŠKEREN KOSTELNÍ NÁBYTEK

V KAŽDÉM SLONU PŘESNĚ DLE PŘEDPISI

CÍRKEVNÍCH CO NEJLEVNĚJ U FIRMY

PETRA BUŠKA SYHOVÉ
UMĚL. ZAVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZDÁŠSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ WFSYGHROVÉ.

ZALOŽEN 1833.

PROVEDENO PŘES 50 NOVÝCH OLTAŘI,

BU HO HROBU A OBNOVENO 4) STARÝCH

o OLTÁŘI. ©

Mřestní linéy
(ex offo)40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskupská. knihtiskárnu m

Z
Bařtipánova

hůlalní reskaurace
v Adalbertinu

dovolaje si nabidnouti ctěnému obecenstvu co nej
lépe k simní saisoně každý pátek večer

rybí polévku a ryby.
Každou sobotu

SMP*>špekové knedlíky s uzeným. "igi
Mimo to doporučuje:

„Obědy i večeře v předplacení,
nebo ů la carte.

| Adolf Bařtipán,útelier.
c.

23653 04

DYÍDO CDDÁmMovÉ,
téš paschály, triangle

—: a jinéP oskářské výrobky :—
doporučuje v nejlevuějších cevách

e. a k. dverní továrna na svíčky

J. Pilnáček v Hradci Králové.
Kostelní svíce této firmy byly veledůstoj

nému dachovenstvu ku nákupu doporučeny
ordinariatním listem nejdůstojnějšíbiskupské
konsistořez roku 1888.

Dne 4. t. m. dostalo se závodu řídké pocty

tim, že byl vyznamenán vzácnou návštěvou
Jeho Biskupské Milosti nejdůstojnějšího
pána Dra. Josefa Doubravy, který po pro
hlídce závodu o jeho vedení pochvalně vyslovitiDKKXXXX

Veledůstojnému

duchovensóvu!

JanStaněk,Zš,
Konviktskéul., ený pas. spe
cielné na kostel náčiní, dovolaie

i doporučiti svůjhojně zásobený
sklad ve vlastní dílně račně pra00
vamých kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance,kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobly a t. d., vše
v přesném slohu církevním. "Staré
předměty znovu opravuje v původní
slatí a střídří. Na požádání hotové

nákresy neb cenníky franko.
veškeré výrob ení ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnéma nahlédnutí. Provedení 3d nej
jednodněšího do nejstkvostnějšího. Ch dším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. ddné presované vý

robky bescenné.Vše potílám již posvěcené,

ZDOOOKOKKXXO
„O

Čtěte a horlivě rozšiřujte!

Slovo v čas o právu volebním
a' jiných "občanských právech

ve státu.
S vyhraženým svolenímpřeložil Frant. Navrátil.

Setran 24. — Cena pouze 8 baléřů.

—: Při hromadných objednávkách větší sleva. :

Objednávky vyřídí obratem

Administrace

Čas. Úvah v Hradei Králové.

Prmí český katolický závod ve Vidní

František kuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

Vídeň,
VH. o., Selden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

s...

árky



specielní klatovské. prádlo

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí

!Druhé vydání!
Račte si objednati

oo kapesní 00
kalendář

organisací katol. na r. 1907.

Kalendář obsahuje vědecké práce Dr. Šimáka
Dr. F. Reyla, prof. Drápalíka, Jukla, Dostála atd.
Znamevitá pomůcka ve veřejném životě pro všechny

Cena 1 ex. v plátně váz. jest pouze 90 h
(poštou 1 K), 12 ex. po 80 b, 8 poloviční
frankaturou. Cena 1 ex. brožovaného 70 h,

poštou 80 h, 12 exemplářů po 62 h.

Objednávky vyřizuje

Josef Polák,
Hradec Králové, Adalbertinum.

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškndiy, faráře vo Yýprachtietch)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentá,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku (

se na požádání franko zašlou.

Háváubutuýný.0. GnfudnA0A000GAHO0B0DNÝvr Bud- 800 00B00000AV 00000080o

pión6isrovnánčrý"0.4©DrP-EP0uduě:Orývjujpígnně)

PTTTTTTOKTTTTTTKITHTITIŮ

Veledůst: duchovenstvu

mešní konvičky
z la. českého kříšťál. skla jemně ryté, zasílá

Josef Průša,
—== uměleckýzávod aklaryteckýZZ

ve Světlé n. Sáz. (Čechy).
PR“ | Vbrázkovýcenníkzdarma a franko "i

E
|- A Čtěte a rozšiřujte

tyto opisy, jež právě vyšly

v HN.vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje 4. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl. — Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sahula. — Cena 8 hal.

ČD
Objednávky vyřídí

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Roghnově

nad Rušřuvu
odporučaje se P. T. duchovenstvu,patrozátním

úřadům asoukromnékůu

pro voškoré opravy | | přestavby a dadění
varhan a

B SMP Ručím za nejsolidnější práce. ry

Založen r. 1868.

aktiva banky.

Dnešní stav vkladů circa K 6,400.000-.

Směnárna.

Odděleníbarikovní.

Vklady -sárokuje

> o

Skladiště.

on©——

Půjčaji za nejmírnější poplatky

divadelní
* obleky Měvšech druhů

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.

s

:
s Antonín Měkota,
> Hradec Král., Pětidomy, č. 2.
X)
OCX L
PIVNÍ DÁŘUDIŮ DAR

látek pro domácnost, jakoži dámskýchapánsklátek jest uTkaleov. výrobního «
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. 6 Ixe

obdržetipartie zboží 30 mt.,obsabujícíkaždárůzné látky, zejména: plátna, ozfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež

nei Be v každédomácnostivýhodně upotřebiti,M 12-—, vyplaceně od korua 20— výše.
Vzorky a cenník zdarma a franco.

ČESDef“
JAN STOUPA v Praze,

Václavské náměstí číslo 32.,
doporučujevždy we velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkových,

poknýkrývek na stoly a lůška, přikrývekprovaných a flanelových, přikrývek cestov

nich,n plldí deštníků veškerýchcestov
potřeb,županů,o naesjn

ú zařízenía banhená© . zezaínem dní
PRD“Klusirovené ký odarme aS ron <=

x
:

|3ICDIODOIOODODCDL

Továrna na cottagová americká ]

H ARM oONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrákspol.
v Hradci Králové.

Budapest,VIII.kerJázssí
kórát 15 2. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —
VídeňVU., Mariahilferstr.

P,.| en znáštaír 2

Jistěnokounekoupí, ale každý jiný zajisté obstará.„svůj=== novoročnínákup===p

"| Báječněsásobený aklad.nel, vdřaha zbožígalanterního,braček,prádla, alb, kasot, různých
ber pro děti atd. atd.

„u Hradol Král.
hotelo.

Rudolt
proti



Besídka.
Tajemeatvíprorockého stroje.
(8) V Lážově zřídil si fotografický atelier

v červnu Josef Kolecký, začátečník. Hned čini)
uctivě námlovy u místních oktavánů, aby ku
konci roku obvyklé abitorientské podobenky
svěřili k zpracování jeho race. Prosil tak do
jemně s poukazováním na svoje ubohé finance,
Ze skutečně páni srodenti svěřili do jednoho
své obličeje uměleckým pokusům chudého za
čátečníka.

Hotové podobizny vyšly zdílny Koleckéh«
najednoo. Ale jaký údiv! Mládenci nevycházeli
z úžasa, když poznali, že aparát zcela jinak
zachytil taby jejich tváří než jak je odráželo
pravdomlavné zrcadlo.

„Ty, podívej se, vždyť vyhlížím na té fc
tografii jako hotový černoch! Vlustní matka
by mne nepoznala“.

„A já — rány Božíl Pobleď! Tohle je
hotový vyjevenec; dívám se s toho papírko
do světa, jako když zloděje přistihne četník
při kradecí.“

„Já jsem ta sic dosti dobře,ale jen kdy
bych ta na té fotografii skutečně byl! Vidíš,
vždyť to jest skoro čistý panír.“

„Hm —ale tamhle Francek Lošků | Pojďte
se k němo pobavit. Ať nám ukáže podobiznu
ještě jednou!* Homerský smích rczlebl se
mezi mladíky, když Lošek ukazoval svoji foto
grafii — na které jedno oko ztrácelo se v
mlhách.“

„Vrať mo to, ať tito levé oko ještě nějak
přimaluje.“

„Jdejte pokoj! Nejlíp, hoši, uděláme, vrá
tíme-li takové nepodařené mrzáčky všichni.
Což máme my, cbodí oktaváni, kapitály na vy
bazování? Ať si to proda někum do dustral
ského iusea ; mohoutam ty obrázky ukazovat

jako podoby lidi předpotopulch.“talo se. — Cbudák neobratný fotograf
div žalem neplakal. Toble byla pěkvá reklama
pro začátečníka!

$ »
*

V Koulově odbýval se v srpno rašný
výroční trb. Všude křiku, hluku, bádek — jak
to obyčejně bývá. Odpoledne procházeli malýn:
náměstímmezikrámyLošeka Moadrý—oba
šťastní pozemčané, kteří v Lažově maturitu
s dobrým výsledkem odbyli a teď bezstarostně
prázdnin ažívali. Bavili se blučvými vykřiky
různých těch lacinařů, tkaničkářů, atd. Na
jednou jejich sluch upootala zvučnáslova star
šího muže, stojícího u prorocké mašiny 6e
známým černým zaráškem, který bned se ve vodě
vznášel, hned padal.

„Jen teda, panenky, do toho! Ten stroj
píše; za Šesták vám předpoví vaše osudy. Každá
to dostanete pisemné. A ještě k tomu všemu
vydá každé podobiznu jejího nastávajícího. V
tom neni žádná faleš, žádný fortel; to neni
jako při bloupém vykládaní karet. Ten stroj
předpovídá na jisto. Jeu teda, panenky, do
tobu! Některá ten Šesták vybodí, že ani neví
jak, ale pěkná památka potrvá dlouho.“

Mašiua tajuplné hačele, bzučelu, jako by
ei srovnávala prorocké myšlenky.

„A napíše taky ta mašina numera do
latrie?“ ptala se jedna stařena.

„Ach, milá babičko, to ještě nejde; jsem
rád, že jsem ten stroj aspvuňjednomu proroko
vání naučil. Až bude starší a zkušenější, poví
vic; řekne, jak se vyhraje na jisto terno; poví
mládencům, kde by dostali dobrou nebo zlou
tchýni, popíše, kteří zoládenci badoa u asentu
odvedeni, prozradí na muže, že tam a tam
prohráli peníze v kartách, řekne, která ženská
ráda si vypije kalíšek borovičky, oznámí, jaká
bude úroda —. Ale teď dovede jen předpoví
dati osud panenkám.“ —

„No tek, table ta panenka si chce dát
bádat, že? Prosím, prosím! Žádné ostýchání,
však ty ostatní se chtějí taky dostat pod čepec.“

A chudé děvy jedna za drahou platily
taxu na proroctví, ješ bylo sepsáno vždycky
příznivé. Zaroveň 8 velikou zálibou odnášely
si podobizny.

Abiturienti Lošek a Moodrý kradmo na
blédli dvěma odcházejícím sluškám do dlaně,
A jiš se 8 velikým smíchem vzdalovali. „Ach,
Francku, už jest tedy osud všech nás lážor
ských abitar.entů zpečetěn.“

Ale co taky měl ubobý, odetrčený foto
graf lážovský při své nesnází dělati? Nouze
železo láme. A tak prudal nepodařené podo
benky dryačníkovi po pěti krejoařich. Lepšíě

Malinsky křen
5kgod 3—7Kpoštou franko,10kg a výšo

drahou nevyplaceně,dite! dobírce zasílá sám

Václav Boh. Jelinek,
statkář a člen spolku křenatů

v Malíně č. 42. p. Sedlec
u Kutné Hory.

CANJ(P

Sklo zahradnické
do pařenišť franko na každon atenici

nabízí:

24/24 cm.
26/26„ 10,
3030, .- „14 ,

fermežový :mel (ky!) „19 „

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

gap> kus za 4 koruny “jij
peštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís, a král. dvorní

9 bal.

dodavatel

Hradec Králové č. 303.
proti hotela „Merknr“. x

NZ

za | dakyž
7 (J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— tunělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
40 roků na Malém ná.
méstí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šáho až k bohatému fi
guralnímuprovedeníu

sice 1 se želesnými
rámy, sílčmi vsagením.

Veákere rvzpucly, 8kl<4y i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORB*Nesčetná veřejná i písemné pochvalná uznání. "jiš
Založeno roku 1836

a abO DE,100O OCZ
Aleseandra Manzoniho

světoznámý román ze XVII. století

„AJUBENOU
uveřejněn v „Kaibovně
našeho lida“, již vydává

Papežská knihtiskárna bene
d.ktinů Rajhradských v Brně.

Nový překlad proslulého románu toho s ten
denet katolickou pořídil prof. Dr. Tomáš Korec.

Stran940 pěknéúpravy.

Původní cena 5 K., “W
S- dočasně snížena na 3 K.
O“

PCOETATELETEDUCET)
LEEŇ".

mPEPETTTETODYDT

12620JEIPSEMLSA

iKOKILKOKTLATKYA MEZEZSEL

Krejčík
V PRAZE,

) umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna e dílny na Letné číslo G18—VIl.
Sklad: Velká Karicva ul. č. 30

doporučuje uctivě své chválné známé:eochy, oltáře,
kř (José cesty, jesle, Boši hroby, kýsde, kasatelny,

sp ovddníice Pitný konsoly, svícny, Iustry,ky atd. dle flohu kostelů, fesané rámcena obrasy,

premie, fotografie a diplomy. Řesaný nábytek arůsné předměty hodící se sa dárky.
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatné a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

o —m (jj

Uměleckéřezbářské p áce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Prace solidní. Ceny velmi!mírné
ZR

8Podané
avštivenky

všeho druhu
nabízí bisk. knihtiskárna v Hradci

Králové.

Alelier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRÁL.,
Z FĚTIDOMÍ Č. 286.

Doporučuje se slušně P. T, ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, břtitelnic, zpo
vědnic, Božích brobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krncifiksů,

rámů atd. atd.

ud

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočly na požádání.

00000000000000009

Kteligr pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josof Můhl, "Zstapoe,nástapce,
v Nové Pace (Čechy),

©) provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slobů (malbu temperovou, caseino

ě vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

"+4

800



Doporučujeme

Kolínskou cikorku!
XCPI XCPI XRODXGEDXKED

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejmovějších druhů pravých

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

zemských.W

Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

CPI XGP3XCPIXCBI XCEI X

ý
X

ů
x
ý

683X662XE63IXI+

X542XČB3XCBD[XICS3XCBIXCSD

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná- |
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel. parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Továrna r+r<
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos, Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

ku, jeřabinku

nše, likéry, sjadké něvíno, bíléPřervené,uinobo ové modici.
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi le k a u
slivovici, vše vlastníhopálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roka
1891 na jub. výsavě v Praze. stříbrnou medasilí

Solidníobsluhapřiwírmých|

cenách.

i

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medaili..

Veledůstojnému duchovenstvu
dopuručnje A

| první a nejstarší odborná dílna pasířské |Karla Zavadila,
v Hradci Králové č. 83. |

k zhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů od nej
jednoduššího de nejskvostaěj ;

šího provedení, v každém ,
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesné, čistě a důkladné
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručmč, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přimětené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revido
vány,

Mešuí nádoby jen v obní
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry .le, řádně a
levně vyřizují

Vše zasíl: jen posvěcené,
B+, | Vzorky, spočty, nákresy i '
B hotovézbožínaukázku 0,

se zašlou. |

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

cena levná, jakost výborná,©

©JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

Pdržíkč S: de n
š

p

BEZ
“x
PEsak Ě

h SC '

nabísí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
všech druhů a soustav. Pomdlové hodiny

v krásných ořechových akříních. Zlaté a stříbrné
skvosty, jako:

Děvěry hodnýmsásilky na výběrtéš i nasplátky
bes ovýšení cen. —Zalošeno r. 1848. i

k P
Wba

plc)Boeooc
' VAVKOVNÍwd
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40 l >

cběja pace> o)PA
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3x pe VA

ŘE a školy hudební JŠa "c
B ) Nudední He
kč — pro :šechny nástroje :— S?

0 v nejhojnějším výběru © ((aXRŽ
MEďěí| stále má na skladě 0
za ní královéhradecké ©

NEE antikvariata
= závod hudební ——

.)(86)V
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Bohdana
Melichara 

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808

eobecná úvěrní banka
v Hradci Králové,

Allálka ve Vídní VI., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1 K počínajena.
úrok 4-5, dlevýpovědi.

Záruka hotově aplacených závodeích podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Hložní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Po úředníkům, uči důstojKA ats
osobám všech stavů na výhodné splátky.

Poskytuje zálohy oa cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochrannou známkou.

:90611ápuoT

ZlatámedaillePardobice

Vídeň 1006 Zlatá medalie.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praha 1905. [. cena. Diplom čestného uznání.
ktoré jediněkupujte a žádejte |+MONOPOL.

akelová svíčkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefen 914. :

Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice čísle 7.
Telefon č. 416.

f .
K nákupu zboží dopo

ročuje se obchodfirmy |
weÉ

Ceny levné a pevné.

+ - (JÍT oddělDá
Při hotovém placení

3 slevy.
pozorný ns našezefirové kamafasyaju 1..

— TO00000GA
velkozávod

vyPardubicích.
X

Očekávajíce laskavou návštěru a prohléd
nutí našich závodů bez nuceného nákupu,
trváme v dokonalé úctě

Růžička 4 Róssler.
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Protestant o katolické církvi,
(K náboženské debatě královéhradecké.)

Uvádime elova, která pronesl o kato
lické církvi a © protestantismu protestantský
učenec, skotský professor Fairbairo v Contem
porary Review; mají zajisté nemalý význam
v doešním boji proticírkevním, Citáty ty uve
řejňuje 4. sešit „Stimmen aus Maria Lxacb“,
pak „Hlídka“ č. 8. a brněnský „Obzor“ č. 10.
Pro jejich zajímavost a důležitý význam při
vádíme je opět na paměť: „Kdyby k legitimnímu
uznání některé církve za nejdokonalejší stěles
uění a nositelku náboženství stačila její před
uost, že je současně nejstálejší a nejrozšíře
nější církevní organisací, pak nelze nároků
katolicismu popírati. — Kdo pátrá po autori
tativní církvi, nemůže dlouho kolisati. Uzná-li
Jedooo, že viditelná a slyšitelná autorita náleží
k podstatě náboženství, nezbývá mu žádné
volby: musí katolíkem býti, neb aspoň vnitřně
k církvi se počítati. — Římská církev poutá
jeho rozum nepřemožitelnou logikou a obra
zivost jebo jímá neodolatelným koozlem. Hrdě
mlaví k němu její dítky: Ona jediná jest ka
tolická, iest apoštolská, je ctihodná, vznešená,
ona jediná jest tou církví, kterou Kristus za
ložil, kterou jeho apoštolové zbndovali a zří
dili. Ona má všecky přívlastky a známky vše
obecnosti, z dob apoštolských mezerami nepře
rušený postup pastýřů, nepřetržitou tradici,
neomylný úřad učitelský, jednotu, svatost, ne
dotknotelné kněžství, svatou oběť, milost
působící svátosti.

Protestentské církos jsou lopro od včerejška,
bez autority, bez pravdy, bez duchovního úřadu
prostřednického, který jedině může člověka smířiti
s Bohem; prolestantské církve jsou spíše hejno sele
vzájemně se potírajích, jejichž konfusní skřek hlásá
vlastní „ jejichž bezradná slabost hřích
rozkolu již sama tím skoro mapravuje, če ještě

sbodlej dává vymiknoutí moci, velebě a jednotě
Ostře odlišuje se od nich církev římská,

zde, kam její mistr ji postavil, na skále, vy
zbrojena jsoac všemi výsadami, přednostmi a
právy, které jí dal, nepřemožitelně vzdoroje
branám pekelným.

FEUILLETON.
O věrném přátelství.

V. H. Poličský.

N.

Kdož by to byl tušil, že při zpěvu pana
sdjunkta Taraly »Kvete růže, kvete«, byl dobo
jován boj, dlouhý boj v duň až dosud věrného
mládence pana Amila!

Zabrnován gratulacemi posluchačstva, usedl
pan Amil opět po boku paní ředitelové

»Nevéřím, pane komisaři, že byste mohl
s takovým citem zpívati, kdybyste v nitru svém
neměl disposici skladatele písně: tajnou lásku |<

»Já také ne, milostivá l«
PA—á—á |< pootevřela paní ředitelová rty,

jakoby leknutím ©omdlévala a lapala čerstvý
vzduch ... »Tedy vy milujete!?« 

»Bez mučení se přiznávám |=
Pojednou celé společnost skupila se kolem

komisaře a paní ředitelové,
>Opravdu ?»
nOvšem|«
»Komediantstvílezabručel paninspektorAmis,
>To je dobréle usmál se mládenecprofessor

rný. :
»Kde pakle máv] rukou koncipista Malý.
»Jo, jol« pustil ohromný kotouč dýmu

professor Pych.
oNověříte Pc
Hluboké ticho a rozpačité úsměry byly mu

odpovědí...
»>Abudu se ženitil«
»Nedělejte ai blázna z lidíle« odsekl mrzuté

pan inspektor Amis a začal rozčileně choditi po
besední místnosti. :

Paní továrníková hleděla na usměvavou tvář

Jako věno dány jí byly nadpřirozené dary
zázračné a divy; zázrak, který bděl u její ku
Jébky, který ji doprovázel nu všech cestách
tolika atoletimi, posud ještě od ní nevodstoupil.

Ona není jako protestantismus: koncesse du
chu negace, nesvatý kompromis s naturalistickým
názorem avětovým.

Také svatí jí náležejí a ten, koho do lů
ma svého přijme, může se těšiti z jejich dů
věrného spojení („obcování svatých“), cítí je
jich vliv, má účast na jejich záslnhách a žeh
náních, jež jdou rukama jejíma. Životpozem
ský svatých oslavil minulost církve, jejich
činnost na nebi pootá viditelné s neviditelným,
povznáší časnost ku věčnosti.

Svaté ctíti znatmená svatost ctíti, a tím,
že církev dítky své navádí milovati svaté, po
mábá jim svatost samu si oblíbiti.

A Otcové (církevní) — ti také náležejí
církvi; jí zasvěceny byly jejich práce, útrapy,
martyria. Jenom dítky katolické církve smějí
říci: „Athanasias a Cbrysostomus, Cyprian a
Augustin, Anselm a Bernard, Tomáš Agninský
a Dans Skotas jsou naši, jejich bohatství je
naše dědictví, u jejich noboo učíme 8e dětin
né bázní a božské moudrosti.“

A jak jest církav bohata valikými maži,
ještě bohatší jest — pravdou. Její bohoslužba
je vznešená svátost, její tajemství json bezedné
bloubky. Svátostný princip obestírái nejjedno
dušší věci, výkony a ceremonie, tajemnou a
předce blaživou významností, proměňoje každý
bohboelužebný výkon brzy v božskou parabolu,
která mluví o důwmyslných věcech Božích, brzy
v most, po némě Bůh e milostí a těchon
k lidem Be snižuje'a člověl.zasa plný bázně
a lítosti, plný naděje a důvěry Bobu se blíží.

Symboly jsou blubší nežli slova, mlaví,
kde slova selhávají, dojlinají, kde slova vý
znamu pozbývají, a proto církev ve chvílích
nejvřelejší zbožnosti symboly svými učí velikým
pravdám, jichž jiná řeč vysloviti nedovede. A
přece zase umí církev lépe než kdo jiný mlu
viti zřejmou řečí rozumu; vědyť její jsou
Otcové a velicí theologové. Pro kašdou nesnáz
rozumu, srdce nebo svědomí má ne jedno,
nýbrž tisíc rozluštění. Něžněcítící srdce, ktorá
80 nemohou amířiti 8 myšlénkou, že všichni,

pana Amila a nevěděla, co si má o tom všem
mysliti.

»Milostivá, neřekl dobře onen starý myslitel,
že žena je tvor velice změnám podléhající? Před
chvílí nutila jste mne skoro do vyznání lásky. A
nyní, když veřejně zpívám: Tajná láska, ta mne
trápí, klyž vyznávám se: Miluji, budu se ženit!
— odvracíte se ode mne s nevěrou a pochybo
váním!? Toho jsem se do vás, milostivá, nenadáll«

+A neděláte si z nás žerty ?« tázala sc v 0
pravdových rozpacíchtonoucí paní továrníková...

sNuže — tedy nabízím sázku !e
»Slyštel«

korua na Matici, budusli ženat, zaplatí
z vás čtyři koruny na Matici. Přijato ?«

»Přijato Je
>Á já zaplatím 10 korunl« zvolal pan in

spektor Amis rozčileně, >V těchble letech do 14
dnů se oženiti — kamarád Amil — ne, tomu
nevěříml< bručel do vousů, usedaje na své místo,
Dopil také na rychlo pivo a šel rozmrzen domů.
Po cestě si bučel: »Amil se bude ženit — ženit
— ženit. Mládenec — pf — mládenec! Přítel —
pt, pf — přítel. Zástěra, větroplachl Eh, ať se
žení, žení! Počkej, ty ješté přijdeš, budeš naříkat!
Ale naříkej, naříkej — teď to máš! — Ale bude
mi tě lito. Jak jsme se měli rádi — ehla —
Panu inspektorovi bylo do pláče.

Za této samomluvy přišel sž k domu, v němž
bydlel. Otevřel a šel pomalu nahoru. Vstoupil do
svého bytu. V předpokojí chruněl pes Alík. Při
příchodu svého pána protáhl lenivě údy a skrčil
te zese, aby nerušeně dále pokračoval ve vrčivých
ariích noční symfonie. Jindy poškrábal pan Amis
Alika po zádech. Dnes ani si ho nepovšiml a
vešel zrovna do pokoje.

Ovanulcho chlad samoty.. Vzpomněl si na

každý

dmserty se počítají Icvnměé. | Ročník7

Obnovavychásív pátek v poledme. Ročník XIII.
P

kdož jsou mimo církev, zahynou, dovede npo
kojiti rozlišením mezi tělem a duší církve,
poukázáním oa rozličné stupně zaviněné ne
vědomosti a iění tak hrdost přísné nauky
v šetrnost a mífrnost.

Vzniknou-li pochyby co do neomylnosti,
buď poukuzováním na hříchy a přehmaty pa
pežů v minulosti, buď ohledem na svobodo
myslné proudy přítomnosti nebo pokrok bu
doncnosti, snadoo najde výcbodisko způsobem
interpretace (výkladu) a odkazem na jistá
známá A proslavená omezení ústavní.

Jen v církvi vyvinola se kasuistika ve
vědu dokonale, že pro každý skutečný nebo
možný případ poskytaje omluvu nebo lék pro
svědomi. Ve školách církevních theologie jest
dokonale vypracovaný systém vědecký, který
všechen obsah naak církevních dle plánu roz
členil, právní podklad církve vysvětlil, její
existenci i nároky zdůvodnil.

A tak jest katolická církev ve smysla
zcela jí vlastním nejen církevní institací, nýbrž
náboženstvím, systémem, scbopným svědomí
říditi, srdce upokojiti, praktické chování re
galovati a poměr mezi Bohem a člověkem u
spokojivě stanoviti I“

Může krásněji mloviti katolík o církvi
své, než tento protestant? A tak mlnvitř musí
každý, kdo zná církev katolickou a učení její
— jenom nezualost a zloba je schopna potup,
jimiž církev katolická ve schůzi adalbertinské
zasypávána. Uposlechneme tedy hlasu Masa
rykova a společníků jeho a odpadneme od
církve, které i protestanté tak stkvělé dávají
svědectví? Ne, nikdy ne! Slyšeli jsme ty ná
mitky proti církvi; dávno a dávno již vyvrá
ceny, a člověk jen poněkud po pravdě dych
tící snadno se přesvědčí a pozná neodůvodně
nost jejich. Kdo by odpadl od víry katolické
na základě námitek pronesených, ten by byl
hotov 8 rozamem svým. — Církev existuje již
přes 19 století. A šíří se pokojně stále víc a
více, ne zbraní jako náboženství Mohamedovo,
ne přislibováním časných prospěchů jako u
protestantů, nýbrž kázaním o Ukřižovaném, o
jeho božském poslání a božství jeho. Kdyby
toto kázaní bylo lší, pak celé křesťanstvís le
giemi (řadami) mučedníků, milosrdných sester,

slova notářova, Usedl si za stolek, podepřel hlavu
o dlaň...

sAmil se bude ženit — a co tyf«
Ani nevěda vstal, vzal svíčku u postavil před

zrcadlo. Před zrcadlem urovnával si na hlavě pro
řídlé vlasy, sháněje je od ucha přes temeno na
drubou stranu. Pak projel si stříbrnými nitkami
prorostlývous, mávl rukou...

»Už je pozdě! Co tam, to tamle
Za chvíli zasténala postel pod jeho tíží — a

než minulo pét minut, pojil se zdravý chrapot
pana Amisa se vřískavým chrupěním jeho věrného
strážce Afikav dojemnýduet...

V »Besedě« zatím plynula zábava plným
proudem — a středem jejím byl přirozeně pan
Ámil,ženichin spe...

Tichou nocí zazníval z besedních místností
jeho jasný lenór:

sCo pak je do všeho,
když tu není
moje zlaté potěšení...

» +
*

Uplynulo osm dní.
Nedělní jasné sluníčko květnové usmívalo se

ve zlatých papracích na svěží zelené koruny lipové
aleje před děkanským kostelem, v jejíž stínu bzu
čelo to jako když roj včel tam zapadne. Nebyl to
roj včel, ale byl to výkvět dámského světa, vy
cházející právě po »zpívané« z chrámu Péně.

Na tváři všech bylo znáti vzrušení...
»Třikrátza jednou!e
»Vidíte, paní továrníková to povídalal«
sK neuvěřeníl« .
»No, při svém postavení mohl udělati lepší

partiji!«
»Nevěsta má prý asi tři tisíce l«
>To stečí tak na nábytek. zeřízení«.



se svým sociálním, vědeckým a uměleckým
významem spočívalo by na Jži. Nejvznešen
sjev celých dějin světových spočíval by na
neslýchané lži. (VizP. Hamersteina: Cbristen
tam str. 35) Tohose domulvati je pro roz
umného člověka nemožno. Po ovoci pozná se
strom. Pane prof Masaryku, známá jsou vám
zajisté slova, jež pronesl Gamaliel o Kristově
dile: „Je-li toto dílo z Boba, pak nebudete
moci sničiti bo, není-li z Boha rozpadne 5e.“
Ničemu jste se * toho nenančil?

Kolem skály církve a kolem vítězného
pomníku Kristova leží hroby nepřátel Kristo
vých a církve jeho; každé století zahází hroby
staré a připravaje nové, na slonpě však stojí
nápis: „Kristus žije, Kristos panuje, Kristas
vítězí.“ A na skále lesknou se slova: „Brány
pekelné jí nepřemohou.“ Končíme články své
básní, oveřejněnou v broěnském „Obzoru“ v č.9,
r. 1906 od vldp. Vl. Šťastného:

O oírkvi svatá, tolik hanobená,
jíž spílati dnes dovoleno všem,
byť všemi věky byla's velebena,
že zjevu vzácnějšího nezná zem:
tě pozdravit jsem v radostném chtěl zpěvn,
však zadulu mi ze etran píseň hněvu!

Ach vím, že nepronikne v pusté davy,
jež světem bouří z pekla návodu,
že uepřehluší bohovzdorné vřavy,
jež valí se ij k mému národu:
„Pryč, lide, od víry a církve Matky,
svým vrahům prodej sobe i své statky I"

Však zadoj přec mým zpěvem buroá vlno,
jež varytem jsi vládla proroků,
kde erdce žalu jest a hočvu plna,
jest těžko bránit slova výtoku,
0, kéž by hromem vlastí borácelo
a pravdy bleskem modly pokácelol

Ty modly, které znovu světu staví
pohaoství nové, horší sturého,
jež za boha jen zlaté tele slaví,
a právem nazývá pěst silného,
jež zrada Jidášova za ctnost cení
a za zbraň má jen lež a hanobení.

To pohanstvo, jež po svobodě křičí,
že nechce ani Boha pánem zvát,
a drzým pychem v srdcích lidu ničí
zákonů Božích svatý majestát,
jež důstojnost mu bere Božích synů
a zapřabá je v novou otročinu.

Hle, po našich jak vlastech uš se leje
těch bobopustých zmatků záplava:
ty, lide Cyrilla a Methoděje,
ty, národe svatého Václava,
máš výhost dáti církvi katolíků
u následovat zrádných odpadlíkůl

Máš víru opustit, jež zachovala
též na životě v boji národů,
jež k nejvyšším tě metám drubdy zvala,
u z mrtvých křísila tě k obrodu:
co sílifo tvých otoů hraď i páže,
hle, prorok nový odvrci ti káže|

Chce novou víru tobě sestrojili,
by k cizině se přimknol snadněji,O O,- —],,—

"Co pak to je na komisaře — jářku: na
komisaře! ř«

»lnu vědí, paní kontrolorová, někdy peníze
také nejsou všechno.«

»Měly méně a udělaly dobré partije! smlela
si paní berní na kontrolorce, o níž známo bylo,
že před svatbou neměla nic než tělo a duši. Ale
nyní honila velikou dámu, jakoby nejmíň pochá
zela z nějakéhodvorce...

»Dobře udělal pan komisař, Slečna Liduška
je dobře vychovaná, umí domácí práce, že hned
se jí tak druhá nevyrovná.«

sA komisař je hodný člověk. Bude s ním
míti nebe na zemi. Je už usazený, žádný větro
plach — takoví ženichové nejsou zlatem k vy
vážení l«

>A kolik pak je dnes takových partijí, jako
jest pan Amil? Krásné postavení,gpense, vyhlídky
do budoucnosti... .« ,

»Ba mají pravdu, paní oficiálová, a k tomu
ještě hezký, zachovalý pán, o němž nikdy nic ne
bylo slyšet, že by snad — —. Takové aby s lu
cernou dnes hledalle

»Počítejme, kolik v našem městě jest dobře
situovaných svobodných pánů, kteří by si mohli
založiti rodinný krb J«

»Myslím, že bychom je mohly spočítati na
desíti prstech.«

»Každá chce jen dostat úředníka, profesora,
učitele, zkrátka ženicha s Jistou službou a pod
pens.«

»>Atakových je málo l«
ePodívejte se, co u nás je mladých děvčat.

Už nic jiného nezbude, než aby je teké brali na
vojnu |=

»Každý starý mládenec, který se nežení, ač
koliv by mohl, zasluboval by, aby mu stát uložil
velikou daň la

chce vědy přeludem tě opojiti,
bys e vírou pochoval i naději,
te svorné práce postopem a bojem
ee staneš lidstva solí a ne hnojem.

Můj lide, nedej rozamu ei másti
a avorně otců dědictví si chraň;
kde vlastním pluhem dáno tobě vlásti,
i statků duše mečem víry braň:
jím zažeň proradné své otrokáře
a bleskem pravdy stihej drzé lháře|

Můj líde, nedopusť své Matce lháti,
ověř církví důvěrně svou vlast i dům,
svých dltek nedej od praou jí rváti
a házet v jícen dravým šakalům:
jest vystavena na nezdolné skále,.
v ní budeš žít a kvést a růsti stále! T.

Dopis z Prahy.
V „Národních Listech“ dne 1. ledna t. r.

ei p. H. zafilosofoval.Jest to asi Hladík, a právě
proto, že jest spisovatelem vynikajícím, litu
jeme obsahu feuilletonu, jejž nadepsal: „Z kro
viky idel“. Právě. proto, še uznáváme přednosti
jeho docha a jeho vzdělání, přejeme si, aby,
jako jinde ve svých pracích literárních, sle
doval vážné tendence i v otázkách, jež za
městnávají myslící lidi. Odbude-li se podstata
mravouky jen tak letmo a žurnalisticky zběšně,
jak to učinil p. H., dostavuje se ten důsledek,
že čtenář, jenž nezná celý stav otázky, nejen
pic nezíská, ale bobožel i mnoho ztratí. Pan
H. ve větší části svého fenilletonu líčí rozpor
francouzské vlády a církve a odvažuje se tvr
diti, že rozlukový zákon dává církvi katolické
nejširší svobodu. Tvrzení toto, jež přijalo
v listech protikatolických povabu nejběžnější
fráze, lze snadno ocenit otázkou: Jest to 8vo
boda, když posílá zákon na bohoslužby poli
cajta?

V menší části a jako by závěrem fonille
tona p. H. rozhodaje otázku mravonky po způ
sobu pověstné „Volné myšlenky.“ Církev prý
nevyplnila úlohy své, neučinila lidi šťastnými,
nedala dobro ani mír, nepozvedla lid z poroby
a temnoty. Morálka nová, morálka rozomu A
vědydá veškerémulidetvusvětlos mír, chléb,
jež marně očekávány byly od náboženství a
olrkve. Mravní živel v náboženství přišel prý
od filosofů.

O náboženství a mravouce vědecké počal
loni mluviti Masaryk a odešel poražen. Celko
vého výsledku oněch úvah si tedy p. H. ani
nevšiml, ač v opačném případě byl by poznal,
že základní, byť mlčelivé, přesvědčení vyzní
valo v ten smysl, že posud nejsou zničeny
všecky skutečnosti, nepatřící pod poznání smy
slové a týkající se svědomí a světa nadsmy
slného.

Cirkev katolická nemohla vyrovnati 60
ciálních protiv a uspokojití hmotně každého
prostě z té příčiny, že to není úplně možno.
Již Kristus řekl,že chodí budou na světě vědycky,
a On také nikde neslíbil, že učení jeho rázem
vytvoří lidi beze strádání duchovního a hmot
ného. Přirovnávaje po jisté stránce křesťana

a
»Máte pravdu, paní lékárníkovále přizvu

kovala paní důchodní, majitelka čtyř více méně
dospívajících dcer,

Dámy byly tak zabrány v rozhovor, že si
ani nepovšimly, jak kolem nich se ubíral z kostela
pan Amis,

Chodíval skoro každou neděli na velkou,
Sedával v zadu pod chórem a chodíval z kostela
vždy poslední.

Dnes šel s hlavou svěšenou. Co viselo nad
ním ve vzduchu jako zlověstný mrak, padlo dnes
na jeho duši celou tíží neodvolatelné skutečnosti.
Přítel Amil se žení. —

Nemluvil s ním v soukromí od onoho ve
čera. Cítil dobře, že okamžik setkání byl by pro
ně oba trapným. Až se to všechno odbude, snad
rospomene se Amil zase na svého kamaráda.

Rozpomenef
*Kdo celým srdcem zamiloval si ženu, zapo

mene na kamarády. Amil také zapomene; budeř
chodit sám — opuštěný, zbytečný, starý mláde
nec.. 8

Pan Amis šel přes náměstí, Zdálo se mu, že
se všech stran na něho hledí.

»Cbudáku, vidíš, teď budeš sám. Amil se
ti žení. Mohl jsi se už dávno oženiti a nebyl bys
jsko kůl v plotě. Teď už jsi starý, plešstý —
kdopak by tě chtěl?la

Panu Amisovibylo do pláče...
»Co je ten život? Když jsem byl mlád,

musil jsem se probíjet, neměl jsem času mysliti
oa to, jak bych žaložiti si mohl štěstí rodinné.«
: Pan Amis vzpomínal, jak jako chudý stu

dent chodíval dvě hodiny cesty do gymnasie.VAstudoval. Šel do Praby. Nová cesta křížová,
bídy, co hladu!

Začal úředníkariéru. Plat m Podporovalchudou matku. Sestra se vdala. Mužjí zemřel.

v přemáhánízla. Jakož vůbec život liduký jest
stálá námaha k větší a větší dokonalosti, sklonil
se Vykupitel ke člověku a mocně ho podepřel,
sby v zápase životolm opatřoval si ponenáhla
největší mravní hodnoty. Tím však není řečeno,
že by mravní stránka křesťanského náboženství
neměla vliv na poměry hospodářské, na strá
dání a bídu lidakon. Nejde tedy o otázku,

kterou P: K. nadbodil, zda církev katolickáodstranila nouzi lidskou, nýbrž dlažno zodpo
věděti, pokud křesťanství jest schopno, jovatí
idstvo měrou největší. A látku k určitému ú
sudku nemůžeme ovšem vybrati z doby pří
tomné, nýbrž ze středověku, kdy církev kato
lická bez překážky působnost svoji vsociálním
životě všemi směry rozvinovalu. A jelikož jde
o věc, o níž dle různého vzdělání, duševních
disposicí a výchovy nelze míti úsudků několik,
podávají nám dějiny jasnou odpověď, kterak
vrstvy lidové pod církevním vedením byly ho
epodářsky spokojeny jako nikdy před tím.

Mluví za všenhny knoiby, co fekl Marx
ve svém „Kapitála“: „Veliký majetek církve
byl celon povahou svojí baštou, a to nábožeu
skou autoritou chráněnou baštou starého, jedině
zdravého řádu společenského.“ Totéž dosvěd
čuje celá literatora, jež poměry středověkými
se obírá. A jestliže v krátkých pořekadlecha
průpovědech jest zhuštěna životní pravda, o
čemž nelze pochybovat, pak blahodárné půso
beni církve pro méně majetné a chudé jest
vyjádřeno obou rozhodující větou: „Pod berli
dobře jest bydleti.“ Proč právě tehdy, kdy pa
pešetví bylo nejmocnější, tak málo se mluvilo
0 sociálních potřebách? Poněvadž vládla 80
ciální rovnováha u spokojenost, jako nikdy
potom. A nebyl ani tebdy úkol církve nej
snadnější. Jaké zápasy prodělávati mosilacírkev
proti zpapným velmožům pro blaho lidal A
čím více velmožové otřásali mocí církevní, tím
bylo pro lid bůře. Kdyby bývala církev v o
tázce sociální inatitucí všemohoucí, pak by se
jí mobly činiti některé výtky. Ale zavinila
cirkev podkopnou práci hamižných laiků? 50
ciální nesrovnalosti, které po oslabení ofrkovní
moci v křesťanstva nastaly, přičísti nutno na
vrub lsíkům a — různým sektám. Vzpomeňme,
do jaké bídy a do jakého otroctví kleslo rol
nictvo v Německu za věku Lotherova.a u nás
za husitství a ještě více za věko protestant
ského. Mohla církev katolická tadíž napravo
vati tam, kde vůbec moci neměla? Jen dobře
rozeznávati|

Společenská a bospodářeká soustava stře
dověká nahražena novou, saloženou prý na
vědeckém poznání, a hlavní příznak její jest
liberalisrzuse, jenž svedl nepřátelství proti ná
boženetví a atomisoval (rozptýlil) společnost.
Na to dostavilo se sobecké použití různých
vědomostí, zejména věd přírodních a tech
niokých, a výsledek jest otázka sociální, jež
vyslovuje se rozporem mezi kapitálem a prací.
Na místo vět, jež by vyjadřovaly smírnoa spo
kojenost vůči zaměstnavatelům jako ony pravdy
ze středověku právě citované, hřemíkletba proti
kapitalistům a majetku vůbec. Apřece všechen
tento novodobý vývoj společenský a hospodář
ský dál se na podkladě a ve znamení vědy u

rosamu. =

-m
Nové starosti. Měsíc ubíbal za měsícem, rok za
rokem. Staral se o jiné, sháněl pro jiné — na
sebe zapomněl úplně, —

A nyní, když čtyřicátý rok vryl se na mez
ník jeho živote, — pocítil pojednou opuštěnost,
která sevřela bolestně jeho dobré srdce.

Nikdo ho nepolituje. Každý řekne: Starý
mládenec, bručák — mohl učiniti některou štast
nou, spokojenou. Chtěl užiti sám, nechtěl se dě
liti 6 jinými,

Ach svět nebývá spravedlivý. Soudí podle
zevnějšku a odsoudí často lidi nejhodnější, srdce
nejryzejší.

Dnes pan Amis nešel ani k obědu do -hos
tince. Posluhovačka přinesla mu obéd domů.
Snědl trochu polévký, mase jen tak uštípl — a
ostatní nechal.

Zapálil si dýmku, usedl na pohovku a zadí
val se oknem do zahrádky, kde všechno bujelo
novým životem.

vSvět je krásný — život jest velký Boží dar.
Amil bude šťasten, přeji mu toho z celé duše.
Zaslouží si duši dobrou, věrnou. Tak mu ten
život rozkvete, jako květy pod teplým polibkem
jarního sluníčka.A co ty?

Pan Amis se samyalil, V duši jeho dálo se
asi něco neobyčejného, Po chvíli vstal a krokem
rozhodným namířil ku psacímu stolu. — Posl
žádost za přeložení— — —.

»Punctum le — pen Amis dopsal žádost, od
ložil péro a posadil se zamyšlen na měkký divan.

»Tak jsme se měli rádi, jsko bratři, pokre
venci: Jeden pro druhého do vody bychom byli
skočili. A vidíš, vidíš — příjde do toho ženská —
ú—4—áúh—.« Pan Amis začal povážlivé zívat.
Snad těžký jarní vzduch působil tak na jeho mlt
denecké čivy, nebo rozčilení — zkrátka pojednou
cítil, jak hlava ae mu kloní — kloní...



H. v „Nár. Listeoh“,že církev nevybavila lid
s bídy a že osvobození přinese véda a rozám?
Jak možno mlaviti o budoucí zdokonalené
mravouce na podkladě té vědy, která tíhne
k ozoání pouhé hmoty a ve tvorstva pouhého
zvířete? To ovšem znamená zničení morálky
náboženské, ale současně také nemožnost jaké
koli morálky nové a dokonalejší, protože se
třením důstojnosti lidské setřen jest každý
mravbí život vůbec.

Vážíme ei vědy, ala tady jest připome
nouti nepříznivcům mravouky náboženské, aby
tolik s ton svou vědou nelomozili. Slyšte a
zapřete, můžete-li: věda nerozluštila tajemství
světa a věda neodstranila bídy lidské, jsouc posud
sociálně bezmocna.Tvrzení, že nahradí nábužen
skou mravouka a že v každém ohledu přinese
mír a blahobyt, není tedy ničím odůvodněno,
a p. H. v „Nár. Listech“ psal jen, aby vůbec
něto napsal.

Téže ceny jsou jeho vývody ujišťající, Ee
filosofie vložila v náboženství pravé jádro
mravní. Není přehnáno, řekneme-li, že vlastní
výsledek všech hlavních soustav filosofických
vespolek uvažovaných, možno-li je vůbec v jedno
ehrnouti a výsledky jejich nějakou formulí
vyjádřiti, byl by nibilismus, Totiž žádná pravda
uáboženská a mravaí by neobstála, neboť tak
důkladně opravoje soustava sonstavu a filosof
filoa: fa. Dejme tomu, že by někdo z Homea,
Spinozy, Voltaira, Hegela, Kanta Comtebo,
Nitscheho atd. chtěl mestaviti filosofii mravů,
Co by z té směpice názorů, jako skapticism,
materialism, positivism, pantheism atd., vyšlo
ještě kladného, nevíme, kdo by aměl pověděti.
Dlužno konstatovati pravdu, že duševní vůdcové
lidstva nedostáli povinnosti avé, vésti člově
čenstvo po cestách mravní ušlechtilosti. Opí
rajíce se o pravdy v předchozích řádcích uve
dené, vzhledem k vážné zodpovědnosti každého
spisovatele poznamenáváme: tak, jak psal p.
H. „v Nár. Listech“ o životních otázkách, roz
hodně psáti se nemá.

* +.

Jsou věci, které bned tak s dozoru nelze
postiti a které za jiných a jiných okolností
vždy lépe jsou osvětlovány. Předminule podržel
jsem chvíli zrcadlo pokrokovému novináři
Hajnovi, jenž poučoval své posluchače tvrze
ním, že katolické náboženství ve škole bylo
příčinou, že rakcneké voje byly poraženy u Solfe
rina a Hradce. Těší mě, že mobu dnes uvósti
slova, jež o takovém osvětlování lidu pronáší
„Čas“ a jež hodí se na Hajna jako ušitu: „Kdo
sleduje dějiny národů, ví, že vždy a všade ce
s demokracií, průkopnicí pokroku, objevuje
úhlavní její nepřítelke, demagogie, která razí
cestu zpátečnictví. Demagogie chce lid vésti,
potřebuje proto a chce mít lid nevědomý a
nemyslící, který se dá snadno ošálit a ovládnout

křiklavými hesly. Demokracie jest pro lid,
demagogie jest proti lida.“ Připomeneme-li si
ještě mnoho jiného, že dle Hajna nynější
zmatky a rozvrat ve Francii způsobil kleri
kalism, podivíme se až, jak výměr „Časův“ o
demagogii na redaktora „Osvěty lidn“ přilebá.

(a,
A venku pučí jara květ
a píseň lásky zvoní —
pan Amis spěchá v jiný svět...

A líbilo se mu tam, jak náleží. Tváře mu
zčervenaly pěkně do růžova. Zdálo se mu o Ami
lovi, jak mu byl mládencem při svatbě. Bavil se
znamenitě se slečnou Liduškou — s nevěstou A
milovou. Byla roztomilá. Bělounké šaty, myrtový
věneček na hlavé, trochu ubledlá — jako andělí
ček. Amil se svými mohatnými kníry vypadal
proti ní jako Herodes. Ale to by neškodilo. Horší
věc se stala. Slečna Liduška vynutila na Amisovi
slib, že do roka se také ožení, jinsk že nebude
šťastná a spokojená, že stále jí bude svědomí vy
čítati, jak roztrhla vérné přátelství. —

Liduška byla tak roztomilá, její oči byly ve
chvíli té tek do pláče naladěny, že mládenecké
srdce páně Amisovo nemohlo odolati. Zapřísahal
ji, jen aby docela nic si to k srdci nebrala, že i
on do roka a do dne vpluje do přístavu manžel
ského štěstí. — Na dotvrzení toho již schyloval
se, aby políbil její něžnou ručku. Cítil teplo její
ručky ve své dlani, špulil již rty . . . V tom cosi
jej škráblo po kalhotách — před očima mlhavo —
vidina zmizels — oči se otevřely . . . Na místo
Lidušky vidí proti sobě šklebiti se rozmrzelou
fÚizážsvého mopslíka Afika, na místo ruky Liduš
činy vidí na ruce své položenou jeho pacinku...
Ještě štěstí, že s tím políbením tak mnoho ne
spěchal.

Pan Amis nemile překvapen odstrčil nops
líka, přejel si rukou čelo a vážně se zamyslil. Jak
krásný byl sen — a Liduška andílek. Přivřel oči,
aby nazpět přilákal krásnou vidinu ...

*Do roka a do dne se oženíte, pane inspek
tore — jinak budu nešťestoá le

Pan Amis dráel na sny. Jednou na živý sen
vyhrál ambo a jednou — kdyby nebyl zapomněl
vsadit, byl by měl terno.

Na tenhle živý sen měl však vsadit celé své

jenž takové řvoncí nepravdy přednáší, že usiuje o to, aby lid byl nevědomý a aby ne
myslil. Svědomí jednotlivce mlaví podle svého
vychování, podle svých snah, avykův a náru
živostí. Svědomí divokého Irokóza má svou
zvláštní mluvu, a duše pokrokářského re
daktora projevuje se tuké svým svláštolm
způsobem. Svědomí pravdymilovného člověka
vouká povinnosti, jichž svědomí pokrokářského
demagoga nedbá nebo dokonce ani netuší. Při
některých indiánských kmenech jest to zvláštní,
že neumějí počítat do sta, nýbrž jen do desíti
— redaktor Hajn nemůže také dále, než k pc
mluvám a lžím, jež hází na katolíky a kato
lioké kněze, což dělá s takovým ustáleným
klidem, jako kdyždva sousedé si dají „dobrýtro.“
Čtete-li „Osvětu lidu“, prohlédnete hospodářství
Hajnovo ještě lépe. Všechna ta dětinská ma
lichernost dopisovatelů, falešný výměr života,
vše kritisující velikášství, neobmezený kult
frází, sebovědumá nabubřelost, vše to hlásá,
Ze názov „Osvěta lidu“ jest trpkou ironií.

Všechoy myšlenkové prondy a ideová
hnutí obrážejí se podstatně nejen v tisku a na
schůzích, ale také měrou zvýšenou v parla
mentě, kdež usilují o svůj zákonný výraz.
[ v poslaneckých projevech přicházejí ku plat
ností nedostatky a přednosti různých směrů,
jež vyproudily z duševní dílny lidstva a jež
se prodírají ku předu překážkami, vítězí nebo
se lámon a drtí. Přirozeno, že tento zjev stc
povuti lze i v naší říšské radě. Projednávání
předloby o všeobecném rovném právu hlaso
vacím bylo obtěžkáváno stálým přívalem řečí
o právech a svobodě lidu a, bohužel, pod my
šlenkou svobody podkopala se v parlamentě i
fráze. Všeobecné rovné právo se žádalo, ale
volební povinnost od mnohých poslanců byla
zavrhována, ježto prý nucenost odporuje svo
bodě. Frázel Což volební oprava Sama vynu
cena nebyla? Uslyšímodpověď: co jest právem
a prospěchem, dlažno vynocovat. Moje argu
mentace: Aby každý volil, jest také právem
a prospěchem, natno jest tedy volení a každého
občana vynucovat. Již také proto, aby parla
ment byl věrným obrazem spoječenského ži
vota ve státním celku. Návštěva škol jest jistě
prospěšna každému dítku, a proto nedbalí a
neuvědomělí vodičové přinucují 80 závaznou
povipností. Svoboda nemůže nikdy býti naprostá
a přímočárná, nýbrž masí se uzpůsobovat životu
a prospěchům celku, svoboda jest prostředkem
k dosažení dobra, ale cílem není. To někteří
poslanci nevědí, sice by ku prvémo klama ne
byli přidražili drahý a úebyli by mlavili proti
paragrafu o rozbíjení schůzí. S Adlerem proti
svobodě sobůzí mlavil i poslanec Fresl v tom
smyslu, že český lid, jenž jest schopen voliti
rovným hlasovacím právem, miluje svobodu
a paragrafa proti rozbíjení schůzí nepotřeboje.
Nesprávnost vývodů jeho jest očividna. Předně
český lid rovným hlasovacím právem ještě ne
volil a budoucí volby budon prvou zkouškou
jeho, a za drahé nejjednodušší logika usoudí,
že rozbíjení achůzí existuje, že jest násilím a———————————————
mládenecké srdce, svoji svobodu, své zásady —
svou celou budoucnost. To stálo za uváženou|

Pan Amis vstal a chodil velikými kroky po
pokoji. Mopslík usedl u dveří a zuřivě se díval
ns svého chlebodárce, co mu to asi dnes vlezlo
do blavy. Byl již svrchovaný Čas na procházku,
a pán nejevil dosud žádné známky toho, že by
se chystal obydlí své opustiti. Mopslík tvářil se
vždy hrozivěji a konečně vyrazil ze sebe vrčivý
skřek. —

Pan Amis, ponořen jsa do svého snění,
trbl sebou leknutím. Afik pln spravedlivého roz“
horlení stél u dveří, dívaje se s jakýmsi vyzýva
vým despektem na svého pána. To dohřálo však
psna Amisa tak, že nejsa sebe mocen, otevřel
dveře a nohou vyhodil Afika prudce ven,

Mopslík zůstal přede dveřmi ležeti v ohrom
ném překvapení. Konečně se vzpamatoval, usedl
ne bobek a bolestné zakňučel, Snad psím pudem
uznamenal, že v domácnosti jeho chlebodárce
chystají se veliké události, a že tento vyhazov
jest jejich slavnostní předehrou.

A zdé se,že ubohý Afik správné vystihl situaci,
Toho dne večer dával dámský odbor »Ú

střední Matice« zábavný večer. Pan Amis, jak
koliv nebyl v dobré náladě, rozhodl se, že k vůli
osobní indisposici nevynechá večera. Byl horlivým
členem mužského odboru matičního a měl ne=
malou zásluhu o to, že místní odbor vzpamatoval
se po dlouhé době letbargického spánku k novému
čilému životu. Jeho nepřítomnost vzbudila by po
divení s snad i na maohých místech různě by se
vykládala, Jen jedna věc ho znepokojovala; zdaž

No, to snad přece nel
»Já jsem sice starý kozák, ale mít ráno tři

ohlášky nejednou, tož bych se přece styděl jíti
večer do tak četné společnosti. — Ne, toho Amil
neudělále bručel si pan Amis, vycházeje z domu.

(Dokonč.)

proto svoboda rokujících ve shromáždění má
býti chráněna. Patrno, že svoboda u poslance
Fresla jest autoritou až příliš falešnou a že
provádí v jeho mysli krutovládu. Proto také

rozprav? o svobodě, jsk dály se od některýchposlanců v p.rlarmevtě a jak jich přibývalo,
od prosněchů pravé svobody jen vzdálily.

Obrana
(3) Jaký vtip líbí se realistům. VHer

benových „Besedách Časn“ ze dne 13. ledna
hned pod rubrikou vyhraženou pro děti čteme
tři vtipy z „moudrosti maličkých“, z nichž první
mluví o „špatném aoděličkustrážci“ ; v drahém
se táže velice učený u bystrý žáček první
třídy: „A maminko, je to všecko pravda, co
nám pan farář ve škole povídá?“ Zkrátka vtipy
velice „paedagogické“. Ale zvlášť jemný a vzdě
lávací jest tenhle „vtip“ poslední: „Slabonnký
sousedovic Frantík chlubil se hochůmm,až bude
velký, če bude panem farářem. Karel se mu
dal do smícha: Jejéj, ty jsi hloupý, to bys
musel mít tváře tákhle tlusté a břicho tákhle
veliké.“ Když už se realistickým pokrokářům
Masarykovým šosácké narážky toho druha líbí,
tážeme se, jakým by masil býti ten slabounký
Frantík, aby se stal šéfredaktorem „Času“?
Pan Herben, ačkoli platil svým spolaredakto
rům mzda velice hubenou, zanaříkal si ve sporu
8 dr. Chalapným, že někdy byl nejhůře place
ným redaktorem „Času“ sám. A jak při té
bídě pěkoě vyhlížel a dosud vyhlíží! Jako za
zobaný majitel několika činšáků. A což teprve
jeden redaktor „taky proletář“z „Práva lidu“I
Pěkná četba pro mládež. Kdyby si někdo udělal
vtip na orientálské vzezřenírabínovo, hned by
„Čas“ mlavil o sprostotě — a vezazlívali by
chom mu to. Leč k vůli pobavení rabínův a
pastorův jest každý „vtip“ na kněze katolic
kého dobrý. Či ten vtip byl na faráře evange
lického? To by ge musil svět převrátit, aby
„Besedy Času“ takhle se otřely o své přední
fedrovatele. Na kněze katolické vychrlila však
Masarykovská společnost často tiskem takové
„vtipy“, že by se je styděl opakovati pražský
podskalák. VždyťMasarykovi žáci žijí dle „vyšší
morálky“; oni zušlechťojí a vzdělávají jako
v Čechách nikdo jiný.

(3) Jak dr. Drtina poučoval v Tře
bochovicich. Ještě k něčemu ze zprávy nám
zaslané se vrátíme. Jak si úhořovitě pan dr.
Drtina počínal! Ví dobře, že jeho stoupenci
přímo vášnivě stojí o to, aby náboženství ka
tolické bylo vyloučeno ze škol. VÍ, jak řádil
Masarykovský a Drtinovský „Čas“ proti zří
zení katolického českéhogymuasia na Králov.
Vinohradech, a jak týž „Čas“ dělal reklama
nově zřízené německo-čidovskéŠkole rabínské
v Praze. Ví, jakou ridost jevil „Čas“, když i
ty soukromé školy katolické ve Francii byly
zavírány. A teď Drtina, který takové řádění
nezakřikl, přijde do Třebechovic s blahovol
ným prohlášením, že si přeje, aby celé učivo
bylo ve školách všeobecně nábožensky produ
ševněno, a to tak, aby veškeré konfesse byly
spokojeny. Vyučovati náboženství vlastně prý
není možné, poněvadž náboženství jest něco
hlubšího než věda, jest to věc srdce a citu.
Rabínská moudrosti, auj ty's takový nápad
novymyslila! A proč dr. Drtioa tohle neřekne
veřejně v Praze na schůzi socialistická? To
by ztratil ve shromáždění socialistů všechen
respekt a o přízeň socialistickou nechtějí se
nijak připraviti patroni „Časa“. Socialisté by
hned odpověděli, že „náboženské pověry“ nutno
úplně vymýtiti a nabraditi je vědou.

Vyučovati náboženství že jest nepřípust
no? Proč vyučoval sám Kristus nejen příkla
dem, alei slovem? Proč učil dogmatům? Proč
ns př. Komenský, jehož Drtins tolik velebí,
dával nauce náboženské v učebné osnově místo
prvé? Poněvadž věděl, že bez řádného seznání
věroučných článků nevyvinese v mládeži vroncí
náboženský cit. Člověk musí žíti citem i roz
úmem. Nemám-li zaručeno dogmaty, že nábo
ženské články nám dala neomylná Pravda, že
Bůh dobro odměňuje, že Kristus obětoval se
skutečně za spásu naši atd. proč bych pak
tolik vroucně k ideám křesťanským Inal?
Z jaké příčiny bych viděl v Zakladateli křes
ftanství oadlidskou autoritu? Rozum, vědecké
odůvodnění základních článků víry, musí mne
poučiti, že můj cit — třeba sebe více upřímný
— nezachází na scestí, že se nekochá ve fan
tasiích bludných. Vždyťčasto lidé velice zbožní,
žo se řídili jen srdcem a nikoli též rozumem,
padli do krajního, hrozného fanatisma a páchali
na konec dle avého citu hotové ohavnosti.

A jak si předetavaje p. Dr. Drtina takové
vyučování, při němě by veškeré konfesse mohly
býti spokojeny? Bude spokojen žid, řekne-li
učitel dějepisu, že Kristus Pán z mrtvých
vstal? Bude spokojen katolík, jestliže při vý
klada starozákonuích dějin očitel bude tvrditi,
o historie Ieraelitů jest zcela přirozená, beze
všech zázraků? Řekne-li professor přírodopieu,



žeoslavovaný kámen v Mokce jest ponbý po
větroň, bude spokojen Mobamedán? Má býti
ve škole stejně býčkán blad jako pravda?

Nejsnášelivějšímu učiteli nelze 80 vy
bnooti, aby nezavadil o otázky konfessní.
Vždyť pokrokářští učitelé bědají, že „klerika
liemue“ jim brání ačiti vědecky, mlaviti pravda,
atd. Zatím pokrokoví očitelé, ctitelé dra. Drtiny
až příliš se uamábají poraziti konfessi katoli
ckou. A dr. Drtina jich neokřikoe. Neřekne
jim statečně, že Haecklův protináboženský
opis „o záhadách světa“, jejž „Český Učitel“
chválí a svým čtenářům-učitelům odporočaje,
jest spisem nevědeckým, prolhaným, odsouze
ným od odborníkův. , ..

Chytře umí Drtina tančiti mezi vejci.
Kde necítí pevnou půda pod nohama, tam
přátelsky pohladí, aby si cestu k pravým cí
lům šikovné upravil. Leč tihle katolíci dove
dou vypozorovat a vycítit víc, než chytrý pán
se naděje.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna pracuje pilně dále:

čeští radikálové povolili nátlaku minist. před
sedy bar. Becka a odložili všechny pilné návrhy.
Sohválena předloha zákona o omezeném počtu
(namerus olausns) členů panské sněmovny;
přijat i zákou na ochranu. voleb, namířený
blavné proti soc. demokratům. Proti j kému=
koli terrora třeba se našim lidem brániti. Schvá
leny také předloha o prodeji státních realit a
zákony o převody hypotečních pohledávek a
poplatkových úlevách při těchto převodech.
Výboru vrácena předloha týkající se immuoit
ního práva (nedotkoatelnost poslanecká) po
glanců a vyřízen zákon o podo-nním obchodu,
Vláda předložila sněmovně předlohu o úpra
vě platů profossorů aočitelů na vysokých ško,
lách, na theologických ústavech, na středních
průmyslových školách a účitel. ústavech. —

Panská sněmovna některými změnami
úpravy živnostenského řádu z poslanecké sně
movny vyšlé pobouřila živnostnictvo naše,
hlavně bostinaké.

Snaha po soustředění stran oabývá více
půdy. Také výkonný výbor strany mladočeské
úanes| se pro soustředění, při něměse má však
dbáti společného volebního programaa zříditi
epolečný klub všech čes. poslanců na říšské
radě; o soustředění stran jedná se také na
Moravě. — Na Žamberecku při doplňovací volbě
do čes. sněmu volba nerozhodnuta; čes. agrár
ník E Firbas dostal 1141hlasů, radikální po
krokář dr. J. Štemberka 1163,atd., natna tedy
užší volba,

Uherská vláda chystá se podati sněmu
návrhy na změna volebního řáda ua základě
vňeob. rov. práva hlasovacího, které by ovšem
bylo střiženo dle vzora rakouského, aby Ma
daři dále vše ovládali.

V Gmuadenu v Hor. Rakousích zemřela
bývalá královna bhannoverská v 88. roce věku
svého.

V Německu jest volební shon; vládu, libe
rálové a gociál. demokrati podali si ruce a
usilují porazit katol. střed, čím však v něm
rozněcojí ještě větší touhu po vítězství.

Papež poslal francouzakým biskupům a
katolíkům nový okrožní list, v věmž obhajaje
evá opatření, která provedl následkem vystu
pování vlády francouzské.

V ministerské radě francouzské usneseno
zrašiti stálé vojenské noudy a trestní setniny,
jaké jsou zvlášt v Africe a Zadní Indii.

V Rusku pomalu vše se uklidňuje, což
naznačoje i carův list zaslaný tinist, předse
dovi Stolypinovi, v němž car přiznává značné
zlepšení veřejného pořádku. Ministerské radě
předložen návrh, aby ee poskytl úvěr 71 mil.
rublů oa sesilení fondu ko zmírnění nouze oby
vatelstva. .

Perský Bach Mozsffared Din zemřel; ná.
stupcem jeho prohlášen Mohamed Ali Mirza.l
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Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzí městíké rady králové

hradecké dne 14. ledna 1907 usnegeno: Návrh
ne darování knih, vyloučených z kuihovny žá
kovské škol realných, zdejší nemovnici neb věz
nici u uókterých museu, předloží se oscětovému
odboru. — Zpráva v. k. okresatho hejtmánatví,
že Bobuuilo Horákové nebyla udělena kuncesse
k vyvářcní jídel, vzata byla ua vědomí. — Vý
kazy o Čianosti policejní stráže za měsíc prosinec
1906 byly vzatý ua vldomí. — Poukáže se k vý
plstě daů výděikorá z plynárny za rok 1906 v ob

nosu K 269587. — Dotazníky „osavětovéhosvazu“
v Praze postoupí se odbora osvětovému a umě
leckému. — PannuJosefa Macbáčkovi, hostinskému
v domě čp. 425, povolí se sa obvyklý poplatek
prodloužení policejní hodiny, — K návrhu plyná
renského odbora zvýší se cena koksu dnem 1. ledna
1907 počínaje na K 240. — Seznamy vybraných
poplatků zu překročení policejní hodiny v r. 1906
a pokut policejních vzaty byly na vědomí. — Paní
Alžbětě Šandové povolí se prodej čaje na dobyt
čím tržišti. — Židost „místní sociálně-domokratické
organisace“ o postavení zdravých, malých a střed
ních bytů a za prodloužení asssnačního zákona
předloží se aociálnímu odboru.

Cyklus přednášek odborně vadě
lávacich při městském průmyslovém museu
v Hradci Kr. dospěl ku přednášce deváté. Ve čtvr
tek dne 24. ledna p. dr. V. Schuster: „O výchově
dorostn živnostenského a reformě školství pokra
čovacího. Ve čtvrtek dne 31. ledna poslední před
váška cyklu p. inž. Šedivého „O moder. strojích
ku zpracování plechu.“ Přednášky odbývají se
vědy večer o půl 8. hod. v čítárně měst. prům.
musea v budově c. k. odbor. školy v přízemí
v levo. Vstup volný.

Bezplatný kurs přednáškový pre
typografy hodlá napořádativ době od 15. února
do 24. března městské průmyslové museum v Hradci
Králové. Program kursn jest následující: 1. Zboží
zualství. 2. O grafických způsobech reprodukéních.
(P. inž. R Urban). 3. Akv:deuce obchodní a pří

ležitostoá. (Pp. Císař a J.pk k? 4 O knize.(P. Dyrynk.) 6 Řezání ploten. (P. Němeček) Vy
učování bude v neděli celodenní, v pondělí večerní.
Přihlášky zejména venkovských účastníků přijímá
písemně správu musea do 31. ledua. Každý účast
ník musi se zavázati, že bodlá absolvovati celý

telé grafických umění.

Výstava prací c. k. umělecko-prů
myslové škody v Praze otevřena bnde péčí
městakého průmyslového musea v Hradci Králové
od neděle dne 20. ledna do neděle dne 10. února
v avle obchodní akademie. Vstup volný deuně od
9—12 a od 2—6 hod. —- Výklad ku výstavé po
skytae širšímu obecenstvu přednáška p. prof. R.
Kepla „O moderním průmyslu uměleckém a vlivu
umělecko-průmyslové školy pražské na český
umělecký průmysl.“ — Přednáška odbývá se v pou
dělí dne 28. ledna v čítárně prům. musea v bu
dově odborné školy v přízemí v levo. Vetap volný.
Začátek o půl 8. hod. večer.

Vánoéní hra v Berromacu. Nado
mácím jevišti provedli chovancidramaticky cennou
„Čarovnon noc“ se'jsnačným úspěchem. Zpěvné
částí hry byly provázeny výborné sladéným smyč
covým orchestrem, komponovaným vdp. Drem
Šetinou, jenž dosti obtížnou tuto hru nacvičil. Hru
noctili návštěvou vedle přečetného obecenstva
vzácní hosté: ndp. biskup Dr. Doubrava, vsdpp.:
prelát Megr. Frýdek s kanovník Dr. Soukap,
vletpp.: „dvorní rada Koschin, místodrž. rada
Steinfeld, vrch. r. Matouš, vrch. r. Lexa, ředitel
Ruth, prof. Hobzek, superior Rejzek, sekretář
Podhajský, v. správce Rosu,- komiesař Pospíšil,
official Brandmayer atd. Všichniúčastoícise velmi
pochvalně vyslovovali o vyspělosti chovanců v dra
matickém, hudebním i pěveckém umění, jakož i

ve studentstvu podporuje. Dnešní sociální výchova
dospěla k přesvědčení, že jest velmi důležito pro
společnost, aby jednotlivec uměl také slušným a
rozumným způsobem vyažiti volbý Čes ku své
zábavě. Proto se pořádají lidové koncerty, divadla
atd., aby lid se odvrátil od zábav duchamorných
k ušlechtilým. Úkolem vzdělanců je sociální vý
chova širších vrstev, ku kterémuž úkolu musí je
škola již připravovati, neboť kdo sám ušlechtile
se baviti nedovede, nemůže v jiných zájem pro
ideální zábavu vzbuditi.

Staré učebné kmlby a školské věci
všeho drahu, které mobou míti zajímavost pro
dějiny rozvoje Školství nižšího, etředního i vyššího,
shromažďuje Museum paedag gické v Praze,
V Hradci Králové laskavé dary přijímé slavné
ředitelství c. k. gymnasia, jemuž mimo jednotlivé
věci již odevzdali k tomu účelu p. K. Bayer, ří
dící učitel ve Střebši, 67 knih, a p. Fr. Fischer,
professor c. k, gymnasia, 24 knih,

Ve prospěch „Ústř.Matice Školské“
pořádají místní odbory její v Hradci Král. dne
19. ledna t. r. „Národní besedu“ ve dvoraně
Adalbertina Začátek o půl 8. bod. večer. Jen
pro zvané. Reklamace přijímá p. B. Ryba, říditel
měšťan. školy dívčí.

Zábavný večírek. OdbočkaVšeodbiro
vého sdružení křest. dělnictva pro království
České v Hradci Králové pořádá v neděli dne 20.
ledna 1907 ve prospěch nemocných a nezaměst
naných členů zábavný večírek. Hudba tamburaš
ská. Bó:a na housle. Sólové zpěvy. Sólové výstapy,
jež laskavě provedou slečny: Novohradská, Náhlíč
kovu, Ricbtrova, Brázdova. Třasákova a pánové:

Drořák, Svaták, Černý. Začátek o půl 8. hodiněvečer.

Zlodějské omělest. V neděli mězi1. a
4. hod. podařila se neznámému pachateli veliká
krádež v ulatníckém a hodinářikém krámu p

Oktávee. Zloděj si přivlastnil výhradněslaté před
měty: preteny, letéry a hodinky. Panu Oktávcovi
způsobena tak škoda nad dva tisíce. Smutný osud
živnostníka, který teprve nedávno v Hradci závod
si zřídil) — Týž odvášný ničema též v bytě p.
dra Kavalíra zkoušel, ada by mohl něco odnásti.
Při pátrání různé předměty přeházel. — Na
chodbě byta p. Gabriela ztratila se lamps. Jest
zvláštní, jak právě na tu část Jiříkovy třídy mají
hosté z laciného braje namířeno. Jest potřebí, aby
právě zde policie vedla dozor nejbystřejší.

Pavorama Národní Jednoty Sovere
české v Hradci Králové za Bíloa věží
předvádí ve dnech 19. až 25. ledna 1907 serii
obrazů „Přes Vídeň na Semmering.“ Po zajímavé

Iněsta uvádí 5e pozorovatel do císařského zámku
Laxenburku a první borskou železnici na zemi,
do tak av. Alpslkóho ráje na Semmering, oblíbené
pro rozkošné pohledy krajioářské letní ufdlo ví
deňských millionářů. Tragický zámek Maierliog,
klášter Mik, města Liaec, Štýr aj. doplňují tato
pouta+ou kollekci.

Bujaré miádí. Docházejí nás atižnosti,
že někteří boši, zvláště ze středních škol, baví se
insnitacemi kolemjdoucích kněží a jiných starších
lidí. Když už atarší člověk masí na chodníku
mládeži ustnpovati, ať se mu dá aspoň pokoj!
V Nejstarší továrny v Hradel Králové.
1. Nejstarší továrna v Hradci Králové, továrna na
náhražku kávovou, byla povolena vynesením v.
gubernia ze dne 10. prosince 1812 č. 45.196.
Roku 1845 byl majitelem Josef Hrbek. Závod
zpracoval dle udání majitelova 100 centů (vídeň
ských) cikorie a zaměstnával 2 pomocné délníky.
— 2. Továrna na rosolky a likéry, roku 1845
náležející Václava Stackheilovi, byls povolena vy
nesením vys. gubernia ze dne 9. říjua 1829 čía.
38.514. Vyrobila dle úředních záznamů 60 věder
rogolek a likérů a zaměstnávala 2 pomoca' děl
níky. Roku 1856 měl závod destilačn - tela sa
městnával 1 dělníka. — 3. Továra: na zpraco
vání cikorie, náležející r. 1830 Antonínu Oebne
rovi a Spol., přešla po jeho emrti (+ 7. září 1836
v č. d. 194. v Hradci Králové n věku 55 let) na
Jiřího Marka a spol, kteří ji rozšířili a upravili
na zpracování cikorky a výrobu očte, k Čemu v.
gubera. dekretem ze dne 8. břesna 1838 č. 10.457
obdrželi povolení. Roku 1840 oznámeno, že zpra
cuje 3000 centů cikorie a vyrobí 1100 věder octa.
Zaměstnávala 26 pomocných dělníků. — 4. To
váras na zpracování cikorky v Kuklenách, povo

1841 č. 22.402., iněla výminečné povolení oa uží
vání c. k. orla. R. 1845 spracovala 3000 centů.
cikorky a zaměstnávala 22 pomooných dělníků.
— 5. Královéhradecká továrna na rosolkya li
kéry, náležející Václavu Píšovi, byla povolena vy.
gabero. dekretem ze dno 28. listopadu 1842 čía.
16.235. Roku 1840 obnášela výroba dle úředního
láznamu 50 věder. Továrna zaměstuávala 2 po
mocné dělníky. — 8. Vyn. vys. gubernia ze dne
13. prosioce 1844 č. 71.440. bylo dáno povolení
ku zřízení továrny ua foukací nástroje p. Václava

rvenému v Hradci Králové. Továrna zpracovala
roku 1845 6 centů kovu a zaměstnávala 7 pomoc
ných dělalků. Roku 1866 bylo zde zaměstnáno 31
tovaryšů a 3 učšové.

Nesvaný insert v Obnevě. Jedenčaso
pis minulého týdne konstatoval, že v Obnově jest
insert židovské firmy Gebiůder Mayer. Opravdu
jeat věo podivná, jak židovská firma dovede sazí
lati insert se jménem fa.áře Kneippa; a dopisuje
po česku. O tom, jak uznaně židovské firmy na
bisely často inserci Obnově, mobli bychom peáti
kroniky. Teď právě jeme obdrželi znova od Ju
Jia Leopolda z Badapešti k uveřejnění noticku o
známém „Elsa-fluida“. Prý po uveřejnění dojdou
inserty. A už jsme dříve napsali, že iusertů o tom
zárračném léku neuveřejníme. Dík budiž každému,
kdo oás včas upomorní, která iaserající firma není
katolická. Jak již řečeno — při stálých nabídkách
židovských nikdy není ostražitost dosti veliká.

Zábava. Král anekdotářů pan Leopold
Schliiger zavítá budoucí čtvrtek, t.j. dne 24. t. m.
k „Černému koni“ do Hradce Král, kdež uspo
tádá turnaj anekdotářský. Veselá zábava zaručena.
Vstup volný.

Airomobití v ledna, V neděli 18. t. m.
za prudké vánice sněhové strhla se pravá bouře
v Oujezdě na Litomyšlsku. Hrum zaburácel něko
likrát, ale blesk v snčhovém lesku se ztrácel. Z
toho v okolí mezi některými poděšení a různé
hádání.

Pečasí velení nevlídnéjiš přes týden vládne.
Vítr, déšť, bláto věru neaí všdy známkou mrazi

vého ledua. Teploměr ukazuje na 6 C*, jakoby
už tu bylo jaro. Led na řekách, celkom již velice
tenký, již rychle mizí, aniš by způsobil nějakou
pohromu. Voda ná řekách snačné stoupla.

Česká střední škola textilní do
Ústí m. ©ri.f Podmínkou rozkvětu průmyslo
vého jeon vedle řádného dělnictva i odboroě vzdě
Janí úředníci. Proto čeští textilní průmyslníci žá
dají od státu zřízení vyšší textilví školy. Vláda
Jest ochotos žádosti jejích vyhověti. Jedná se jiš
o vhodné místo pro školu. Poněradě Ústí n. Orl.
nabízí státu výhody největší (postavení budov ,
má naději, že školu dostane. Po »



Osobní. Iušenýr p. Veadelin Dvořák,úředně
oprávněný kaltarní techoik a civil. geometr, ic
ženýr techn. kanceláře rady zemědělské pro král.
České, otevře dnem 1. úaora t. r. technickou kan
celář pro prácekulturně inšenýrské a zeměměřič
ské v Pardubicích na Bělobranském náměstí.

Ze Slezského Předměstí. Binšnýpočet
poslucbačů shromáždil se 6. t m. v obecním hos
tinci, kdež přednášel vlp. Jiří Sabula z Hradce
Králové « hvězdném nebi. Řečník poukaroval na
účelod dráhy těles nebeských. na poměr naší ze
měkoule k sluneční soustavě. Připomněl, jak právě
hvězdné nebe veleb! avojí účelnosti a velikole
pými zjevy moudrost Boží. Pak ještě byli pří
tomol vysváni, aby hojně přistupovali k organi
saci katolické, poněvadž jest zcela patrno, jaké
násilná útoky se dějí protinám se strany nepřátel.
Čest těm, kteří z odlehlých míst ochotně a obě
tavě do acbůze ao dostavili! Zdař Bůb dalším
krokům našimi

7 Čermílova. Sedmdosátínyoslavil scela
tiše dae 16. t. m. p. Jan Vach, zdejší radní. Téměť

"po celé čtertatoletí byl starostou černilovským.
Jest to muž velice činný a velezasloužilý. Přejeme
mu ještě maohá šťastná léta.

Jare jiš Jest zdef Ve čtvrtek dne 17.
L m. započata orba us c. a k. velkostatku v Čer
pilově. Práce, na niž milý, osvěžující pohled, jde
statné v před.

Různé z Wobrašky. K článkupod tímto
nadpisem v předešlém čísle uvedenému podotý
káme, že nad očekávání působil dobře. Žákyni
Bittnerové poslala lidumilná slečna učitelka z Par
dobska V. na atlas, který byl vlastně příčinou
odsouzení otce Biltnera do žaláře na 3 dny s jedním
postem, 6 K. Šlechetné dárkyni „odplat Bůh!“
— Místní školní rada v Dobrušce zrašila letošním
rokem počínajíc vybírání školného a obnos pří
padný bradí se školní přirážkou. — V neděli při
jede do Dobrušky dr. F. Drtina, odpadlík a před
seds volnoškolakého sdružení »Komenský«. Má
mlaviti o volné dívěl výchově ve prospěch ne
konfesního dívčího ústavu, jenž má býti založeo
v Hradci Králové. Bližáí účel toho však jest —
houba za poslaneckým mandátem va řlšskou radu
ta města na Královéhradecku za stranu židovako
evangelicko-pokrokářskou. Katolíci, pozor! — Do
plesu nové živnostenské jednoty v Dobrušce, který
tnamenité se vydařil, nedostavil ne žádný pokro
kář, ač z práce živnostníků, kteří na mnobé platí,
jsou živi. Tosi živnostnictvo dobře zapamataje pro
budoucnost. — Vážně se pomýšlí na úpravu toku
brtevekého potoka, jenž protéká Dobraškou. Již
věky svým korytem ostudil město, zápachem otra
voval vzdochb, podmáčel příbytky. Pravý „dobruě
ský Botič.“ Nyní 13. t. m. usnesl se okresní ho
spodářský spolek opočenský na schůzi v Provozi,
aby za pomoci sabvence zemské i státní všecky
pozemky kol tohoto potoka léžící počínaje od Ba
Četína byly odrodněny, voda z drenáží do zmíoé
něbo potoka svedena, koryto jeho pak má býti
prohloubeno a zarovnáno. Jen kdyby to bylo brzy!
Byl by to vzácný kus práce pro blaho lidstva. —
Všechny ty, kteří berou v hostincích 8 schovávají
„Obnovn“, důrazně vybízíme, aby cizí majetek
vrátili na své místo. Nestane-li ge tak, bndooeně
uvedeme jejich osoby plným jménem. Snad ještě
platí i u nás sedmé přikázaní? — Kdo chce „Ob
pova“ mít, ať si jí koupí.

Není te denumolace € Kam vede po
krokářská zášť, dokazuje tento případ v Dobraěce:
Kaplan Smetana mluvil 28. října m. r. v kázaní 0
povionosti dozoru křesťanských rodičů na výchovu
svých dítek, a to nejen doma, ale i mimo dům a
tudiž i ve škole. Zde upozornil rodiče, by se ptali
svých dětí, až příjdou ze dkoly, Čemu 8e učily
nejen z náboženství, ale i z jiných předmětů, aby
věděli, jaké zásady nábožensko-mravní si domů
přinášejí. A ahledali-li by něco, co by bylo proti
nabožensko-mravní výchově, ať si stěžují soukromé
i hromadně u vyšších, nadřízených úřadů vším do
voleným způsobem, až ta příčina bude odstrauěna.
Upozornění toto na právoA povinnost rodičů, aby
avědomitě bděli nad zachováním zákona o nábo

| žensko-mravní výchově dítek, pobouřil do nejvyšší
míry p. řídícího učitele z Valu Hájka, který prý
na kázaní byl. Učinil poplach mesi pokrokářským
učitelatvem a na schůzi očitelské „Budče“ ujednána
pomsta. Patnáctého listopadu učinil udání Hájek

rostřednictrím c. k. okresní školaí rady u nejd.
jak. konsistoře; ke konci listopada dobrušské

učitelstvo prostřednictvím místní a okresní skolní
rady u bisk. konsistoře. A uyní v ledou snad
„Budeč“ u ministerstva vyučování prostřednictvím
interpellace bydžovského ačitele a poslance Čer
ného a soudrahů na říěské radě. Viděl kdo větší
vstek nad tento, jímě se tito vášnívcí vrhli na
ubobého kaplana? Mobilisovány všechoy mršué

. instance: konference, místní, okresní školní radu,
miniaterstvo vyučování a jím ovšem místodržitel
ství, duchovní vikarlátní a biskupský úřad. A proč?

- Že Hájkův nos v tom vycítil popusování lidu proti
škole a návštěvě školní, proti platoým školním
zákonům a učitelstva . . . Rádi bychom véděli, ro
jménu kterého hosla to učiněno bylo! Ve jménu
svobody, či volaosti, rovoosti, bratratví? Kulik
taciů instencí by se musilo dle tobo olarmovati

na Deránčí řeči Masarykovy, Hajnovy et consortes

Z Kostelce m. ©rl. Spolkusv. Vinoence
Pavlasského pro dobrovolné ošetřování ohodých
v království Českém konference sv. Jiří v Ko
stelci nad Orlicí ve správním roce minulém po
dělila 80 chudých rodin a jednotlivcův 965 almuž
nemi ve váze 1930 kg obleba a 1930kg mouty,
mimo to rozdala 320 metr. ublí. Péčí a spolu
nákladem veled. pana děkana vystrojen chudým

svánoční stromek, při kteréžto příležitosti podělení
ošetřovaní vánočkou, pnočochami, šátkem a látkou
na oděv. Konference sv. Jiří vzdává všem úle
chetoým dobrodincům, kteří svými milodary umož
nili činnost její, uctivý dík a srdečné „Zaplať Pán
Bůb“; zároveň prosí o delál přízeň a podporu
pro působení „s Bobem pro chudé“. — Ples ka
tolické Jednoty v Kostelci n. O. pořádá se v ne
děli dne 27. t m. v sále „Na Rubštejně“. Hudba
městské kapely řízením pana ředitele A. Jeřábka.
Začátek v 7 bod. večer. Vstupné: člen 1-60 K,
uešlen 3 K.

Konee o těch ketrmelcích „proti
klerikálmích“ a ©hospodářství v okres.
memocnici rychmovské. Také naprostood
poruje pravdě, že P. Kouřil jako doktor filosofie
podle dra. Cmunta jest nepřítelem lékařů rych
novských a vůbec snad lékařů všech; vždyt právě
v posledním zasedání okres. zastupitelstva, když
jednáno bylo o zvýšení služného pro primáře dra.
Riegla o 500 K, nejen co nejvřeleji za věc tu se
přimlavil, nýbrž zároveň též samostatný návrh na
podobné přiměřené zlepšení slnšného pro sekon
dáře dra. Musila přednesl, kterýžto však návrh
u referenta nemocničního,jehož blabosklonnó přízní
se dr. Musil stejné jako dr. Riegl a dr. Cmunt
netěší, nedošel milostivé podpory, asi proto, že 50
dr. Mosil za nemoci primářovy odvážil amělého
pokusu o zavedení lepšího a pro pokladnu nemoc
niční výhodnějšího dodávání obvazových a jiných
lékařských potřeb pro nemocnici a tím ovšem u
činit průlom do dosavadního výhradního překup
ního monopolu referentova v té příčině. — Tedy
žádoý návrh Koufilův na odstranění dra Cnunta
od nemocnice, ba právě naopak doporučení jeho
a ostatních dvou apolarovisorů, obsažené ve zprávě
revisní, samým drem. Kouřilem koncipované a
vlastnoračně do kviby protokolů vepsané a pru
okres. zastupitelstvo určené, aby přišté veškerá
remunerace Cmuntova, možno-li tak ovšem, a zů
stane-li týž i dále ješté ve službě nemocniční,
výbradaě jen na peníze byla uvedena a také jen
na penězích jemu vyplácena!! Doporučení toto
stalo ge jednak za příčinou úspor pro nemocniční
pokladnu, jednak vzhledem k četným přemrštěným
položkám účetním, psaným na řád stravování
Cmantova, jak objeveny byly při podrobném zkou
mání lístků kuchyňských a některých kolžek do
davatelských, kteréžto položky i u každého jiného
svědomitého revisora účetního stejně jako u dra.
Kouřila by byly vzbaditi musíly podezfení, žo tu
není všecko v pořádku a že tudíž třeba věc tu
vyšetřiti. Za svó peníze ať si každý koupí 8 ení
s vypije, co chcel Avšak děje-li se stravování na
účet nějakého veřejného ústavu, podlehé veřejné
kontrole, a při této kontrole jsou revisorům di
rektivou cifry a zas jen cifry, at to dru. Cmun
tovi a patronům a přátelům jeho vhod či nevhod
přichází a za necitné ohmatávání kapes a žalodků
v novinách do světa se rozhlašaje. Že očkomu re
vise přísné jsou proti srsti, jak Be říká, jest po
chopitelno; ale pravým monstrem v té příčinějest
požadavek, vyslovený zcela vážně 8 jisté strany
dne 5 listopadu 1906 veřejně v okres. výboro,
aby účty nemocniční k revisi domácí vůbec ani
předkládány nebyly, což však (mimochodem ře
čeno) v odporu jest se atenovami nemocoičními,
aneb aby déty tyto bez zkouméní povšechného i
podrobného od revisorů pouze byly vidimovány
a podpisovány. Nenvěřitelno, ale pravda přec! —
Při poměrech, které zde zcele objektivně a jedno
duše na podkladě skutečných fakt byly vypsány,
a to beze všeho pamíletařského osobního pode
zbívání a hanobení, samy sebou voucojí se otázky
dvě, totiž předně: Kde še byla správní rada ne
mocniční, což jest zde tolik jako výbor okresní,

"že trpěla všecko to nehospodářství nemocniční,
jak v revisoí zprávě bylo odkryto, ač dle $ 18.
lit. f) stanov nemocn. bylo její povinaostí: „míti
náležitý dozor k tomu, aby všichni zřízenci ústavu,
tedy ovšem i aprávce nemocniční Fr. Pinkasi
exter. lékař dr. Cmuut, svědomitě plnili povinnosti
jim' instrakcemi uložené“?! Správní rada v té
příčině není bez viny! A dále kde že byl vrchní
a dle skatečnosti bohužel téměř všemuhoací ne
mocniční dozorce a referent, lékárník zdejší Al.
Wolf, jehož úkolem přece podle $ 22. nemocen.
stanov bylo: „aby v prvé řadě právě on k tomu
přiblížel, aby správa nemocnice vedla ae přísně
podle sákona, dle schválených stanov a zvláště
vydaných instrakcí atd.“ a jehož povinností bylo
za tou příčinou, „aby nemoonici nejméně jednou
v témdní oavětěvoval a o tom okres. výboru
zprávy podával“ ?!! Což neviděl anebo nezvěděl
ic o tom, Cose nesprávného v nemocnicídělo anebo
nedělo? A viděl-li to anebo zvěděl-li o tom, proč
mlšel benevolentně ke všema a proč nezukročil a
nejedual proti tomu včas a rázně, jak ce slušelo?
Bylo k tomu teprv revisorů a jmenovité dra. Kou
Hila potřebí, který proto, že vykonal převsatou
nevděčnou povinnost, veřejným tiskem byl potupen
a pohsněn?! Poslední dní r. 1906 zaplaveno prý

bylo dopisy a urgencemi správce nemoeničního
zdejší c. k. okr. hejtmanství stran vymáhání ne

jen aby nebylo pozdě! Doufati lze, že hanobením
novinářským záležitost nehospodáfetví nemocnjě

a tomu asi poslední slovo v této věci připadne.
Osobního boje proti lékároíku Al. Wolfovi se asi
dr. Kouřil zatím sdrží, leč by do něho vehbnán
byl. Látky k němu dost a dost, ale žádné smy
šlenky, fakta jen a opět fakta! Nechť jen každý
8 poctivostí jedná stále, a pak netřeba 8e mu
báti, jak přísloví dí, ani císaře ni krále! A dr..
Kouřil se ani Pinkasa, aní dra. Cmunta, aní lé
kárníka Wolfa jistě nebojí a nikdy báti nemusí.

Z Přeloměe. Den Sv. Tří králů byl pro
nás dnem zvlášť památným. P. dr. Nejedlý před
nášel před velikým zástupem o reformě manžel
ství. Počet posluchačů všech společenských tříd
odhadován na 700. Řečaík vyslechnut s velikou
posorností; jeden „osvícenec“ počal vytrbovati,

poděkoval řečníkovi, který nás v pravdě pěkné
poučil.

Jakým talentem vlastné mnohýžid
bohatne. Židovský majetník pivovaru. Kšeftmu
šel, až lidé žasli, jak malý pivovar vynáší. Ale
nešťastné oči finenců| Ti lidé při všem musí být,
du všeho ae plést, mají oči alídivé jako orel
skalní. A tak nalezli, jak v pivovaraím kotli byl
otvor, od něhož vedla roura do sklepa. Tou tru
bičkou utíkalo do podzemní akrýše červené pi
večko, které mělo býti skryto před úředním do
hledem. Však to tak velikému státu skoro nic
neuškodí, jestliže jeden žid bude prodávati várku
nezdaněnou| Lečúředníkruhy vejsou toho náhledu,
nedají si říci, a tak žid jest nyní v brozných roz

paslehe Když brkne takový chytrák, brkne už pořádně.

Pokrokářská práce muSádovska.
Pokrokářeký dopisovatel do „Ratibora“ jest chu
dinka poboršen „nedbalostí“ duchovního správce
dohaličského. Najednou chce — divte sel — pe
čovati, aby církev naše nehynula. Tomuto starost
livému muži připomínáme, že ani Bůb ani lidé
nepřikazují, aby kněz konal k nemocným cestu
pěšky, jestliže jest sám churav. Vždyť lókař sám
na delší cesta si vezme povoz, i když je zdráv,
a nikdo mu to vyčítati nemůže. Dále vězte tolik:
když občan Novotný nikde povoz objednati ne
mohl, šel povolaný kněz se vší námahou sněhem
k nemocné stařeně pěšky přece. A za to má snad
snášeti ještě pohanu! — A teď dále. Pane pisateli,
nejlíp, kdybyste zalezl do nejzazšího konta, aby
vás nikdo neviděl. Má tolik opravovati jiné a cho
diti tak okázale na slunce človék, který má sám
máslo na hlavě? Dle vašeho rozumování jest farář
mstivým a denanciantem. Slovem „dennncisce“
tolik rádi se brání lidé ti, kteří žádné věcné 0
mluvy pro své chyby nalézti nemohou. Od pokro
kových lidí by měl farář snášeti všecko, vševinko;
každá výstřednost jejich by byla v pořádku. Ale
brámt se aspoň někdy? „Hu, vizte denuncianta,
nejhoršího člověka!“ Pan učitel R. P. vodil bez
vědomí škol. úřadů dítky do spolk. místností, vy
bíral od nich měsíční příspěvky, mezi vyučováním
v sobotu dopoledne domů odjíždíval, nechávaje
děti bez řádného dotora. Byl apozoraěn, že to
není dovoleno, byl prošen, aby své povinnosti ke
Škole řádně zastával. Ale kde pak by pokrokář
někubo poslechl! Ten jest tady přece proto, aby
sám porvučel, sám všude osvécoval, Bám jiné n8
pravoval, Ale dovolte! Má pro velikou „svobodu“
pokrokářovu trpěti nespravedlivou újmu jiný? AC
se v první řadě atará učitel o to, k čemu jest
do osady poslán! Nejdřív povinnost, za kterou
jest placen a pak teprve může dělati véci jiné.
Nařikáním na „denunciací“ mohl by se brániti

krokový“ pisateli, bylo vaše nepravdivé nařkoutí
dohaličského faráře? Co jest tak zv. „denuaciace“
proti nespravedlivým pomluvám? — Uvidíme, zda
se p. c. k. okres. inspektor ulekne zbabělého
nářku nad „denunciací“, či zda budo státi 0 to,
aby pokrokářeký učitel zachovával platné zákouy.
— A etanovisko duchovoího správce k sokolům?
Neslyšeli jsme nikdy, že by náš p. farář vyslovil
s nějakou příhanou jméno „Sokol“. Sokolské spolky
ctíme, pokud skutečně pracují pro vlast. Když
však jednota sokolská tak Bi počlaá, juku by bylo
blavním jejím účelem bojovati proti víře našsch
poctivých předko, když žida šutři a pokrevencům
katolickým pokoje nedává, pak musíme sprásk
pouti ruce ned takovou „pokrokovou pracl“. Od
těch dob, co začali ve spolcích pracovuti nezku
šení výstředníci, cítí se v mnohých obcích toho
následky: nevázanost, posměšky ze starších a zku
šených lidí, nezbednost ve veřejném vystupování
— až to budí úžas. Takhle že 80 spadl vlast? A
teď ještě to voucování komanda několika pokro
kářů širým vrstvám! Kdo 80 jim nechce podříditi,
kdo chce si avobodu proti nim ubéjiti, jest pra
nýřován a pomlourán. Sotva Be mladý pokrokář
ohřeje, už začne poroučeti, obviňovali 3 nezáko
nitosti, nepozoraje při tom břevno v oku vlastním.
— V příčině jednoty katolické adělujeme, že její
ponlze dobře jsou uloženy v dobalidské záložné;
u ty povíze neoudou vydány na různé zábavy vaše,
byť byste na jednotu sebe více útočili. Nu bru



bosti odpovídati uetřeba; ale posvítíme klidně a
vécně ještě na jiné zjevyvaší kulturní práce.

Veřejná schůze katolických země
déleů v Přílucou Nových Hradá. Schůze,
kterou svolali si katoličtí zemědělci okresu lito
myšlského, konala se v neděli dne 13. t. m. v Pří
luce u Nov. Hradů v sále pana starosty a ho
stinského, pana Holomks. Ačkoliv zrovna před
zahájením schůze rozzuřila se sněhová bouře, při
cbázeli stále noví účastníci z daleka široka, tak
že počet jejich byl značně veliký, Schůzi pří
padným způsobem zabájil rolník paa Truhlář
a Příluky, načež navrunul za předsedu p-na Krejsu,
rolníka a t.č. starostu ze Zderaze, i ostatní
fankcionáře. Řečníkem byl redaktor „Selských
listů“ pan Jungr z Praby, který vybízel ku při
jetí organisace zemědělců katolických v řeči přes
tři hodiny trvající. Mluvil nejprve o bídě stavu
rolnického a o příčinách bídy té. Velmi důkladně
a instruktivně rozhovořil se o řádění plodinové
bursy, kdež cenu obilí určaje několik špekulantů,

jenom sedláky svými umělými cenami vykořistují.
Loupešiví rytíři ve středověku, když přepadali
pocestné, dostali obyčejně za to oprátku pod ši
benicí — ale v osvíceném století dvacátém vy
plácí se hrabivým špekulantům na bursách obchod
mnobem lépe. Každý živnostník si určuje sám
cenu výrobků svých —- jenom rolník jest vydán
obchodním barsám plodinovým na milost a nemilost.
Rovněž i v zákonodáratví jest o sedláka Špatné
postaráno, poněvadž v říšské radě nemají rolníci
patřičného zastoupení. Poslední dobou v Čechách
mnoho bídy zavinily pohromy živelní. Proti tako
výmto neočekávaným pohromám zasluhují odporu
čení pojišťovvy, ale ne ty bohaté ukciové spo
lečnosti pojišťovací, nýbrž donucovací pojišťovny
zemské nebo státní. — Z toho,co dosud o úpadku
zemědělství uvedeno, ačkoliv to není ještě všechno,
jest patrno, že také rolníkům českým nezbývá
nic jiného než jejich sorganisování, aby spojenými
silami postarali se o zlepšení svých poměrů. Jedno
tlivec nedokáže nic, jestliže jest osamocen. To
dobře pochopily již dříve také jiné stavy a proto
se již v organigacích soustředily. Přiklad posky
tují též sociální demokraté; avšak u těch pomoci
hledati nesmíme, poněvadě jejich vůdcové často
ge přiznali, že pracují o zničení etavu rolnického.
Chtějí tedy sedlákovi připraviti nebe na zemi, ale
způsobem takovým jako onen lékař, který by
chtěl nejprve svého pacienta nemocného zabiti a
slibovati, že potom jej zase v plném zdraví při
vede k životu. Slibům |takovýmto se tudíž věřiti
nesmí. Ano, chce zaslepená sociální demokracie
nebe na zemi — avšak ona připravuje toto nebe
pozemské jenom několika vyvoleným vůdcům,
kteří na útraty a za mozoly jiných dobře žijí.
Proto spása jediná kyne rolnictvu v organisaci
svépomocné, která jeví svou činnost dražstvy ho
spodářskými, družetevními špýchary, raiffeisenkami
atd. Pak k vůli aprevedlivějšímu zákonodárství
jest nutna organisace politická. Proto třeba, aby
chom dobře využitkovali lístků volebních, až nám
je letos z jara položí do rukou ové všeobecné
právo volební. Ovšem nesmíme ponechati mimo
organisaci svou ani sv. náboženství, které jinými
organisacemi 8e vůbec nerespektuje. A přece po
Blední události ve Francii zrovna křičí, abychom
ve vlasti evé nenechali věci přijiti až tam, jako
to dopadlo ve Francii za vlády zednářů a socialistů,
My se tudíž organisujeme k ubájení zájmů rol
nických na základě národním a náboženském.
To jest krátký výňatek ze slov pana redaktora
Jungra, jenž za svoje nadšené vývody odměněn
byl hojným potleskem a hločným voláním „Zdař
Bůh!“ Slova jeho uchvátila posluchače evojí že
leznou logikou, pravdivostí s zajímavými doklady,
kterými každý bod ve své řeči doprovázel. — Na
konec vyzýval pan předseda, aby se přiblánil
k slovu, kdo by snad něco namítati chtěl. Nepři
hlásil se nikdo. Tři páni z Makova chlubili se, že
badou dělati opposici, ale buď se báli ostudy
anebo ještě v Čas ge vytratili ze schůze, Za to
výsledek zdařilé schůze této byl ten, še mnoho
přítomných přihlásilo se za členy sdružení země
děleů katolických aza odběratele „Selských listů.“
Dej Bůh, aby katoličtí zemědělci se svým pro
gramem svítězili|

Voličůmua Žamberocku a Ústecku.
Dr. Štemberka náleží ku straně, která vášnivě
proti katolíkům bojuje a usiluje o vyloučení ka
tolického náboženství ze škol. Proč se dr. Štem
berka nezastal svobody katolíků rychnovských,
když „Osvěta lidu“, do níž dr. Štemberka dopi
snje, tolik štvala proti usídlení katolických děl
níků v jednom bostinci rychnovském? Proč
„Osvěta lidn“, která tak sprostě katolíkům na
dává, dra Štemberku odporačuje? — Proč chválí
dra Štemberku Masarykovský „Čas“, který proti

českémuympasi katolickémuštval, ale německo
židovské kole rabínské dělal reklamu? Katolíci,na

Různé zprávy.
Dvakrát měř a jednom řež! Praš

tký „Čech“ přináší tato lokálka: „Žádoucí vzájem
nost katolických Jistů,“ T4š mohla by býti rozhodně
čilejší a upřímnější, ale místo toho setkáváme se se
sjevy dosti neutěšenými. List náš mohl bz o tom

mooho vypravovati. Setkalť so PE srém obnovenía nopříz.í mnohou právě a listů katolických, očemů

k vůli klídu in domo sua 0 nich pomičíme. Lsč jeden

nemůše býti nikdo nucen a nemá-li kdo koho rád,
má právo se mu vyhnonti tfeba na sto kroků. Totéž
učinil list jeden katolický, vycházející ve východních
Čechách. Nášfenilletonista přináší právě pod čaron
obrázky pol sáblevím: „Novoroční bilance“, v nicbě
— o norém roce — na konec byl též obrázek o vý
chově dítek u sociálních demokratů. Jeden 2 nich,
K, přivedl si na policii nezdaru syna, s nímě nemohl
nic avésti. — Obrázek ten dle věsho velice se za
mlonvsl onomu listu ve východních Čechách. Ale aby
nemasil uvésti „Čecha“ jako pramen, vyhnal ve mu
na mnobo mil zecházkou až do Vídná — do „Osst.
Kor.“, z níš jej citoval — ale div divou.( — doslovně
dle „Čecha“. To je přece dětinsky malicherné. Třeba
ještě podotknoati, že nesmrtelný zakladatel toho listu
ové žurnalistické ostraby vydobyl ai častějším dopi
sováním do „Č-cha“. Meministe javati“ — K této
lokálce „Čechově“ pozaamenáváme beze vší kyselost,
že je adressorána „Obnově“, která skutečně reproda
kovala citovaný obrázek o výchově dítek u sociálních

demokratů. Malým nedopatřením „Čscha“bylo p hlédnato — úmysl au mravokárce přece nelze předpo
kládati —, že jsme v čísle 2. poctivě citovali „Oatrav
ský kraj“, z něhož jeme zpráva doslovně přijali. Tedy
dádná oblika do Vídně, žádná „Oost. Kor.“, a žádné
vyhýbání se bratrskému objetí! Mimochodem oršem
poznamenáváme, že týž obrázek přinesla v prosinci
m. r. o něco dříve „Nár. Politika“ v denních sprá
vách, takže jeme skutečač ani nemohli tuňiti, že to
je „původní“ obrázek „Čechův“. Doufáme, že toto
malé akvapení vyléčí „Čecha“ z domněnky, že žádoucí
avornost rušíme my.

Protostantský nuivorsitmí professor
katelikem. Dr. Fórater, naivoraitní profeseor
v Carychnu, vzdel se protestantství reformovaného a
přešel na katolictví. Ponávadě je to veřejná věc, při
nesl o ní zprávu „Aazganer Tagblatt“. Z toho povstala
ve veřejnosti pravá boule nesnášelivého proteatantiumu.
Některé noviny napadly ačeného professora a podklá
daly mu nedůstojné motivy. Dr. Fórater však těchto
dní uveřejnil apologii svého obrácení vo zmíněném
listě; o ní možno tyrditi, že je to velebný chvalozpěv
katolické církve a těžké odsouzení protestantství,
jakož i jeho dítka, liberalismu. Fórater podrobil pro
testantetví ostré kritice, doše k přesvědčení, še jeat
protestantství sonhrn protiv, neoprávněná negace tra
dice sv. Otců. Aby jtistěji dovodil odsouzení prote
stantatví, nčený professor cituje av. otce. Jeho návrat
do katolické církre byl proveden na základě dlouhého
studie « rozumových důvoců, které mn vyznačily
cestu, kudy se měl bráti.

Vědeckýlatinský spls českého bls
kupa ze XVI. století přeložen do něm
člmy. Slovatný biskup olomoucký Jan Dabroriaa,
narozený r. 1486 v Plzni, proslul svojí učeností v době,
kdy husitská a protestantská kultura v Čechách a na
Moravě byla přímo žalostná. Dabrovins (Jan Skála
z Doubravky a Hradiště) náležel k předním stoupencům
pokrokového směru humanistického své doby. Bisku
pem olomouckým stal se r. 1641. Zemřel roka 1653,
Vydal větší počet poučvých spisů, mimo jiné též:
„Libellus de piscinis et pisciam, gai in eis alantur,
natura“ (Knížka o rybnících a vlaetnostech ryb v nich
chovaných.) Spisek ten prozrasaje velikou bystrost a
odbornou zkušenost spiso.atelovu. Byl vydán r. 1647
ve Vratislavi a do polštiny přeložen r. 1600. Nyrí
vydán německý překlad zajímavého toho dílka nákla
dem c. k. rybářské společnosti vo Vídni. Německý pře
klad s zpracování spisku toho pořídili dr. A. Wůstner
e ředitel rybního hospodářatví J. Kollman. „Nár. Po
litika“ píše 7. ledna: „Jan Dabrovins byl nejen pil
ným upisovatelem as účencem, ale sároveň i můžem
světa zkušeným. Nejobšíraější a nejproslulejší jeho dílo
jest „Historie regni Bohemias...“ (vydané v Prostě
jové r. 1562), ješ připsal Maximilianovi II., tebdy
nově zvolenému králi českému. Spis jeho o rybnikář
ství a rybách, který byl nyní do něměiny přeložen,
obsahuje v šesti knihách podrobný návod k rybnikář
ství, svědčící o soemenitém praktickém smyslu auto
rově. U příležitosti osnémení německého překladn tohoto
opisu píše „Wiener Ztg.“ mimo jiné: Záliba theologa
a diplomata s povolání k pěstění ryb jest již dosti
nápadné, než zájem na jebo díle zvýšen tím více,
protože zpracování všonóho obsahu oproti tehdejšímu
pojednávání o přírodopisných věcech jest zcela samo
statné a spočívá beze vší pochyby většinou na vlast
ních skošenostech. Kniha tato vyvolale, jak z tehdej
ších moravských zpráv zřejmo, pozornost a působila
tehdy jakoš i ještě později dlouho poučně; ano četné
násory v knize této pronesená, jako na př. vypuštění
rybníků na zimu, mají posad plnou platnost jakošto
základní pravdy rybního hospodářetví. Rybáři a ryb
nikéři mají tedy ploý důvod, aby v autoru ovítali
mistra našeho rybnikóřetví a chova ryb".

Nové ukázky socialistické vzdělá
vací práce. V Hennovru dle zprávy časopisu
„Metallarbeiter“ chtěl socialistický soustružník Nenstiel
„Obrátiti“ rázem křesťanskéhosociála Rasche na rudou
víra. Nepoobodil; s toho velký vztek. Rasohori sa
špinéným olejem pomarán soustrah a hotová práce.

dyš Rasch protestoval proti té ničemnosti, vsal na
něho Nenstiel šeleznou tyč. Jen rozvaze křesťanských
sociálů bylo co děkovati, še nedošlo k hrozné potyčce.
Ale mstivý Nenetiel nemínil jen tek nstoapiti. Popo
lední přestávos masil jíti Rasch na ové pracovní místo

kolem Nenstiela, ký ma dal do obličeje pěstí takovou ránu, že ul musil vyhledati pomoo lékař
skon. Socialistickým tiskem sdivočilý Nenetiel odeou
sen na 8 dní do geláře e k pokutě. — V místní aku
pině chemických dělníků „Stokeran“ ve Štokravé
spronevěřil socialistický pokladník Fr. Selmer větší

peněgitý obnos. — V Třebíči nutí socialisté spola
činky do svého spolku. A když dělník ani prostým

"1 tm nedá se přinatiti ke vatonpení do té „vadělávací“ společnosti, nalehají socialisté na továrníka,
aby ho propustil s práce. Někteří dělníci jiš také

pod tiskem terrora socialistického jsou z práce pro

m.:Jak „Právo lidn“ rozumí vzdělání širokých vratev
lidových, toko nejlepší doklad podalo v minalých právě
dnech, kdy u-nalo sa matné obšírně zabývati ae
avatbon bývalé bospodyné monsignora Drozda. Tak
pepicky, jak „Právo lida“ při této přilešitosti psalo,
není schopen psáti snad čádný jiný list v Čechách.
A přece jednalo se o záležitost čistě soukromou s o
osoby, která veřejně nijak nojson činnými. Ovšem, 00
je „Práva I.“ po takovýchto věcech; ono potřebuje
pro aroje čtenářetvo sensace nejhrabšího draho, a ty
se musí najíti vem kde vem.“ — A sase Štokravat
Po Fr. Selmerovi objevil se tam nový „vyvlastňovatel“
socialistický, jménem Jos. Wittine, který zpronověřil

socialistický důvěrník Kristian Gerkerler peníze v or
Eópisaci socialistických natěračů a socialistického
epolka turistů „Natarfreunde“ ; ovšem že ihned zmizel.
— V ruském Polaku v Czestochově byl odpraven 80
oialistický zákeřný vrah. Socislisté k poctě odsongsence
v deu popravy chtěli zastaviti práci ve všech továr
nách. Když nechtěli na jejich komando oslavovati ne
socialističtí dělníci vraha stávkou, tu vpadali radí do
továren, bili pokojné dělnictvo pěstmi, stříleli ma nad
hlevami atd., sž provedli svou. Pékná svoboda! —
V Belgii nechtál se sáčastniti stávky v Goaselies dělník
Van Erachot, otec četné rodiny. Proto přepaden dvěma
socialisty s zabit.

Kde vládne světem© Pražská| „Bohe
mia“, list německých liberálů, vypravuje o Rotechildech:
„Mezi žijícími Rotachildy je nejvýznačnější osobností
lord Hotechild. On to byl, jenž provedi spolupůsobení
veškeré mcci rodin Rotschildů, běželo li o to, přání
Rotechildů prosadit u protivníků. Sereroamerickému
klubu peněžnímu oa př. + jednom doi odňal tolik
zlata, že donatil atátolho sekretáře, aby — dle přání
Rotachildů vůčí Venezgele «lsto nepřátelsky choval
se přátelsky“ — Kdo vládne světem?

Židovsko-soclalistická hrůzovláda
zavládla v raekopolském městě Lodži, kde se dělni
otvo obrací nejen proti továrníkům, slo proti všema
obyvatelstva. Ruzeštvané dělnictvo v nezaměstnanosti
své bezohledně požadaje na každém občana, který
vládne nějakým majetkem, aby šivil několik rodin
dělnických. Židovsko socialistický ráj!

A zase šíd. Vrahem nedávno zastřeleného
ruského generála Pavlova jest zase žid. Opět doklad,
že raští židé jsou urputnými revolacionáři.

Úžasné hubení ptactva spěvaého
provádí ae soustavně v Italii. Loni bylo v okolí
Fogie v Apalii postříleno na '/, mil, skřivánků a ne
*/, mil. bylo jich pochytáno do eítí. A co jiného pta
otva tu zhyne! Barbarství Italie za vlády zednářské
v plném květu.

Chov kumárů má velikoudůlešitoatnárodo
hospodářskou. Do zemí korany České dováží ae rcůně
za 180.000 K barzských kanárů a co odjinud ce jich
u nás prodá. V Harza nebo Tyrolsku získají so zs
kanáry etatisíce; v Německo vůbec vychovává 86
ročné více neš 350.000 kanárů; i u nás £ chovu ka
nárů vzešel by mnobým nemalý sisk. V poslední
době rozmáhá ae i ro vlastech našich chov kanárů,
jen třeba ta organisace,

Stříbrné předměty velmi pěkně ae vy
čistí obyčejnými sazemi.

Americká jablka čím dál tím více vyrá
Zejí se do Evropy. Roku1005 vyvezeno jest 200.000
audů, loni v října jič 600.000. A naše ovocnářetví
byne! — :

Kolky ma účtech masí ss přepsatiprvní
řádkou t.xta. Poubé přeškrtnutí kolru nebo napsání
číslice jest nedontatečné a podléhá pokutě.

Žena trojnásobným doktorem, s sice
doktorem filos.fie, mathematiky a mediciny je Portu
galka Domitilla de Carvalho, jež byla a počátku uči
telkou a vybídnats byvší skoušejícím komisařem,jenž
byl při zkoušce překvapen jejími výbornými odpovědmi,
vymohla ei po těžkých bojích vatap na universita a
pomocí královny vystudovala. Tří doktorátů získala
si postupné a je nyní praktickou lékařkou. *

Lidová píseň v Bakonska. C.k. mi
nisterstvo kulta a vyučování chystá se vydati sbírku,
která má v jednotlivých svazcích, podle národů a
zemí rozdělených, obsahovati veškeru lidovou hadbu,
zejména pak lidovou plaeň národů a kmenů v Ra
kouska žijících. Nejnalehavější prací však jest a bude
saznamenati s úst lidu to, co dosud uebylo objereno
neb mepoň ne aveřejnéno. Má-li býti v mezích mož.
nosti dosaženo blavního úkola takového díla, vědecky
založeného, t. j. úplnosti, natao, pokad běrí o českoa
lidovou píseň a hudbu v Čechách, obrátiti ae a touto
žádostí o spolupracovniotví k široké veřejnosti, vláště
k učitelstva, duchovenstva, úřednictva, lékařstvu, sta
dentetvu a vůbec ke všem, kdokoli mají s lidem přímý
styk. Hlavní zásady této aběratelské práce jsou asi
tyto: především má se sbírati to, co s lidu samého
vyšlo, tedy vlastní lidová píseňa vlastní lidová budba,
dále všechny plody umělé (píseň i hudbe), jež lid při
jel, po svém spůsobu nazpsmět (nikoli z not) spíval,
měnil a dále šířil (tak zv. znárodnělá plaeň),se všemi
varianty v texta i v nápěvech. Zkrátka má se sobrati
všechno, co ještě nyní v lidu a od lidí se zpírá n o
čem Ise prokázati, še se před časy tek zpívalo. Při
hlášky sběratelů, zápisky plsní a jakákoliv jiná sadě
lení nebo dotazy buďteš adresovány: prof. dr. O. Hos
tinský v Praze II., Podskalská třída 350.

Nenstálé sdražovámí. Společenstvosou
kenníků v Rychnově n. K. usneslo se sdražití ve
škerá sukna a lodemy o 15 uš 20 procent. —
Rakouské sirkárny zdrašily sirky úvédaké o 6 K

ři 1000 balíčkách, obyčejné o 10h při 100 kra
ičkách.

s řemesinictvaašivnostaiotvahe konal 6+ dme 13. t.m. v Prase na ně.
6 řemoslnictvo s sivnostnictro tu s rosbofče

mím vystoupilo proti panské sněmovně, které úprava
živnostenského řáda s poslanecké sněmovny vyžlou
unačně změnila na zkásu šivnostnictvai femeslniotva.



Úpravou živnost. řádu nejvíce pobonfřen stav hoatin
ských, ježto pan ké sněmovna postavila se proti přání

hostinských, aby pro obchod a láhrovým pirem bylaustanovena zvláštní koncese. Zemeká jednota řem.
e divn. společenstev vyzvána, aby ze ješté v poslední
chvíli na příslušných místech vystoupilo ve prorpěch
pošadavků řemesinictva a fivoos nictva.

Lidský věk. V Evropě čítá se průměrný
věk lidský takto: asi 60 let obyvatelům Norvéšaka,
45 Angličanům, 44 Belgičanům a Švýcarům, Fran
conzům 45 let, Němcům, Rakušanům a Italům 89 a
Španělům 32 roků.

Tržní zprávy
V Hradci Králové, dne 12, ledna 1V07.1

bi pienios K 18:00—18 60, šita K 10:10 —1100, jedmo
ne k 1040 —11'20,prosa K00 00—00*00, rikve [K600
—10'50, bracha K 153:00—2000, ovsa K 6 30 —8"90,
Sošky K 44 00—46-00, jahel K 2000—0000, krap K
18:00—32 00, bramborů K 3:00 —840, 1 hl jetelevého
semene bílého K 88'00—9200, 1 hi. jetelového Be
mínka čer. K 104'00—1130, růžáku K 0'0—00, máku
K 82 00—38 00, lněného semene K 0009 —00'00, 10)
kg šitoých otrab K 116)—1209, 100 kg pšeničných
otrab K 11'60—00'00, : kg másla čerstvého K 200
—220, 1 kg másla převařeného K 0.00—000,
1 kg sádla vepřového K -172 —180, 1 kg tvarohu K
0-24—0'38, 1 vejceK 08—0'09, 1 kopa okarek K 000
—0 00, 1 kopa zelí K 00)—000, 1 kopa kapusty
K 8'60—380, 1 hl cibule K 340—260, kopa drob.
zeleniny K 100—160, 1 pytel mrkve K 200 —2-30,
1 bečka švěstek K 000—000, 1 hl jablek K 000—
00:00, 1 hl hrašek K 0:00—0 00, — Na týdenní obilní
trh v Hradai Králové dne 13. ledna 1907 odbývaný
přívezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 271:/,. žita
999, ječmene 108, ovsa 206, prosa 0, víkvo 28, hra
chu 2, čočky 00, jabel 09, krap 7, jetel. semínka
298, Inóného semene 00, máku 2. — 3%.)Zeleniny:
selí 00 kop, okarek 00 kop, kapusty 53 kop, cibule
20 bl, drob. zeleniny 248 kop, mrkve 21 pytlů,
brambor 81 hl, salátu 00 kop. — 3) Oroce: jablek
26 hl, hrašek (00 hi, švestek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 12 kusů, podavinčat 406 kusů,

(Zasláno.)

Pod falešnou rooškou lidamilností napsána
v „Osvětě lidu“ nepravdivá naráška, jsko bych býval
při důstojnickém večírku ošien. Pisatel mohl dobře
věděti, že takovým adělením ublíší se výhradně mně
a zárodu mého défa, poněvadě by hosté utratili dů
věru vlidi, kteří by je nespravedlivě obviňovali. Každý
bned se může domnívati, že podkladem zprávy té jest
moje nějaké rosblašování, což pravdou není. Účelem
nařknotí jest odvrátiti ode mne i od závodu důvěru
dobře platících hostí. A já nemám velkých kapitálů,
abych tak hazardaě přízeň návštěvníků od sobe a od
závodu odvracel. Tolik na vysvětlenou:Ostatně myslím,
že zprávu tolik prolhaného listu stejně nebralo obe
censtvo vášně,

E. Nevečeřal,
vrchní číšník v hotelu Bařtipánově.

nh
břěěbětěřěbět

Umělecká novinka!
Konst. Buška SW. VÁCLAV (na koni)

nádherný kovový relief opravený ne způsob bromzu,
v moderním leštěném rámu (valk. 72x61 om) K630.

=— KDE DOMOVMŮJ! ——

Kovovýrelief vmoderním ném rámu vel.42276 cm.
doporoučí firms

Petra Buška synové v Sychrově.

Nádherný a praktický dárok jost

krásný obraz
neb jiný umělecký předmět, které jako

kříže atd.

"Druhé vydání!
Račte si objednati

00 kapesní 00

organisací katol. na r. 1907.

Kbotanský ÚTaDisála.
Kalendář obsahuje vědecké práce Dr. Šimáka

Dr. F. Reyla, prof. Drápalíka, Jakla, Dostála atd.
Znamenitá pomůcka ve veřejném životě pro všechny

Cena 1 ex. v plátně váz. jest pouze 90 h
(poštou 1 K), 12 ex. po 80 h, s poloviční
frankaturou. Cena 1 ex. brožovaného 70 h,

poštou 80 h, 12 exemplářů po 62 h.

Objednávky vyřizuje

Josef Polák,
Hradec Králové, Adalbertinum.

Čtěte a horlivě rozšiřujte!

Slovo v čas o právu volebním
a jiných občanských právech

ve státu.
S vyhraženým svolenímpřeložil Frant. Navrátil.

Právě v této chvíli natno pilně čísti tuto
jadraou, obsažnou koíšku, jež poučuje velice jasně
katolíky o ústavních právech jejich, o důležitostech
voleb, o výsledcích vzorné organicace, atd.

Nyní před volbami doba nejpřihodnější,
Nechť přítomná brožura jest čtena v každé kato
lické rodině!

Stran 24. — Cena pouze 8 haléřů,

—: Při hromadných objednávkách větší aleva. :—

Objednávky vyřídí obratem

Administrace
Čas. Úvah v Hradei Králové.
>

ARON XNODNONAA
Z „Časových úvah“

posud jsou na skladě tyto spisy:
Ralfieisenovyzáložny... ........ 8hUčtesez o 16OslavaHusova-R a,

decká kolej Tov. Ježiševa r. 1036... s ,
alobavyděděnceXIX.věku... ... 8,Otrestusmrti... 4,

Zrušenířádujesuitského........ 8Vládažidovstva...... 8;BlížekŘímu-2 s,
Moderní choroba a její pretilék (o tisku) . 8
Vyznání starého hMěniíka©sw.zpovědí-080
Svépomocdělnictva.......... 8,Pryčsdogmaty.. ....... .. 8,
Fara katolická a protestantská
O úpadku náboženství mezi prolestanty . 16Zpráva o sjezdě českoal

P liků VRradolKrálové o ýoh kate
R MVelikýbiskup-2 8,

ostpravéhonáboženství... .. 16,
Pokoraa náboženství. ........ 5,
Zakládejteodborovéepolky . . ...... 8,Husitéjindyanyní...... ..... M,
Několikslovopapežství........ 8,komby-2 8,
eskénáboženství........... 16,

O ústavnímživotěv Finkouska . ..... 5,PlusVII.a Mapeleen. ...... 8,
Českétan studentů.......... 8.eskákonfesse. ... . ......... “,
Učelnostv přiredě—.......... 16,Pohřbivatičiopalovatimrtvoly?.. .. 6,
Moderní náboženství Nlasarykovo . .. 6,
Jubileummariánskéa Lurdy... ... . 8,
Otroctvízrušenokřesťanstvím..... 16,Spojencispleitistů............. 8,Omanželství-..........0 8,Braňmesetiskem......... 5,
9S aracichKristových.......... 16,est úctaPanny Marie oprávněna? . . . 8
WávětěvouuSlovanů.......... 8.
Velnékapltolyo spořivesti—.. .... 8,

Objednávky vyžídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové,

GIGIGICOPIODCOGOCO)

ozmarné©
> příhody.e "5 ©

Ilostruje
Jiří Sahula. K. L. Thuma.

Stran 115. Cena 1 K 10h franko,

z
Knížka obsahuje 9 rázovitých hu

moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěžího a nezávadného humoru.

mp- Každý-3

křesťanský dělníé
má odebírati svůj odborný týdenník

Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práve“ v Hradci Král.

s- ] m
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

Passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná

100 dopisnic s týmž obrazem věrněpo
danýmKB.*

Na skladě jsou též dopisnice a obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. bisknpa Dra Doubravy.

E = W= C

šiz 33 4DB aBat
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Josef
s Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod so
ohařský a řezbářský.

cesty,jesle, Bolíhroby,kříše,

přemeP Předmětyhodícíss sa .

Původní nákresy, cenníka rozpočty besplatně ao.

Bemovacestarých oltářů akostelních zařízení.

Boži hroby
krásně provedené u velikém výběrn v kaldém

slohu, se vším příslušenatvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva
řezané i z pevné sádry, jemně polychrom. (vs

velmi lerných cenách.)

Sošky xyWzkříšení"
ze dřeva řezaná, jemně polychromov., jakož i

veškeré kostelní práce ze dřeva
nabízí veledůstojnému P. T. duchovenstva

Petra Buška synové, Sychrov
uměl. závod sochař. a řesb. pro práce kostelní

— | Založen 1853. —

(Provedeno as 600 olt, a B, hrobů.)

v Pánu zesnulého.

Červené, dp. kaplanu z Hořepníka,

Všem těm přejeme srdečně:

x

Sbírky
poštovních známek
a starou korrospondenci

Nabídky us adm. t. 1. pod zn. „Sběratel
známek.“

OEOSCOSPESOENEBSGCCSECESEEESAESASC

Boží hrob
velicekrásný jest levně| nasplátkyna prodej.

Kde, poví
P. Vlasák

v klášteře Křižovníků v Praze I —101.
UB% 23239 23993222393423932323232

Alessandra Manzoniho
světosnámý román ze XVII. století

„ONOUDENUU
uveřejněn v „Knihovně
našeho lidu“, již vydává

Papežská knihtiskárna bene
diktinů Rajhradských v Brně.

!

denol katolickoupořídil prof. Dr. Tomáš Korec. |

Stran 948pěkné úpravy. |Původní cena 5 K., -Oi
OWP*dočasně snížena na 3 K.

VZÁJEMNĚ POJIŠŤ..
BANKA V PRAZE.

SAZBA A PODMÍNKY VYNIKAJÍ OSVĚDČENÝMI VÝ

HODANI A LIBERÁLNOSTÍ.

VŠECHEN ZISK NÁLEŽÍ ČLENŮM, NEBOŤ SLAVIA
JEBT ÚSTAVEM VZÁJENNÝM.

—— POZORUHODNYJSOU ZVLÁŠTĚ SAZBY: ——

PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO
PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,
NA VĚNO DÍTKÁM, NA
VÝSLEDKY MNOŽNÉ, SE
49, STOUPAJÍCÍM ZÚROK,,
NA POJIŠTĚNÍ PENSÍ - 

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCELA SE 10%,
DIVIDENDA.

RESERVY A FONDY | K 31,865.380-80
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.159:57

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

GENER. ŘIDITELSTYO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

V LUBLANI, VE LYOVĚ A ZÁHŘEBĚ.

ADRESSA PRO TELEGR.: BANKA SLAVIA. PRAHA.

Malinský křen
od i—7 E t 10 o

ha navyplacené,proti dobírcetěatá vám
pěstitel

Václav Boh. Jelinek,
statkář a člen spolku křenařů

v Malíně č. 42. p. Sedlec:
u Kutné Hory.

Zaplať Pán Bůh!

prokazovali

Za všecky příbuzné:

Á
správce v Žělivě.



Příloha
Besídka.

Chytalštěstí.
8) Na starého Klofka usmálo se štěstí

několikrát a tolik líbezně jako Boží alanéčko.
Jakmile však je chtěl uchopiti pevně sa ročku,
až 66 mo schovalo za mraky. Ba! Když na
svých potulkách štěstí spatřilo starý, omšený
barák Klofků, už se vyhnulo na pět honů.
Tam se nechtělo usadit ani na chvilko. Ale
Klofek neunavně cbytal a chytal dovádivé
děcko jak oměl. Když odaloužil na vojně celou
kapitulaci, přišel do rodné osady Modřínova
8 velikou hrdostí. Uváděl bodré sousedy v úžas
vyprávěním, co všecko zažil v Italii, jak sám
Radecký ho měl rád jako vlastaího synal A
takový hrdinu, jebož prsa ozdobena byla zá
služnou medajlí, měl sednouti k verpánku a
příštipkovat? To by bylo rozhodně nedůstojno
válečného hrdiny. Zkoušel všelijak, jak by se
vyhnal zcela všednímu zaměstnání; a když
čaladek neúprosně nalehal, aby konečně do
opravdy Klofek začal nějak vydělávat, utekl
ee hrdina ve své tísni k Mase; chtěl se živiti
uměním. Oženil se s Dorotkou Vránovou a zá
její celé věno koupil si kolovrátek. „Uvidíš,
holka, jaké krásné peníze nám poplynon! Jeli
flašinet nový, má-li silný hlas a nové pleničky,
takový jest hledaný — a zvlášť o posvícení.
Sedláci nás zasypou koláči. Až uvidí člověka
pro vojna vyznamenaního, to si nás teprve
budou vážiti.“ Dorotka neměla mnoho esthe
tického vkasu; takové umělecké pouti se jí
příliš nezamlouvaly. Ale jak by jí také krásno
moblo příliš k srdci přirůsti, jestliže sama
příliš hezká nebyla! Mítvíc peněz a lepší
postavu — dosmrti by si byla Klofka nevzalsl

Z počátku Dorotka věrně patovala s mažem
po vzdálených osadách. Když se jí narodil
Francek, to už Klofek začal choditi s kolo
vrátkem sám a sám. Bylo ma to tak milejší.
Jak se chtěl Klofek někde skleničkou posilnit,
už ho Dorota držela za SŠosy,hádala se 8 ním
až hrůza; marně jí dokazoval, že se to nesrov
nává 8 jeho vojenskou ctí, aby se nechal 86
kýrovat ženskou, která nic nezkasila, nic nezná.

Teď mu tedy zasvitl paprsek veliké svo
body. Bude chodit, kam mg libo; odvede ženě
takovou peněžiton částku, jakou sám bude chtít.

Nešťastná svobodo! Jak často jsi omámila
kouzelným svým úsměvem zdravou soudnost!
Svobodo, svobodol Jak jsi často třtinu nalo
menou dolomila, vratké, slabé povahy zcela
porušila, lidi bezstarostné k velkému neštěstí
přivedla! Mnoha lidem prospěje spíš neústup
ný poručník než největší svoboda. Náš Klofek
nebyl z lidí, kteří si dovedou ochotně odpírati
a s osobními choutkami vítězně bojovati. Ně
jakým sebezapíravým poustevníkem by se roz
hodně nikdy nestal.

Náš umělec na svých výletech ei přál
tolik, že často Dorotka nedostala od něho celý
týden ani groše. Chbutnaly mu likéry jemné i
méně jemné. O pivo nestál. To jest prý jen
pro ty bohatší. A konečně — to abodne každý,
že flašinetář ne neblýská se svým uměním ve
stkvostných salonech, a že tedy příliš málo
přichází do styka 8 elegantní, uhlazenou spo
lečností. Kdo často hrává před krčmou i v
krčmě, příliš málo se zušlechťaje. A tak pestrá
společnost všelijakých lidí jen posilovala ne
šťastného flašinetáře v jeho hýření.

Dorotka byla někdy celá zoufalá. Klofek
sice v podnapilém stavu neeplácel ženě výčitky
její výbuchy hněva a nadávkami; ale z jeho
řečí bylo patrno, že ua obrat nepomýšlí. Co
prý ubobý člověk na světě má! On prý pije

toliko proto, aby zl bídu a vztek na ty lidi,kteří si hoví v nádhernýchdomech. Ba jo!
Bylo by dobře všecky barony dát na vojnu a
jejich statky rozdati lidem potřebným. Potom
bude na světě dobře. Bohatý důstojník aspoň
něco dělá a zkusí na marších dost. Fabrikant
má plno starosti. Žid taky musí počítat od
rápa do večera. A mívá dobré srdce. Dá pro
mrzlému člověkarád skleničku prozabřátí za
darmo. Ale šlechtici? Ti jen dobřežijí a ji

ným dem pe vn Vždyckypo takovémďlogofování se dal Kjofek do pláče nad, svojí bí
dou,n K ka] l

klo takhle svoji bídu nenapravíš“, hon
kla Dorotka. „Kdyby si hleděl baron jen skle

nice jako ty, byl by taky, brzy Zobnáko sA co to buděš pončovat zku O vo
áka!Ty nic nevíš,Šlechtici— to jsou nejhorší
idé na světě — rozumíš. Já to znám. Jimý se

a P dře— a oni jen užívají.Jé mítm

Malé Franta při tajovýeh častých vý
dech za také Mabýrěl řvevědčení Mý
ta damokratická krev jest ctpostná; v malé

hlavičce dd mnobo nerozlišoval a povašovatvůbec bohatší občany i s jejich dětmi za lidi

zcela špatné, za ničemné sobce. Rád se 3 dět
mi bohatších r.dičů popral, rád jim nadal. Jak
mile spatřil chlagoe pěkně přistrojeného, uč
se mračil, hledal záminku ko sporu, aby si
mohl postěžovat: „Že iuáš lepší kabát, už si,
kluku, myslíš, že... “ at.d. Zkrátka Franta
byl na svůj ošumělý kabát náležitě hrdý. Vě
děl jistojistě, že trpí bída i 8 tatíkem jen pro
ty zlé boháče; jiné příčiny malá hlavička nenalezla...

Jednou na podzim vracel se Klofek z po
svícení krokem zvlášť vrávoravým. Jak mu ten
flašinet byl tenkrát těžky! Div, že se s ním
do příkopu neskolil! Vesele si prozpěvoval,
chvílemi ve zastavil a udeřil se v prsa, provo
lávaje hlasem povýšeným: „A já člověk z ta
kového roda místo užívání tak dlouho jsem se
plahočil s flašinetem! Himlll!“

„No — dnes si's dal“, vítala Dorota. „Vždyť
jsi pod obraz Boží! Lampe starý! A — kde
máš peníze?“

NHNicnemám dnes, nic — a taky těch
žebráckých grošů už nebnda potřebovat.“ Slo
žil kolovrátek, postavil se do majestátní pózy,
pokud těžká hlava dovolila a houkl sebevědo
mě: „Jch bin Ritter von Schěnwald“.

„Prosím tě, nechytá ti z tobo Špiritasa
hlava?“

Klofek usedl. „Konec žebroty. Pěkně mi
to vykládal na Nelkenberku pan Záraka —
víš, co píše na zámku u velkostatku. Ten při
Jel na stará lejstra; a v těch četl o rytlři
Chlofkovi ze Schónwaldu. A kdo by to mohl
být jiný než některý z mých urozených před
ků? Víš — dávno před lety psali lidé trocha

, jináč než teď. Pan Záraka slíbil, že všecko ještě
dobře proštudýruje, že najde ještě jiná lejstra,
a pak pěkně mosím být šlechticem jako moji
urození otcové.“

„Muži, blázníš?“
„Dej pokoj, já rytíř ze Schonwalda že

| blázním? Já až dávnocítil jsem v sobě šlecL
, tickon krev; ož dávno jsem věděl, že jsem ně

co jiného než ti mrzáci kolem mane.Teď se to
ukáže. Jak ti povídám: von Schónwald.Možná,
že ještě najdu zřícený hrad, kde moji vznešení
předkové vřádlia hloupým sedlákům poroučeli“.

' „A co z toho všeho budeš mít? Koupí ti
snad někdo pro tu honoraci větší fiašinet?“

„Bláhová ženská! Až se dokáže, co jsem,
všecko bude jináč. Seberu se hned a půjdu k
císaři pánu. Co pakby mohl císař pán dopus
tit, aby zmužilý potomek slavné šlechty ra
kouské chodil e flašinetem? Německy omím
jako česky. Všecko ve Vídni vyložím, a pak
buďe hej! Z tohohle Kocourkova hned se od

| stěhuja. Oni by ti lidé myslili, že pořád před
sebou vidí jen flašinetáře. Pořád by měli za
to, že jsem jim roveň. A moji kollegové z
modré krve by to taky nesnesli, abych zůstá
val v tak mizernémhnízdě...

Dorka vrtěla hlavou; myslila, že až se
Klofek z opice vyspí, začne mluvit rozaměji.
Ale starý vojna vedl i drahý den pořád stej
nou. Však se zas co nejdřív do Nelkenborko
podívá.

A Franta? Chodil zakaboněný, zamračený
: jako mocný Tamerlan, když odsuzoval protiv=

níky k ukrataé smrti. Chodým dětem začal
říkat „mrzáko“, nebo „žebroto“. A když se
ho s údivem chadí spolužáci tázali, proč na
jednou dělá takového pána,odpovídal: „Však
brso uvidíte, covlastně já jsem.“ Už přemýš
lel, jak bude studovat na velkého důstojníka.

Za týden se dověděl Klofek od Záruky,
že nalezena nová listina, na níž psáno: Dago
bert Ritter von Clovek. To „Clovek“ prý ještě
zřejměji svědčí o rytířích Klofefch neš slovo
„Chlofek.“ Byl-li Klofek dřív samou radostí v
nebi čtvrtém, teď už byl v šestém.

Za čtrnáct dní přišel z Nelkenberku zvlášť
zmožený,. Div nedostal od ženy ran. „MIč,
mlč, nenadávej| Takovou radost musí člověk
nějak oslavit, Záraka se napil na můj řád. Ry
tíř nesmí být špína, nevděčný, oenžilý. Vždyť
už Zápaka nalosl náš redový erb. Pěkně dvě
holobičky proti sobě — jedna má v zobáčku
ratolístku, druhá ostruhu. Už to bude proštu
dýrováno všecko — s já budu páa.“ (Dokonč.)

Ptatistika Srbska.
Administrace statistiky v Bělebradě

"dala v dávných dhech
«

Í výkáz ovým
obydlenosti země a domácího dobytka pro
Srbsko. Tento výkaz dokončen byl dnem 31.
prosineer. 1906a my výmez něltohievní

vščeh. 7podé
Velikost. zemskéhopovrehuSrbojm olináší

103076, oby telštvajest 217.447,a to:

n mužskéhoa 1,306.543ženského

—

+

a.odr. 1805o 376.972duší výše.

2 i

V příčině velikosti prostoru v jednotli
vých okresích největší jest okres vranjeki,
jenž měří 4.3418 kw! a nejmenší smederovski,
jeož měří 1.272'1 km:

Pokud se týká výše obydlenosti, nejvíce
obydlen jest okres požarevački (245.545 duší),
nejméně okres rudnički (78.874 obyvatel). Nej
hustěji obydlen jest okres smederevski, v němž
na každý 1 kin? připadá 1004 «byv. a nejsla
běji okres čačanski, kde va 1 km? připadá to
liko 345 obyv. V Bělehradě samotném žije na
každém km“ 6.7289 duší; na povrchu 12 kin?
81.378 obyv. o 7.874 domech.

Nejvíce obcí jest v okresu požarevačkém
(159), nejméně má okres toplički (37 obcí).

Vesnic jest v Srbsku 1317, míst 80. Okres
moravski wmánejvíce měst, požarevački 9, rad
nički okres (srez) ani jedno.

V celém Srbsku jest 418.366 domů. Nej
více domů (chalup — kua) má okres požare
vački (42.359), nejméně rudnički (12.482).

V celém Srbsku jest domácího dobytka:
koní 172.281, hovězího dobytka 943.946 kusů,
býků 7710, vepřového dobytka 875.549, ovcí
3,006.231, koz 435.867, oslů 1.273, inezků 130,
drůbeže 4,856.646. Nejvíce koní má okres pod
rinjski (91.166 kusů) a vepřového dobytka
130031; hovězího dubytka má nejvíce okres
smederevski 26.612. Drůbeže má nejvíce okres
požarevački 561.996, nejméně okres pirotski
107.360 kusů. Včelařství pěstuje se nejvíce
v okresu požarovačkém, kde ge načítalo 14.981
úlů, nejméně v okresu topličkom, totiž 2.566.
Veškerých úlů včel v Srbska čítá se 130.538.

Roku 1905 zaseto bylo: 552588565 ha
kokořice, 372.142'59 ha žita, 47.53628 ha rýže,

ha prosa a pšenice, 165.854-31ha fazolí, 1.31291
ha čočky a hrachu, 7.671'68 ha zelí a 11 17458
ha cibule a česneku.

Sklizeň v r. 1905 byla následující: kuku
řice 5,443.616 tovarů (jeden tovar — 100 kg),
pšenice 3,063.913, rýže 280.202, ječmene 799.099;
516.133 ovsa, 22.805 krapnika, 6.195 prosa a
pšenice, 261.830 fazalí, 6.635 čočky a brachu;
335.264 tovarů bramborů a 126.883 tovarů če

Domy (chalupy) a nemovitý majetek má
80'579/,, 7899, jen domy bez nemovitého ia
jetku, 096%, nemovitý wmajetek bez dumů,
10:589/,obyvatel nemá žádný nemovitý majetek.
90-439, jest rolníků, řemeslníků 3159; ob
chodníků a hostinských 197%; sluhů a děl
níků 1269/,; veřejných služebníků 1359; du
chovních 0*21“/, a všech ostatních 163%,

V Srbsko zachoval se ještě společný, pc
spolitý život — zadruga. Takových jest na
3,331.74) se 30 zadrugary v Čele.

Dětí nemá 78.769 rodin; dětí má 458.534,
a 636 rodin má přes 10 dětí.

Pokud se týká stáří, jest v Srbsku 389
osob, které čítají přes 100 roků, a to muž
ského 290 a šenského pohlaví 159. Od 98 do
100 roků stáří čítá 1291 osob. Nejstarší člověk
v Srbsku čítá 132 roky.

Kromě Srbů jsou v Srbsku následající
párodové: 89.873Rumanů, 46.148 cikánů, 7.494
Němců, 5.729 židů, 2151 Albánců, 1950 Maďarů,
1904 Řeků, 1408 Čechů, 1007 Turků, 890 Ciu
carů, 646 Bulharů, 619 Asiatů, 576 Italů, 232
Poláků, 161 Slováků, 134 Rasů, 107 Francouzů,
64 Armenů, 9 Angličanů a jiné národnosti 55
osob. V celku cizího národa jest v Srbsku
7-89, všeho obyvatelstva. Slovenci a Chorvaté,
kteří žijí v Srbsko, čítají se k Srbům; Jlo
venců jest 624 duší.

Dle víry jest následujícípoměrv Srbsku:
10423 katolíků, 14.745 moslemínů, 5729 židů a
1399 protestantů. Ostatní jsou pravoslavní.

Srbsko čítá 39 dolů. Zlato kopá se ve 3
dolech, měď ve 4, cink v 7, antitnon ve 2,
uhlí v 8, litografický kámen v jednom dolu.

Minerálních vřídel má Srbsko 79, horkých
vřídel 9, sirných 11 (2 teplá, 3 vlahá a 6 sta

dených vřídel), u boljců vod 10, železnatých 7,slaných 6, horkokyselých 1; 13 vřídel je ještě
nepoužito.

Kapitál všech srbských spořitelen obnáší
26,557.089'60 franků a přírůstek 3,143.32461 fr.

Národkí inamé 160poslanců,a to:
88 mlado-radikálilch (voleni 119.414 hlasp),
58 staro-radikálních (voleni 91.810 hlasy), 17
národních (voleni 42.692 hlasy), 4 pokrokáře
(26.861hlasy) 9 socifiní demokraty (2254hlasy)
a 1 poslance selské strany (11.070 hlasy).

Podle povolání jsou : 53 sedláků (rolníiů),
40 obchodníků, 16 advokátů, 18 profesorů, 6
dachovních, č indasěrialců, 5 řemeslníků, 3 18
žinýři, 3 lékárníci, 2 žarnalisté, 2 učitelové,
2 vyslanci pro cizozemsko, 1 kasační soudob,
1 somdee, 1 lékař, 1 státní rada a 1 řidifel

| spořitelny. Vy.
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Ditářní= 25
J. Hlávka, malbu,Praha-Vinohrady,

Čelakovského ul. č. 9.

Nákresy a vzorky franko.
Na sta doporučení k volnému nahlédnutí,

obrazy, — křížové
cesty, postní
obrazy atd. ZZ

doporučuje1,
DÍVKA

ve stáří 30) let, z velmi pořádané rodiny,
přála by si nastoupiti k některému z pánů
duchovních

za hospodyni.
Jest obeznalá ve všech domácích pra

cech i v bospodiřství a Často na faře vy
pomáhala a může se i odporučením od
vyšších hodnostářů církevních vykázati.

Nabídky pod značkou 4, D. 30.s£
do admio. t. l.

be "a- JM oyv % o. . č. *4 Es“ 4 děké ně%kč
Veledůst. duchovenstvu

mešní konvičky
z Ia. českého kříšťál. skla jemně ryté, zasílá

Josef Průša,
== uměleckýzávodsklaryteckýZZ

ve Světlé n. Sáz. (Čechy).
OBĚ“ Obrdzkovýcenníkzdarma a franko. "||

DO%
Bařtipánova

Dálalní roskaurace
v Adalbertinu

dovoluje si nabidnonti ctěnému obecenstvu co nej
lépe k zimní saisoně každý pátek večer

rybí polévku a ryby.

a špekovéknedliky 6 uzeným “<|»

Obědy i večeřev předplacení,

Adolf Bařtipán,
hótelier.(Da

Prádlo
pánskéi dámské. ——

Lněné ©a bavl.zbožívobrov- ————
ském výběru.

Prmní český katolický závod ve Vldni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání

s Va zhotovení ko
“ (n - stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

Videň,
VIL 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

avštivenky
nabízí blsk. knihtiskárna v Hradci

Králové.

M obad00000000000000001600000000
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
. (protokolovaná firma)

jj v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
zj (bratr P, J. Noškudly, [aráře ve Výprachticich)

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

: výrobní závod |
všech kostelních paramentů,f

praporů a kovového máčíní.
= Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku
: se na požádání franko zašlou. :mase

Osobní úvěr
Samostatná spořitelní a záložní družstva Spolku
úředníků poskytají při nejmírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky. Zprostředkovatelé vy

loučeni. Adresy družstev edělí bezplatně

centrální ředitelství Spolku úředníků,
Vídeň, Wiplingerstrasse, 25.

TUENTUSATRTU

pro duchovní,
úředníky atd.

Přijmutí

lesových
toalet
umožněno mým patent.
strojem v každé hodině

večerní."3
W

ODS

RXXAKXKRAKAXXAXA
Veledůstejnému

duchovensívu!

Kar. Světlé,Jan Olanék,zes,
Konviktské ul., ený pasíř spe
eielně na kostelní náčiní, dovoluje

i doporučiti svůj hojné zásohený
sklad ve vlastní dílné ručně praco
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako : mcpstrence, kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, Kamarrnt nádob y atd, všev přesném slohu církeraím. Staré
předměty znovu opravuje v původní

ntenci a sen © ohn slatí a střídří. Na požádání hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

ba veškerévýrobky a slačení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nablédnutí. Provedení d nei
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
vs v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již pusvěcené.KKKXXXXXX
| Nd =a Dra.Ant. Brychty

VADEDLECUM
seu Brevis synopsis materiarum et

t
i

casuum in cura animarum freguen

RAŘŘAKRÁŘKÁÍÁŘÁÁŘÁHÍ

tiorum.
Stran 5848*nabízíza sníženou cenu
K 160 (místo K 320)

Biskupská knihtiskárna.

též paschály, triangle
—: a jiné voskářské výrobky :—

doporučuje v nejlevuějších cenách

o. a k. dvorní továrna na svíčky

J. Pilnáček v Hradci Králové.

Kosteluí svíce této firmy byly veledůstoj
nému duchovenstvu ku nákupu doporučeny
ordinariatním listem nejdůstojnějšíbiskupské
konsistořez roku 1888.

Dne 4. t. m. dostalo 8e závodu řídké pocty
tim, že byl vyznamenán vzácnou návštěvou
Jeho Biskupské Milosti nejdůstojnějšího
pána Dra. Josefa Doubravy, který po pro
hlídce závodu o jeho vedení pochvalné vysloviti
se ráčil.

posteleskládací. . ... zaK 760
tytéž postele v silněj. provedení. „ „ 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 25—
drátěné matrace 1 „18—
dětské postele. n „+13—
kolébky. „ „16—
mycí stolky pon B—
stojanyna šaty.. . 1 „Im
stojanyna deštníky 1.7

M" velicepraktické "Ig

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 256—

doporučuje firma

JAN STOUPA"knáměstíč.32.



Doporučujeme

:
i

£Jan Horák,
X soukenník
É, Rychnověnad Kněžnouzasílá na požádání vždy

' dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

X viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

i
zkoušku.

X Velejemné látky na taláry.
, Též na eplátky bez zvýšení cen!

X PI XCODXC8IX63 XGP

Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakouska veškerých

XE62XCBIXE63(XIGO3X

prádla, praporů, příkrovů, koberců u
kovevého máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí aodporučení —Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

TOVÁrNArevers
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

I Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

a dříve sávod nasušitkování ovoce, salošený A |
ida ". 1866, nejstarší svého druhu v Čechách f ji
5 — nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinkua olo ovérumy a ,
víne, bílé i červené,vino ové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (Sampaňské).
Upozorňujeme uvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný košek a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891na jab. Mpráh ph <zp6říbrnoumedainístátní a déplomem Me a mnohými ji
nými diplomys právemrašení slatě medaile.

Vzerky zdarma a franke,

Zb1028nor. 14b.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,|
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstru práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Blskupskou Milostí revido=
vány.

Mešuí nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry „.le, řádně a
levně vyřizují

Vše zasílí.« jen posvěcené,
Vzorky, rozpočty, nákresy i

hotové zboží nankázku franko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek,
SRB“ (Staodporučení a čestných uznání po ruce. “lj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou příseň
a důvěrn závodudomácímu.

E b

5% v Čáslavi

JLKCD DCCDMO
JAN KALIS,

hodinářa zlatník v Rychnověn, Kn.

přiuírných

cenách.

Solidníobsluha
a

zRTEA aut k

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní bo
všech drahů: a soustav. Pondlové

v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

skvosty, jako: řetlzky,periony, náramkya j. v nejmodernějšímprovedenís úplnou a

Důvěry hodnýmsdsilky mavýběrtéš i masplátky

É. co% M PD- »)Plu (df 4 [cAVN NZ VVÁVVÁVAoDSHE ARGIGIC:a

= Úudebniny
a školy hudehnše | a školy hudební

B pro všechnynástroje :—
a v nejhojnějšímvýběru

hz(é | stále má na skladě
ZA královéhradecké
"7 pectví, antikvariat a

O © =— závod hudební ——
ka Bohdana

M =

26 M elichara 
PK v Hradci Králové.
XX (Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.

přijímávklady od 1K počínajena
úrok 4/5, dlevýpovědi.

Záruka hotově splaceuých závodních podílů, fondů
regervních a jiné ca. K 400.000:00. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuj čky úředníkům, učitelům, důstoj
níkům obehodníkům a vůbec dhvěryhodný

osobám všech stavů na výhodné splátky.

Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.BEEEO OV
C. k. místodržitelstvím koncessovaná,

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1848. X

x nákupuzbožídopo- r A 7700000000000
ručujeseobchodfirmyR U Z I G K A A R 0 SSL k R velkozávod

Ceny levné a pevné.

.

-+ jeláry:IL oddělDámské látky
Při F dle placení IIL odděl Koberce, záo

B-/, Slovy.

hedvábné, viněné a prací.
lony a výbavy pro nevšety.

rňujemena naše zefirevé kanafasy a

v Pardubicích.
*

Očekávajíce laskavou návštěvu aprohléd
hutí našich závodů bez nuceného nákupu,
trváme v dokonalé úctě

Růžička 4 Róssler.
OOo

m—)
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Atelier pro elrkevní malbu
a výzdobu chrámovou

JosefMUhl"supce
v Mové Pace (Čechy),

vádí s odbornou znalostí malbu chrámů| pro |
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.4
Četná doporučení od veledůstojného ducho

©
venstva k volnému nahlédnutí.8OOOO0O00000000

řesíní lisýy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Diskopská knihtiskárna,

Sklo
do pařenišť franko na každou stanici

nabízí:
24/24 (m. 9 bal.
26/26,- . 10
3390, . .14,

fermežový tmel (kyt) . 19

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

kus za 4 koruny =fjij
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís. a král. dvorní

„»
a

zahradnické
k

i,

dodavatel

Hradec Králové č. 303.
proti hotelu „Merkar“. X

voskové a
dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové

(ceregioové)

velikonoční svíce

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

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

ev. přijímání a av.
biřmování se stubami
a případnými nápisy,

svíčky a obět. před

měty pro místa pout
pická. prvnější pří
padnými obrázky o

,

svíce pro chrámovék
svíce kostelní ste

arinové,
zápalkový drát,
svíce obětní "ME

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do
oračuje veledůst. kruhům
uchovním největší speci

elní závod:

Antverp

|

A 50 svazků
výborné četby obdržíte, objednáte-li si

„SlezskouI

E kroniku“
=== místo za K 33-88 jen

za [7 K.
Obsahuje povídky od Raisa, Kosmáka, Dra.
Slámy, Čechova, Herrmanna, Čecha, Křena atd.

Žádejte podrobný seznam všech 14 ročníků u

R. PROMBERGRA,

a dánKryšpín,
2 (J. Sylvaterův

synovec, nástupce)u
ez)DE

P —umělonkýzrod —
pro MalDu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 at., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
40 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohalému fi
guralnímu provedení u

« | Slez i se čelemými
rámy, sílčmi vsazením.

Veákeré rozpočty, skizzy i odborné rada bezplatně, beze
vší závaznosti bu definitivní objednávce.

L RB" Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. "ij
Založena roku 1836.

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí

a p. inspektorem. Leop. áhy. a jich.dámám. z Josefova,ze. Amiřicaokolí, cís. a. král.

č. dražičkám,
veškerámu váženému občansívu

vtku přispěli.

ý zpěv při rekviem.

Jménem truchlící rodiny:

Váolav Kottland,
otec.



Příloha „OBNOVY“ k číslu 4.
Věčné krásno a dobro.

(8) V prosinci r. 1906 v Krakově sehrána
veselohra „Žáby“, jejíž autorem jest Aristofa
nes, který žil již v V. století před Kristem.
Pelelovy „Rozhledy“ 18. ledna k tomu pozna
meoávají: „Kritikové praví, že zažili jeden
s nejpříjemnějších večerů, jaké jeviště kdy

skytlo.Promluvil dach velikého genia.Zjevno,
opravdové umění je nesmrtelné, že i tisíce

let po svém pravém objevení vládne nezkrá
cenou mocí a stkví 8e nezmenšenou krásou.
Aristofanes rozvučí strany v daoších lidí věku
XX. právě tak, jako tehdy, kdy mezi diváky
v divadle řeckém byli Platoa Sokratesa Kleon
i jiné oběti a typy jeho nelítostné satiry“ —
Ano, co jest skutečně krásné, v tow nalezne
zálibu ašlechtilá duše vždy, v každém století.
Toliko nadatí pozéři, kteří za každoa cenu
chtějí na sebe originálními výstřednostmi po
zornost světa obrátiti, pohrdlivě odsuzují starší
znamenité plody amělecké jako „věci moder
ním vývojem a širším blediskem naprosto pře
konané“ Ačkoli nová doba v oboru umění
mnoho lepšího podala, než co daly časy starší,
zůstává pravé umělecké dílo vždy krásným.
Jestliže nové umění dává se do služeb moder
ních proudů, proto ještě amění starší, spjaté
8 dachem své doby, neztrácí na svém půvabo.
Grandiósní žalmy Davidovy svým lapidárním,
jadrným a přece tolik poetickým spádem pou
tají milliony duší pro krásno nadšených tak,
jako dříve.: Poetické líčení utrpení Jobova,
nadšená proroctví Isaiášova prochvělá tak
vroucí tažbou po Spasiteli, vždy mocně vzrušají
srdce, jež má pro krásno porozumění. Kolik
století jiš uplynulo od té doby, co geniální
Dante složil své veledilo! A posud k poctě to
hoto katolického básníka nazývají i liberální
Italové svoji vlast hrdě „zemí Dantovou“. A
oož Mickievicz? Posud v Čechách nemáme tak
Široce založenou a při tom tak půvaboou idyllu,
jako jest jeho „Pan Tadeusz“. Ač již uáš
Erben dlouho odpočívá, posud jeho ballady
jsou ze všech nejlepší.

A máme-li obrátiti zřetel k jiným odbo
rům umění, konstatojeme, že Beethenova klas
sická díla s touž oblibou se hrají jako před
padesáti lety. Smetanovy opery nikdo nenazve
zastaralými. Starobylý církevní chorál došel
veliké chvály od předních novověkých sklada
telů hudebních. A jak jest to se stavitelstvím,
sochařatvím, malířstvím? Posud s nadšeným
údivem vzhlížejí odborníci ku krásným dómům
gotbickým, dle starořeckých vzorů ozdobají
hlavice na sloupech, diví se zbytkům sochař
ského umění starořeckého, proslulým dilům
vlaských malířů. Ale nač plýtvati uváděním
dokladů? Denní zkošenost nás poačaje, že jest
potřebí míti příslušnou vážnost k umělcům
dávno zesnulým a že omělecká revolace, úsilné
převracení forem dříve objevených, nemůže
sloužiti zdravému vývoji umění. Jestliže hle
dáš cestu novou a snad ji i nalezneš, máš snad
právo hned pohrdavě mlaviti o cestách již
dříve prokleštěných, jež hledány s toatéž u
měleckou snahou jako směry moderní, tehdy
neznámé? Skutečné krásno zůstane krásnem
vždycky. To dobře pochopil náš Jalius Zeyer,
který přes protesty spisovatelů moderních
přenášel kouzlo poesie starších dob do časa
nynějšího. Plal statečně proti proudu, nedělaje
žádných ústopků výstřednostem moderním.
Právě svojí rozkošnou naivností jeho díla na
lézají u duší jemných tak veliké záliby. A což
Aleš? Kreslí snad dle nejmodernějších směrů?
Právě prostota, průhlednost jeho obrázků těší
se velikým aympatiím.

Bůh jest omělcem největším, nedostišným.
Sám slavný moderní sochař Rodin vyjádřil se,
že se mýlí umělci domnívající se, že příroda
předstihnou. A jeví se snad ve vývoji rostlin
stva a v typech živočišstva nějaké veliké
skoky? Při vší podružné variaci pozoruje
člověk formu přírody rok od roku stejnou —
a přece pohled na lesy, hory, jezera více těší
než nejlepší umělecký obraz. Tatáš příroda tě
šila esthety před tisiciletím, tatáž příroda
bude je těšiti ještě po dalších staletích. Hle
dati nové cesty za každou cenu? Moderní vý
středník, který jest rozhodně přesvědčen o své
„Geniální bystrosti“, zadal by si, kdyby kráčel
cestou některého uznaného mistra. Aby tedy do
kázal svoji rázovitost, aspoň ladnoo forma veršo
voo nahradí neorovnalostí, hlavní myšlenkasvé
básničky zastře pythickými frázemi, nebo ožije
ve verších výrazů tak hrabých, nearvalých,
s jakými by nemohl předstoupiti před žádnou
slušnější společnost. Jen když originalita!
Ladné verše, tlumočící krásné myšlenky, nazve
přesládlou limonádou, ale sám chce sytiti duši

o kráse toužící — pepřem a jen pepřem.
dl tnotu takových nejmodernějších Becesusio

pistů dohromady bynesložiloČechova „Dagmar.“

Schází invence, scbásí posvěcená, skutečně
básnická obrazotvornost. A tento nedostatek
chce nejmodernější básník nahraditi aspoň —
mohutností, rázností a nechce uznati, že hrabost,
ano nadávky poesil nikdy nebyly a nejsou.
Až dávno na takové pozéry lidé zapomenou,
dál se bade čísti s nadšením Sofoklův „Oidip
král“, homérovská báje o Polvfémovi, Virgi
lova „Aeneis“, Zeyerova „Karo.'nská epopea“
atd.

S krásnem dobro úzce souvisí. A žádná

pravidla dobra nebyla přijímána s tak veliým nadšením, jako pravidla Kristova. Byla
příliš přesvědčivá a vznešená, než aby duše
upřímaě po dobra toužící jimi pohrdla. A dobro
to, které Kristus šířil, hodí se pro všecky
věky a národy. Smutné rozvraty na základě
mravouk nekřestanských způsobené dokazují
nepřímo, ale přece markantně, že bez dobra
tohv, jež Kristus hlásal, blaho nenastane.

Ale vyskytli se a posud se vyskytují
„Preformátoři“, kteří hlásají, že jest potřebí
morálky vyšší, než jakou hlásá křesťanství.
Dobráci| Čím více křičí, že jim mruvonka Kri
stova nestačí, tím padají hlouběji. List, který
si libuje v hraubých nadávkách, který často
zámyslně lže přímo po cikánska, který svým
přátelům odporně pochlebuje, volá farizejsky,

jakou hlásal a vlastním příkladem v život u

dobru, který zavře kárná svoje ústa hned, jak
mile jej napadený obmyslí větším insertem?
Tíhne v dobra výše než křesťanstvo takový
žurnál, který píše ostře proti víře svých po

lečností jiných nechává na pokoji? Sobečtí

nám Kristas dal. Jsou pozéři v umění, jsou
též pozéři ve vyhledávání nových mravoačných
cest. Socialisté vyčítají křesťanstvu potměšilost

kům jest dovoleno užívati úskoků, ží a násil
ností. To že má býti lepší cesta k dobru? Co
bylo skutečně dobrém dříve, zůstává dobrem
doposud. Velicí charakterové křesťanští budou
zářiti dále celým staletím jako jasné hvězdy.
Pravé krásno a pravé dobro neztrácí na své
ceně nikdy.

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. Ottova La

ciná knibovna národní.

„Vřes a kapradí“ od St. Jarkovského. Sešit za 24 bh.
— Karel Hynek Mácha. České koihovny zábavy a
poučení av. 21., seš, 139. (1 —3.) po 24 hal. —

prav lékařekých čís, 72. Napsal dr. Rambousek, Za
50 bal. — „Pařížští Mohykáni.“ Román Al. Da
masa. Obráskové knihovny Světosora se, 1,—3. po
30 bal. Slaviscbe Roman-Biliothek. Wahrbeitsacher.
Román Jos. Laichtera. Z češtiny př.ložil R. Soudek.
Seš. 96.—101. po 32 bal. — Aoglio. knihovny řada
IL av. 22.: P, A. Sbeehan: Můj nový kaplan. Pře
ložil O. 9. Vetti. Zu 24 bal.

Spisy J. Klecandy: Ve služb'ců národa. Seš. 2,—7,
po 30 bal. — K. Červenka: Zelená kvev. Vilímkovy
bamoristické knihovny aeš. 3.—11. po 30 bal. —
V Kordillerách. Cestopisný romám dr. K. Maye. Seš.
108.—113. po 32 hal. — Malý Čtenář. Nejlacinější
obrázkový Časopis pro mládež. Vychází dvakrát mě=
síčně za roč. předpl. 2 K. — Gil Blas. Illastrova né
Vilímkovy knibovny seš. 5.—8. po 30 bal.

Nákladem Unie v Praze. SpisyJal. Zeyera
XXXIV. Ostatuí prosa. Seš. 2, a 7. po 40 hal. —
Dějiny umění národa českého. Napsal Ferd. J. Lebner.
8 četnými vyobrazeními. Sešit 56. a 57. po 70 h,

Nákladem družstva Vlast v Praze.
Vlast,Časopis pro poučení a zábavo. Řídí T. Škralo.
Ročník 23., čís. 4. e bohatým obsahem. Roč. před
platné 10 K. — Vychovatel. Řídí Dr. R. Horský.
Roč, 21., čís. 1. — Vedělavací četba katol. mládeže.
Roč. V., čfs. 2.—6. Vychází šestkrát do roka za
předpl. 60. bal.

Z nakladatelství R. Prombergra v 0
lomouei. Slezská kronika, Roč. 17., sw. 2.—4.:
Tatíčkův zločin. Napsal A. Vašek. — Kotba bumo
resek od J. Honfke. Náklad ve prospěch Matice Osvěty
lidové v Těšíně. Předpl. na celý roč. 2 K. — Ke
satel. Homiletický čtvrtletník. Roč, l4,, čís. 1. Red.
J. Jirásko. Knihovny Kazatele čís. 17.: Obrasy z u
močení Páně. Sedmero řečí svatopostních. Napsal V.
Kubíček. Ze 60 hal. Kolbovny Kazatele čís. 16.: Po
stopách událostí Starého Zákone. Věcné poznámky
k ačeboici dějin St. Zákone. Napsal dr. Al. Musil.
II. vyd. Za 40 hal.

Časopis katol duchovenstva.. S přílohou
věnovanou theolog. literatuře | národů 'sloranských.

Řídí dr. F. Krásl, dr. F. Kryštůfek, dr. J. Tampsch
dr. A. Podlaha. Roč. 47., čís. 10. Nákladem kn. are.
knihtiskárny v Praze. Roč. předpl. 9 K.

Malby v dřevní besilice svat. Klimenta, Na
psal J. Wilpert. S mnohými obrazy. Vydéno u Jindř.
Slováka v Kroměříži,

Obzor. List pro poučení a zábava. Řídí VI.
Štastný. Roč. 30., čís. 1. Vychází jednou měsíčně
v benediktio. knibtiskárně v Brně za roč. předpl. 4 K.

Serafinské Květy. Časopis terciářů českc
slovanských. Řídí P. J. Rabringor. Roč, VI., čís. 3. a
4. Roč. předpl. 2 K přijímá administrace v Olomoaoci.,

Obrana víry. VydáváTisková Liga v Praze.
Vychází čtyřikrát do roka za předpl, 1 K, Řídí dr.

1. a 2. obsaboje: Vstel
Ježíš Kristas £ mrtvých. Napsal J. Dlouhý. Za 80 b.

SS. Eucharistia. Orgán spolků kněží klanč

| Jícich se vejsv. S.átosti Oltafní. Roč. 12., čís, I,
. Red. K. Sojka. Členové mají čas. zdarma, nečlen>vé

za 2 K, jež přijímá J. Blokše, farář v Majetíné, p.
Brodek na Mor,

Humoristické listy. Roč. 50. Zakladatel
Í „J R. Vilímek. Tento ročuík úpravou svou u obsahem
1 předčí všecky předchozí. Vycházejí jednou týdné za

roč. předpl. 13:20 K. Administrace v Praze, Spálená
ulica 13.

„SlezskouI
Pu kroniku“

ročník I-XIWV.
== místo za K 3388 jen ——

E za ll7 K.
Obsahuje povídky od Raise, Kosmáka, Dra.
Slámy, Čechova, Herrmanna, Čecha, Křenaatd.

Žádejte podrobný seznam všech 14 ročníků u

R. PROMBERGRA,

„j.

DIVNÝ NÁŘUDNÍ DŘAMĚL
látek pro domácnost, jakož idámských a pánských
látek jet u Tkalcov. výrobního spole
čemsta „Vzájemnost“ v Hronově. Tóžlze
obdržeti partie zboží 30 mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za A 19-—, vyplaceně od korunu 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné čislo 012—VTI.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
ové cesty,jesle, Bolí hroby, bříle, ,

Hbyatd.dleslohukostna been rdsneea or 3
prům, je a Šilony:mý pády0“ sa .

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

Renovace starých oltářů a kostehníchšoPisení.



Jitářním
J. Hlávka, malbu,Praha-Vinohrady,

Čelakovského ul. č. 9.

obrazy, — křížové
cesty, postní
obrazy atd. ZZ

doporučuje

—————

ve stáří 30 let, z velmi spořádané rodiny,
přála by si nastoapiti k některému z pánů
duchovních

za hospodyni.
Jest obeznalá ve všech domácích pra

cech i v hospodářetví a Často na faře vy
pomáhala a může se i.odporučením od
vyšších hodnostářů církevních vykázati.

Nabídky pod značkou „,A. D. 30.5“
do admin. t. 1.

$
NÝ

Veledůst. duchovenstvu

mešní konvičky
s Ia. českého kříšťál. skla jemně ryté, zasílá

Josef Průša,
=——2uměleckýzávod sklarytecký ZZ

ve Světlé n. Sáz. (Čechy).
OY“ Obrázkovýcenníksdarmaa franko."i ||S

Bařtipánova

Dělolnínosaurace
v Adalbertinu

dovoluje si nabidnouti ctěnému obecenstvu co nej
lépe k simuí saisoně každý pátek večer

Každou sobotu

OMP*>špekové knedlíky s uzeným. "E

, Mimo to doporučuje:

Obády | večeře v předplacení,
nebo A la carte.

Adolf Bařtipán,
bótelier.

Prádlo
pánskéi dámské. —

Lněné ©a bavi.zbožívobrov- ————
ském výběru.

Výbavynevše.| Pojlovněji u

Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

VO. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

avšťivenky
všeho druhu

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
3 (bratr P, d. Nelkudly, faráře vo Výprachtieleh)

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
M svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závodB

r vw

vše kostelních paramentů,praporů a kovového máčlní.
C Cenníky, vzorky.i roucha hotová na ukázku |f

se na požádání franko zašlou. P

Osobní úvěr
Samostatná spořitelní a záložní dražetva Spolka
úředníků poskytují při nejmírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky. Zprostředkovatelé vy

loučeni. Adresy družstev edělí bezplatně

centrální ředitelství Spolku úředníků,
Videň, Wiplingerstrasse, 25.

8PA0000ES

pro duchovní,
úředníky atd.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkou.

3 BB
8 SE
É 8
= šě= u“3 n
B "4. =
3 č8

Videň 19006.Zlatá medaile.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praba 1405. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akclová svíčkárna a voskárna v EL. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Pevární sklad PLZEŇ, Saská ulice čísle 7.
Telefon č. 416.

KKK L] OKOOKO
Veledůstojnému

duchovensávu!

o věte
Jan Staněk, čís.19n, rob

sšdněna kostní náčiní,dovolnie
i dopornějti svůj hojně zásobený

- aklad ve vlastní dílně ručně praco
vamýeh kostelních nádob s náčiní,
jako: mopstreapce, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, pstenky,nádoby atd, vle
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znova opravuje v původní

Btenci a jem 9 oku slatt a střádří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškoré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a
v Praze kzvolnému nahlédnutí. Provedení sd nej

jednodnášího do nejstkvoatnéjšího. Chudáím kostelům úle
va v placení Více usnání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

OKODODOOKDOOOK
JAN STOUPA v Praze,

Vacinvské náměnti číslo 32.,
doporučujevždyve velmi bohatém výběru

krajkové záclony,
vcenách pro 1 oknood E 4— do K40—.

Tylové zárlony od K 16— do K 60—
Úzké krajkové záclonky (vitráže) 1 m od 50 hal. výše.
Uzké tyloré záclonky « 1 mod K2- výše
Vitráže, „Brise-Blage“ ———-. . od K 240 za 1 kus
Krajkové story
Tylové story od K $— do K bb—
Story »Bonne-Femme« od K 7— výše.
Draperie krajkové od K 150 do K8—
Záclony krajk. mametry k stříhání 1 m od 50 hal. výše.
Batistové záclony barevné . . . 1 m odbOhal. výše.
©W Illustrované cenníkyzdarma a franko "W

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrák spol.
v Hradci Králové.

Budapeit, VIII.kerJózsef
kórát 1£ js. — Praba,
Ferdinandova tř. 43. —
Vídeň-VII., Mariahilferstr.

86.

Čenníky zdarma a
franko.

lsplátky. AA
a P. T. dachovenstvuzvláštnívýhody. a

SOICIOIŘIOÍIÁIOÁÁÍÁIÁÍÁCÍCÍCHÍC

DVÍDE ODTÁMOVÉ
téš paschály, triangle

—: a jiné voskářské výrobky :—
doporučuje v nejlevnějších cenách

©. a k.dvorní továrnana svíčky

J. Pilnáček v Hradci Králové,
Kostelní svíce této firmy byly veledůstoj

nému duchovenstvu ku nákupu doporučeny
ordinariatním listem nejdůstojnějšíbiskupské
konsistořez roku 1888.

Doe 4. t. m. dostalo 8e závodu řídké pocty
tim, že byl vyznamenán vzácnou návštěvou

Jeho piakupské Milosti nejdůstojnějšíhoa Dra. Josefa Doubravy, který po pro
Wdce závodu o jeho vedení pochvalně vyslovit

se ráčil.FN OE



DoporučujemeZ
— našim rodinám Kolinskou cikorku!

zesílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.

2 Cetná uznání zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

E63XCEXGSIX6P3X602

v Hradci Králové č. 83.
k shotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,|
bronzu a jiných kovů od nej;
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
uhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstva práci trvalou 4
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Blskupskou Milostí revido
vány. .

Mešuí nádoby jen v ohni
zlatím sa ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry.. le, řádně a
lerné vyřizují

Vše zasílá. jen posvěcené,

c "“ Vzorky,| zpočty,nákres ihotové zbo.í na ukázku o

W se zašlou.Chudšim kostelům možnosplácet bez přirážek.

XGP XGODKBD XCBDX603 X | Zaloteno1,1660. TE
v Vyznamenánstátní medailii. GOAOAIÁ ;

Jan Hora k, 6 Veledůstojnémuduchovenstvu l P
X doporučujese <

soukenník 2 prvnía nejstaršíodbornádílnapasířské Ev RychnověnadKněžnou©| Karla Zavadila Da

a školy hudební
— pro všechny nástroje :—

v nejhojnějším výběru
stále má na skladě

rvní královéhradecké
antikrariat a

=— závod hudební ——

Bohdana ©
elichara - jv

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.

DKCSDX

G3[XICO3XEBDXE85

XGODXEBDX XPDXPIX665

2 ; : SRB“ Sta odporačení a čestných uznání po ruce. "|
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná- Prosímveledůstojné duchovenstvoolaskavou přízeň

kupnípramenvRakouskuveškerých a důvěruzávodudomácímu. Sr SAE)

kasta. paramenlů čpobecnáúvěrníbankav Hradci Králové,

prádla, praporů, příkrovů, koberců a AlliálkaveVídniVI., Getreldemarkt18,
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího řjímá vklady od 1K počínajem
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele PŘ počína)

Josefa Ň ešku dly úrok 4'—5%,dlevýpovědi.

Záruka hotově splacených závodních podílů, fondů

v Jablonném n. Orl, č. 86.,

reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky
pošt. spořit. zašlou 80 na požádání zdarma.

KARLA ADAMCE, Poskytajepůjčkyúředníkům,učitelům,důstoj

. dodavatelena biskupskýkostel v Litomě- níkům, obehokim a vůbec důvěryhodným
Obráskna" znávacích referencí a od nM řicícha četných jiných věžovýchhodin, na osobám všech stavů na výhodné splátky.ové cenníky, rospočty, vzory a hotovéz městské jatky v Praze atd., odporučuje sc :
k výběrufranko. k vyhotovenívšeho druhu věžníchhodinČj | *"** zabýváse všemi P

Adresování vždy doslovné se vyprošuje. se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky; J :

o cenalevná,jakostvýborná.|AA
— es! ý JNj 4 F CX

ŠĎ " a úd "= J AN K ALIS, C.k.místodržitelstvímkoncessovaná."Oal 7 hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.
Realitní kanoelářTovárna Po4r+4r++

na zpracování ovoce,

1 TosToměšek |: „| 8 Int.C.JANAKOTRČE© 2 v HradciKrálové
ve Vysokém Mýtě,

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak techaické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

PSr. 1866,nejstarší svéhodruhu v Čechách 4 |

koňak, olivovici,borovičku,jeřeb
a „ Wkéry, n4j6 ovocné

vína, bílé červené,vino ové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské). Solidníobsluhapři«írmých

cenách.

Fuponpémo4zr
Uposorňujeme zvlášť na výtečný a pří takové NK PR ERA Největší agenda jak vnitrozemská, tak

osti velmi le a sahraniční.
slivovici, vše vl o pálení a vlastnívýroby. nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní
Závodvyznamenánbyl nejvyššímicenami:roku jj| dimky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny Kancelář „Hůtel Hyršl“.

1891nsjab.výnavě m Prase: stříbrnou medasllé (M| v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrnéstátní u diplomem medaile, a mnohými šabn. :
Bee dkplemy©právemražení slatě mededlé.JÍ | sj vrejmoderu vůky an) sáramky, Jekly Zápisné 5 K.úplnou Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Důvěry hodným sásilky ma výběr léš 1 na splátky
bes svýšení cen. — Zalošemor. 1843. X

[zen RŮŽIČKA A RŮSSLER © ramvyPardubicích.
*Cenylernéa pevné. 1 odděl.Tovární sklad sukeon a jemných látek na

1 taláry.
E +. II. odděl.Dámské látky hedvábné, vlněné a prací ifoelaska vštěvu
+ PŘ ph placení III. odděl.Koberce, záclony avýbavy pro nevěsty. nutíOeárajíceana"bexAho B,
| ké NB. Zvláně srňujenenanašezefirovékanaíasya trvámev dokonaléúctěspecialita v . ] 6

ť E Jy Růžička4 Róssler.



Bar Čtěte a rozšiřujte
tyto spisy, jež právě vyšly

77777777 v L vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl — Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sahulu. — Cena 8 hal.

69
Objednávky vyřídí

adminietr. Časových Úvah
v Hradci Králové.

EČtěte!A
Z domácnosti soci

álních demokratů. M
B řada u. PišeHradooký.

Vyšlo jako 9, a 10. číslo „Časových Úvah.“
Již prvý díl hořejší práce těšil se tak +načné

pozornosti, že byl vydán v II. vydání. Zajisté že
i II. řada, která ještě zajímavější světlo vrhá do
poměrů ve straně socialistické, bude čtena se stej
nou horlivostí.

Stran 64. Cena 16 hal.
Při hromadných objednávkách větší sleva. "B

Objednávky vyřídí obratem

administrace „Časových Úrah“ v Hradci Králové.

Biskopská koihtiskárna v Hradci Králové
nabízí školo( knihy:

1. Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 h.

2, Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 b.
Katechmy jsou na valné ochůsí diskupů ra

kouskýchve Vídnidne 9. dubna1894.
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

skladu s 180, slevou proti hotovému zaplacení.
Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. koních rad, n brž za 11

lístků — jež pojednom vlepeny jsou 8 pří ušným VA
světlením do každého výtisku — vydají se 2 ný .adného druhu katechismu prechudé. Dle poměru, v jakém
Kitechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18%) pro tatéž školuzdarma pro chudé. —

a 3
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> příhody.

Humoresky. ©— DL —
IUnstruje

K. L. Thuma.
Stran 175. Cena 1 K 10b franko.

Knížka obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěžího a nezávadného humoru.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.

4 VVVV
2)($2)(92)(82)(98ET

==
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

avětlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartont nabízi důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v firadei Králové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
daným KB..

*Y

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

NNne

Důstojným duchovním Správám.

Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:

Praeparatio adMissam
Gratiarum actio post Missam.

Obé za 1 K. Po přání prodá se
"i jediné Gratiar. actio za 60 h.

O> Nové:"IB
Oasus reservati dioeoesis

Reg. Hradeoensis
(juxta fol. Ord. Nr. 36. pag. 186, 184)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 8 k, 10 kusů frko 70 h.

BE m.

omenuti o slušném se
ování v chrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 30 h, 6 kusů za K 1.20.

PEPENL414144 povpřhPPBpyEE

Čtěte a horlivě rozšiřujte!

Slovo v čas 0 právu volebním
a jiných občanských právech

ve státu.
8 vyhraženýmsvolenímpřeložilFrant. Navrátil.

Právě v této chvíl nutno pilně čísti tute
jadrnou, obsažnou knížku, ješ poučuje velice jasně
katolíky o ústavních právech jejich, o důležitostech
voleb, o výsledcích vzorné orgapisace, atd.

Nyní před volbami doba nejpříhodnější,
Nechť přílomná brožura jest čtena v každé kato
lické rodině!

Stran 24. — Cena pouze 8 haléřů.

—: Při hromadných objednávkách větší sleva. :—

Objednávky vyřídí obratem

Administrace
Čas. Úvah v Hradci Králové.

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické elrkve šíří mezi náš lid

celé spousty prolhaných brožur na potupunaši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důklsdnými, promyšlenými
úvabami maří otravné účinky vám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉS
E ÚVAHY.

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

„Na 4 výtisky dáváme Dáty zdarma.Při hromadných objednávkách poskytujeme
větší slevy.

„Za nepatrný obnos tudíž může si každý
koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracnje-li Be nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur.

NARNONOSEXNONONOO
Z „Časových úvah“

posud jsou na skladě tyto spisy:
Ralflelsenovyzáložny . . ... ..... 8h
Učte se zdějin NN 16,
Oslava Husova —- - -2 2 22 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1036.. . 8,
ŽalobavyděděnceXIX.věku...... 8,Otrestusmrti-2 8,
Zrušenířádujesultského.. .. ..... 8,
Vládažidovstva- . .. . . 2... 8,
Bliže k Rimu
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8 ,
Vyznání starého hříšníka .. . . ... .. 8 oOaw.zpovědi... .... 2.. 8,Svépomocdělnictva... ....... 8,
Pryčs dogmaty- . ... .. -< +... 8,
Fara katolickáa protestantská . . . .. 8,
O úpadku náboženství mezi „16,
Zpráva o sjezdě českoslovanských katelíkův HradciKrálové... ... ... u,Velikýblskup<--2 8,
Důležitostpravého náboženství. . ..... 18,
Pokoraa náboženství . . .... ...... 3,
Zakládejteodborovéspolky - -< 8,Husitéjindyanyní...<..+++++ M,
Wěkolikslovo papežství... ...... 8,Katakomby-. -+ ++++.. 8,
Českénáboženství.. .. -+ 16,
O ústavnímživotě v Aiskonské . .....-. 8,PlusVlI.a Napoleon|- - - -<+- 8,

vraždystudentů.. <... -- 8,
eská konfesse - -< -+ + + + « «“,Účelnostvpřirodě-+ 16,

Pohřbívati či spalovati mrtvoly? . . . . 8,
Moderní náboženství Mnearykove 8,
Jubeum mariánské a Lurdy .- . - - - - 8,
Otroctví zrušeno křesťanstvím - . . .- 16,Spojencioplritistě. . -+ - +-+. 8,Omanželství-© -+++++ 8,Braňmesetiskem. -++ +. 8,
OzázracíchKristových<- - -< - 16,
Jest úcta Panny Marieoprávněna?. . . 8,
Wávštěvou u Slovanů
Valné kapitoly o spořivesti

Objednávky vyřídí *



nestalo se otcům města osudným! Zakrývati
hospodářství obecní širokým zrakům veřej
oosti mohlo by 8e snadno Špatně odvděčítí,
poněvadž něco podobného vzbuzuje bezděčnou
nedůvěro, že nejsou jisté věci na radnici v po
řádku. Vyčkáme.

Obecní hospodářství, je-li správně vedeno
a řízeno, dovoluje každému, aby do něho na
bledl. Není-li tomu tak, pak je na místě obava,
která vzrůstá konečně i v lavinu, jež amete
vše, co není skálopevnél

Proto pryč s „tajnostmi obchodními“ (I)
ze staroměstské radnice, nežli bude snad
pozdě — —

Obrana
(3) Reseluce protinásilnlotví seci.

úlních demokratů. Valnáhromada Všeodb.
sdružení křest. dělnictva vydala tuto rosoluci:

„České dělnictvo křesťansko-sociální, zor
gAnisované ve „Všeodborovém sdroužení“, sbro
mážděné na valné hromadě dne 20. ledna t. r.
vHradci Král., rozhodněprotestujeproti terorismu
ciálních demokratů, s jakým v dílnách i ma veřej
nosti vystupují. Kdo, věren jsa svému přesvěd
čení náboženskému, národnímu a sociálaímu,
nechce vstvapití v jejích řady, toho dovedou +
eristenčně zničit! Zvláště my, dělníci křest -s0c.,
jejich neurvalým terrorismem nejvíce trpíme.
Toto nesvobodné, nekolegialní a nehumanní
jednání strany mající plná ústa svobody práva
a spravedlnosti přibíjíme na pranýř a dovo
láváme se citu spravedlnosti o veškeré české
veřejnosti a dovoláváme se i zákona, abychom
v přesvědčení i práci avé, jež jest jediným
naším majetkem, byli předjakýmkoliv násilím
a vyděračstvím 80 strany sociálních demokratů
chráněni. Spolu prohlašujeme, že nestrpíme,
aby strana 8.ciálně-domokratická vydávala se
za jediného mlavčíbo českého dělnictva. Tisíce
dělnictva křesťansky, národně 8 sociálně samý
šlejícího budou vždy důrazněji blásiti se ko
svému právu“

Tato resolace přichází v nejvyšší čas.
Násilnictví socialistů proti dělníkům katolicky
organisovaným šíří se úžasně. Kde jen poněkud
socialisté mohou, posturají se „rázuě“, aby ka
tolik, který 56 do jejich organisace nedá, byl
vyhozen z práce. Často továrník snášelivý po
dlehá honževoatému terroro; nechce-li míti
v čase nejp. wějšímna krku bromadnou stávka,
musí vovoliu a propastí dobrého katolického
dělníka. A jestliže necítí socialisté v některé
dílně dosti pevné posice, pak se vede slaš
nému, snášelivému křesť. sociálovi mezi ru
dými daleko hůř než v trestnici. Potapy a
sprosté úštěpky se na něho jen sypou. Ohradí-lí
se někdy proti týrání, to byste teprv měli vi
děti! Oči zášti zasrší, a —- jestliže dilove
dovcí řekne, že jsou vdílně a ne v parlamentě
— aspoň se vymstí jiným znůsobem. Zkazí se děl
níkovi po práci tajně některý kas zdíla, nebo
zmizí. V „zklerikalisovaném“ Rakoosku snáší
katolický dělník pro své vyznání od socialistů
podřízených komandu žida dra Adlera jako
Štvavá zvěř. Bývá větším muočedníkem nef
kočz, jestliže se terrorisiou nepoddá. Stesky,
jež jeme v této příčině od křesť. eociálů sly
Šeli, naplnily by celé knihy.

„Zklerikalisované Hakonskol“ Katolický
proletář vyhazoje se z fabrik na dlažbu, še
chce užívati náboženské svobody! Zato židovi
ee aocialisté pro jeho náboženství neposmívají.
A požidovštělá sociální demokracie scela ote
vřeně pronásleduje ty chudé dělníky, kteří se
odvažují veřejné vyznávati víru svého země
pána. Dejte socialistům plnoumoc, a pak začne
řádění jako v Ruska. Vždyťnaši socialisté se
ani příliš svými „kultorpími plány“ netají; ti
zcela otevřeně rusko-židovské terroristy chvá
lili a na ně sbírky konali.

(3) Wr. Drtina proti Obnově. Dr.
Drtina odpovídal — dle zprávy nám zaslané —
v Dobrušce na dotaz p. Matyáše, co soudí o
třebechovském dopisu do Obnovy. Prý jest ta
zpráva nepravdivá, poněvadž Dr. Drtina tak
nemlavi). Prosíme p. doktora, aby nám jen po
věděl, v čem ta zpráva byla mylná; nechť to
poví určitěl Ale jak čikovně uměl uklouznouti
našim vlastním poznámkám! Prý že Karel IV,
založil universitu, nemohli ji už evangelíci za
kládati. Stkvostná odpověď, hodná šáka Maca
rykova! Takhle mloví pán, který by mohl
věděti, jak ti „reformovaní“ universitu již sa
loženov oloupili, do jaké bídy ji přivedli a

jak později evengeličtí velmoži raději býřili,než byna ni něco dali. Nezaložit jest něco ji
ného neř oloupit, učený pane Alosofe! Prý
Tomáš Štítný nekonal universitních extensí;
odešel z university na avůj statek, kde psal
své knížky. Tahle mluví doktor filosofie,který
by přece měl věděti, že formou nemusí se
měniti podstata. Za věku Tomáše Štítného
nejezdily vlaky, aby seman mohl lacino v rů
zných městech konati přednášky, nedostával
na přednášky státní podporu. A tak prováděl
universitní extense ve formě jiné. Ale jeho

Šlechetným účelem bylo při spisováni totéž, co
jest účelem ogvícenýchuniversitolch professorů:
rozšiřovati vyšší vzdělání mezi lidem. Vůbec
bychom rádi slyšeli obranu Drtinovu celou.
Poovítili bychom si na ni důkladně. Teď má
slovo p. dr. Drtioa.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna pracuje parou. Vy

řídila zákon o umělém víně, o ochraně práva
autorského, echválila předlohu o úpravě živno
stenského řáda panskou sněmovnou jí vrácenou,
předloha o úpravé platů úřednických a platů
státního učítelstvu (orofessorů) dle přání vlády
beze změny a konečně schválena také před
loha kougrnová. Kdežto v debatě o před
Joze úřednické | předstihovali se | poslanci
v návrzích na zlepšení, v debatě kopgroové
mlavili řečníci většinou proti předloze nete
jice se svou nenávistí proti duchovenstva.
Předloha á přijata ve znění výboru, přijat
však ještě návrh Peričův, dle něhož mají býti do
tohoto zákona pojatí řeholníci, pokuď požívají kon
gruy nebo kongruového doplnění. Kongrua se vůbec
nezvýší,stanoví se všakpro faráře i kaplany až do
40. služebního roku kvinkvenálky po 100 K. 100 K
kvinkvenálky a vělší pense, lo jest jediný
í kongruové novelly. | Předloha rvova

vyžaduje celkem 4,800.000, kdežto úprava platů
úřednických přes 30 milionů korun. — Panská
suěmovua gchválila opravu volebního řádu,
čímž tato úplně vyřízena, třebas jen ještě
schválení mocnářova. — Průmyslníci k oa
stávajícím volbám vydali společný program.
— Koncentraci stran v městech už si strany,
bojící se o svou kůži v nastávajících vol
bách, sestavily. Radikálové přisvojili si 13
měst. mandátů, staročeši 3 a ostatní připad
nou mladočechům.— Poslanecké vedení z Čech
nalebá na vládu, aby svolala sněm zemský již
v únoru k novému zasedání, ale vláda staví
se proti tomuto českéma přání. Vláda konfe
roje ve Vídni s předáky čes.-badějovickými,
aby v Čes. Badějovicích nastal konečné trvalý
smír. — Sám minister, předseda bar. Beck vy
jednává, aby v generální radě rakonsko-oher.
banky zastoupen byli jeden Čech, ježto český
kapitál bankovního obchodování sůčastněný
toho vyžaduje.

V Ubrách zavládla ministerská krise,
ježto ministr spravedlností Polonyi, jemuž
veřejně byla vytýkána nepoctivost a siskachti
vost, nechce sám astoupiti, požaduje solidár
nost celého ministerstva, aby beze všeho očič=
tění jeho židovská „nátnra“ se dále stkvěla.

Volby do říšského sněmu německého
nebudou dle přání vlády. To ukázali na př.
volby do sněmu v království Wůrtenborském;
ač tu jest katolíků pouze 309%,,přece v zemském
sněmu jsou nejsilnější stranou, přes agitaci
samého říš. kancléře kníž. Bůlova. — Katolický
střed do říš. sněmu kandiduje 14 dělníků.

Francouzští biskopové poslali av. Otci
adresu oddanosti prohlašujíce,že jsou odhodláni
ku všem obětem, které se dají srovnat 8jejich
vírou a ctí. — Vláda franc. jinak statečně
provádí zákon proti církvi, ale také jaksi
coavá; podala předlohu, kterou se odstraňaje
formální oblašování předem pro schůze, pořá
dané k účelům bohoslužebným.

V Hasku nastaly již volby volitelů pro
volby do damy. — Výročí revoluce oslaveno
ve velkých městěch jednodenní stávkou. —
V Minska na veřejné ulici zastřelen podplo
kovník Bělavincov.

Z činnosti katol. spolků.
Valná ochůze křesť. sociálního

spolku paní a dírek „Ameška“ odbývá
se v neděli dne 27. ledna 1907 ve dvoraně „A
dalbertina“ o 2. hod. odpoledne s obvyklým pro
gramem.

Valné bromada katol. tovaryčů
v Hradci Králové pořádánabyla 14, ledna
t. r. za přítomnosti téměř všech členů. Po sahájení
schůze předsedou vidp. Drem Reylem přečtěn zá
pisník minulé schůze a p. Polákem podána správa
Jednatelská za opiynulý 18. správní rok. Zpráva

odala četné doklady o stálé činnosti spolkové,
terá neobmezovala 8ena. úzký krah místnosti,

nýbrž zasahovala táž do vývoje celé strany. polezastoupeno byl při spolkových manifestacích ve
Smiřicích, Kutné Hoře, Hronově, Studenci, na
sjesdě v Prase a na sociálním kursu v Hradci
Králové. Odebírány bylyčetné časopisy a brošary,
s nichž některé hromadně. Účetní správa vyzněla
letos příznivě, ježto nebylo letos žádných opravda

pomocných a simulantů spolek nemá. Při volbáchzvolen bylsa místopředsedu dp. redaktor Sahula,
do výboru pp.: Jeošovský, Katnar, Soudil, Sraták,
Polák st., Polákml., Buben aČerný. Nábradníky
pp. Astr a Lexa. Rovisory pp. Feigl a Polák, Při
volných návrsích přijatamalá změna stanov; od

poručen věstník „Štít“ a odporačeno

členám vstopovati do odborové organisace děl
pictra. Čilá debata skončena sa zřejmého nadšení
člent pro další činnost, jíž voláme »Zdař Bůh“

Odbučka vácudbor. sdružení křeať,
dělnietva v Hradel Krátové pořádalaku
poctě spolubratří hostů sábavný večírek, který
se pěkně vydařil. Tamburaši katolické jednoty
zdejší hráli svižně, sóla zpěvní i houslová, sólové
výstapy šly hladce v před. Srdečný dik budiž
vzdán všechněm účiokujicím|

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésmí. U vyřízeníkanonické

generální visitace v r. 1906 ráčil Jeho Biskapská
Milost nejdůstojnější aroipastýř následující vyzna
menání uděliti: Ve vikariátu oáchodském jmeňc
váni byli P. T. pánové: Frant Pecka, b. vikát,
děkan v Náchodě, čestným kongietorním radou.
Cyrill Kaněra, bisk. vík. sekretář, farář v Polici,
osobním děkanem. Jan Dvořák, b. vík. sekretář,
farář v Úpici, Josef Krihl, farář na Hořičkách,
Stanislav Claloupka, O 8 B. inspektor klášteroího
velkostatku, Petr Slavík, farář v Něm. Prusnici,
P. Method Laudín, farář v Machově, biskupskými
notáři. — Expositorium canonicale obdrželi: Kar.
Bauch, farář-v Červ. Kostelci, Fr. Bakeš. farář
v Čes. Skalici, Jos, Kalous, faráf v Hronově. —
Osobními faráří jmenováni byli: Václav Dědek,
spirituál a katecheta v Čes. Skalici, Stan. Hlína,
zámecký kaplan v Náchodé. — Farní synodalie
obdršeli: František Donát, katecheta v Náchodě,
Josef Brett, katecheta v Úpici, Josef Vojtěch, I.
kaplan v Náchodě, Ferdinand Gottwald, katecheta
v Náchodě, Karel Mensinger, kaplan v Úpici. —
Pochvalným usnáním uejdůstojvějšího bisk. Ordi
nariátu vyznamenání byli : a) dekretem Jeho Bisk.
Milosti: Jos. Stejskal. farář v Studnici, P. Fu'gsnt.
Kbunt, farář v Bezděkové, Ant. Svatoš, farář v Bo
bušíně, Jar. Šourek. farář ve Rtyni, Karel Hrdina,
faráf vo Cavalkovicích Jan Novák. c. k. professor
a katecheta v Náchodě, Bedřich Kriegshr zr, ka

Wan v Polici, Jigismond Bouška, kaplan v Polici,It Kaska, katecheta v Náchodé. — b) pr. střed
nictvím bisk. Koneistoře: Emil Novák, II. kuplan
v Úpici, Romaa Lelek, kaplan v Macbové, Frant.
Prodič, kaplan v Červ. Kostelci, Váci. Kvasnička,
katecheta v Čes. Skalici, Jaroslav Žďárek, kuplan
v Čes. Skalici, vojtěch Hernych, katech. v Červ.
Kostelci. — c) prostřednictvím bisk. vikariátního
úřadu: Josef Kotlář, katecheta v Hronově, Jan
Procbázka, katecheta v Červ. Kostelci, Jos. Jiří
ček. katecheta v Polici, Antonín Kollert, katech.
v Náchodě, Ferdinand Vogel, kaplan v Hronově,
Karel Bláha, kaplan v Něm. Praenici. — (Dok.)

Ve scbůsi městské rady králové
hradecké dne 21. ledna t. r. sneseno: Výnos
okresního výboru stran povinnosti uičení housen
kových zárodků na stromech doručí se všem ma
jitelům zahrad zdejších s upozorněním, by proti
hrozící sponstě housenkami včas učinili opatfení.
— Obec Jikev u Poděbrad se požádá, aby po
skytla podporu svému příslušníku p Jos. Pokor
nému. — Zprávy p. zvěrolékaře o poraženém do
bytku, dovešeném množství masa do městských
jstek a kontrole mléka za rok 1906 vzaty byly
na vědomí. — Výkaz o provedených desiuf-kcích
bytů vzat byl na vědomí. Desinfekční poplatky
posud nesaplacené budou npomínány. — Vyvěšení
skříně na domě čp. 80 p. K. Bergmannovi se ne
povolí. — Zřízení skříní pro pobočku V. třídy
obecné školy dívěl zadá se dle podané offerty fě.
V. Souček. — Žádost posluchače lékařství p Jal.
Pažonta o nadaci Bartošovakou postoupí 8e měst.
tastupitelstvu. — P. J.Jonešovi, tesaři z Libran
tic, vyplatí 80 za práce a postavením pavillunů
na dobytčím tržišti spojené K 79. — Rekore p.
Bedř. Steina proti rozhodnutí okres. výboru stram
odstranění kojny oa dvoře domu čp. 296 předioží
86 okresnímu výboru. — Rozhodnutí c. k. finaně
ního řiditelství v Chrudimi, če stížnosti zdejší
obce, podané do vyměření poplatku « trhové
smlouvy o pozemku zakoupeném od F. Kubvové
v Novém Hradci Králové k zaleanění, z části bylo
vyhověno, vzato bylo na vědomí. — Uděleny byly
dvě mimořádné chudinské podpory, adílení čtyř
řádných podpor prodlouženo, dvě nově uděleny.
Jedna žádost o příspěvek na palivo a jedna šá
dost o poskytnutí bytu byly zamítonty.

Sabvence divadin 1.000 koras.
Neváháme prohlásiti své uspokojení nad sdařlým
provedením myšlenky Dra. Baťka, jenž uskutečnil
za pomoci všech přátel dramatického umění aři
zení stálé divadelní společnosti pro český východ.
Městská rada projevila skutečně vzácné porozumění
tomuto kulturnímu podniku, když navrbla z stu
pitelstvo, aby správě společnosti byla garantovana
subvence 100) K. Rozumí ae však samo sebou, že
garantovaná podpora může se vypláceti jen tehdy,
když jí Jest nezbytně zapotřebí k úbradě schodku,

ppojeného s provozováním her v našem městě,ení-lí tohoto sohodku, pak se ovšem podpora tato
vypláceti uesmí, protože za cizí města dopláceti

nejame povinoli a darmo na útraty poplatníků
městská správa 1000 K rosdávati nesmí. To snad
Je acela rozumné a opitelné stanovisko, které
Delse žádnou vofistikou satemniti. Pro sáchrama



"kultaraího podmiku nebylo snad 1009 K škoda,
ale prosperita východočeského divadla je o nás
tak samozřejmá, že by mohlu Časem vzviknoati u
obecních boapodářů myšlenka, aby p Lacins sa
platil se svých výtěšků [000 K ne stavební fond
Klieperova divadla.

Včelařský spolek pro Hradec Kr.
-a okolí pořádá valnon bromada dne 2. února
1907 v zadní mistnosti u „Čeroébo koně“ o 3.

„hodině odpoledne. Pořad: 1. Zahájení schůze. 2.
Zpráva jedpatelova a pokladníka 3. Přednáška p.
prof Hanuše Kozáka: „Dzierzon zemřel, ale žije
mezi námi.“ 4. Volba výbora. 5. Včelařský ros
hovor. 6. Volné návrhy.

Úmrtí. Dne 19. t. m. zemřelv Hradci Král.
p. Josef Nenwirth, c. k. pošt. expedient, v 57,
roce věku svého. Pohřeb konal ge 21. t. m. na
břbitov Poucbovský.

Ze II šivmost. npolečemutva. Řádné
valná hromada podpůrného spolku II. živnost,
společenstva se odbývá v ponděli dne 28. ledna
večer v místnosti „Záložny“. Program důležitý.
Účast všech členů žádoncí.

Tuhé mrazy. Zvlášť v úterý a ve středu
„jako na severní točněl V ponděli na uvolněných
tekách kotouče ledové tříště, v úterý kotouče
hostěí a ve středu již zase pevný led. Rtuť v te
ploměru klesalu až pod 16 R“ Severák přímo
řegzaldo tváří. Chodci pelašili jako před nepříte
lem. Ósení velice trpělo tím, že snib v našem kraji
před mrazy zm:zel V některých sklepích pomrzly
brambory, zelenina — a i při velkém topení v by
tech s okny obrácenými k Beveru nedocílilo 86
teploty nad 6 R*. Ptactvo přes kratý mráz ne
utrpělo velikých škod, že nebyl zároveň sníh. Po
těšme se aspoň tím, že v Rusku a Haliči bylo
ješté hůře, tam mnobo lidí padlo za oběť mrazům
ještě daleko krutějším. Večtvrtek Již mráz poněkud
polevil.

Výroční valná hromada Jednotydiv.
-ochotníků „Klicpera“ v Hradci Král odbývati se
bude v sobuta dne 2. února t. r. ve 2 hod. odpol.
v zasedací slni „Zsložny“.

Anekdelářský večírek, kterýmělbýti
ve čtvrtek dne 24. t. m. vbotelu „u černóho koně“
pořádán, odkládá se na sobotu a neděli dne 26.
27. tm. Na nejlepší anekdotu vypsána je cena
5 dukátů ve zlaté a může ge turnaje tohoto každý
súčastaiti. Král anekdotářů p. L. Schláger vydobyl
sobě již 542 cen za nejlepší anekdoty a na Hradec
Králové se zvláště těší.

Jan Bachtele v Hradci Králové.
Proslulý virtuos aa housle, mistr Jan Buchtele
pořádá v neděli dne 3. února 1907 v městském
Klicperově divadle velký koncert na pamět 100,
narozenin největšího českého houslisty Josefa

Slavíka, jehuž obtížný houslový koncert a-mol
mistr Bachtele přednese a ku kterému sám při
komponoval klavírní doprovod. Dále na paměť
padesátiletého úmrtí skladatele Rob. Schumanna
přednesou al. Lola a Sláva Nepeřených prosloié
Schumanovy „Variace pro dva klavíry“ ku zvlášt
nímu přání mistra Buchtele. Též virtuoska sl.
Eoilie Černá z Praby apolupůscbi při koncertě
tom. Detailní program bude v příštím čísle ozna
men. Záznamy na loše a sedadla přijímá již nyní
knibkupeo p. B. Broukal, na Velkém náměstí.

Ochrana psů v zimě. Dle místodrži
telského nařízení ze dne 81. května 1902, plat
ného pro celé Čechy, každé brubé zanedbání zví
řat domácích 60 do krmení, napájení, umístění a
čistoty vůbec, zejména také úvarování psů na
krátké řetězy a neposkytnutí teplejšího zaopatření
v zimě psům uvázaným, trestá ge jako týrání sví
tat. Tažní psi musí míti náležiton výšku a silný
vsrůst; nesmí se jich upotřebiti k řízení vozíků,
nýbrá pouze k tahu a to pouze jako pomoci pro
průvodce. Psi nesmějí ani k voji ani ku vidlici
-skrátka přivátání býti. Mosí býti volně urázáni,
aby si mohli bez škrcení ulebnonti. Sedati na vo
aík za jízdy jest zapovězeno. Oprati neb biče ne
smí se užívati. Průvodce vozíku má tábnonti a
voj neb vidlici držeti stále v ruce. Má míti u ge
"boa nádobu k napájení a vůbec starati se o jich
obsluhu. V drané době roční (od 1. listop. do kon
ce března) musí psům, když někde zastaví, dáti
„podložku a přikrývku. — Tolo místodržiteleké na
Hizeníměly by policie a četnictvo míti v evidenci
zejména v našem okolí. Kařdodenně dojíždí do
„Hradce z Nového Hradce i z jiných okolních ob
-cí několik vosíků, tažených psy, na něž ochrana
zákona se nevztabuje, jakmile přejedon městské
mosty. Hnedle sa mostem usedejí dospělí lidé do
Yosiků, těžkým nákladem naložených, a dají ae sla
-bými zvířaty v rombahněné silnici voziti. Tento
nešvar dal by 8e snadno kontrolovati chodci, po

„silnici kráčejícími, a patřičné oznámení i potrestá
ni takových lenocbů anad by tomu odpomoblo.
Kdyby k šetrnosti s věrným zvířetem nevedl nás

-eit, mělo by nás k ní přivásti nebezpečí vztek
liny, která vzniká u psů špatně ošetřovanýcu. Upo
zorňujeme lidi citlivějších nervů na součinnost v
provádění sákonitých předpieů, Nebylo by také
anad sb v, kdyby se provedla úřední prohlíd
"ka všech psů k tahu užívaných a pořídil ne obec
ními úřady soupis psů, k tahu schopných. Tím
by se jistě předešlo pohorálivému sjevu, že malý
psík vleče velikou, těžkou kéru. Donfámeo,že na

:Še rada malezne ohlasu v širším obecenstvu.

Sňatek. V pondělí doe 21. ledna slavil
sňatek svůj v katbedr. chrámu Páně p. Jan Nep.
Wůosch, ředitel kůra kathedr. chráma, se sl. Marií

Kanovan, dcerou konsist. kancelisty v Hradcirálové.

Všeodborové sdružení křesť děl
mletva pre král České, jehož ústředíjest
v Hradci Králové, mělo dne 20. t m. v Hradci
Král. výroční valnou bromadu za účastenství B5
delegátů a učkolika hostí. Odborová tato instituce
dělnická, která právě nastoupila šestiletí trvání
svého, můře so vykázati těmi nejlepšími výsledky.
Pod praporem kříže soustředěno ta na chrácění
svých zájmů a do boje proti všem nepřátelům na
4000 dělnictva; v posledním roce ae počet jeho
zdvojnásobil. Za poslední rok přijato 17.891-48 K
(členských příspěvků, 1.960 K zápisného, na stáv
kový fond 570 K atd.). Na podporách vydáno čle
nám v nemoci 254896 K, v nezaměstnanosti
192 13 K, ve stávce 222 52 K atd., celkem 13 620 73
korun ©Odborová tato orgabisace vydává jediný
odborový list týdenník „Práce“, jenž vyžaduje ročně
6.126'68 K nákladu a vydržuje úředníka pro práce
kancelářské a agitační. Sdrožení toto má nyní 82
místních organisací, z nichž některé vedou Bi 0
pravdu vzorně. Zřízen také samostatný odbor pro
zemědělské dělnictvo. Všeodborové sdružení větná
si i aprostředkování práce, zakládání konsumů,
povznáší a podporaje članstvo své, kde může.
Na valné hromadě této změněny stanovy a upraven
spolkový řád. Od 1. února t. r. bude každý člen
úplné zdarma dostávati časopis „Práci“ a bude
míti právo vedle podpory v nemoci, nezaměst.,
stěhování atd. na podporu ve stávce. Člen v I. tř.
platí týdně 34 hal. příspěvku, ve IL tř 19 bal.
a ve III tř. l4 hal. Učňové platí měsíčně 20 bal.
příspěvku a 50 bal. zápisnébo. Jednání valné hro
mady bylo jednomyslné a svědčilo, že dělnictvo
jest proniknuto vědomím o důležitosti této své
odborové organisace, v níž staví se hráz proti
všem podvratným živlům. Škoda, že i mezi mno
bými inteligenty nalézá toto Sdružení tak málo
mravní podpory!

Panorama Národní Jednoty Neve
ročeské v Hradci Králové, za Bíluu věší,
vystavuje od 26. ledna do 1.února 1907 — Londýn
a Edinburk. — Cyklus zajímavých obrazů ua vel
kolepé paláce a ruch nejčetněji obydleného města
ne světě a na skotské hlavní město, známé ma
lebnoa rozlohou a slávou literární. Připojených
několik jiných pohledů na města, ostrovy a jezírka
britská rovněž upoutá.

Automobilové spojení mezi Pardabicemi a Holicemí nebude así, jak se pů
vodoě myslelo, zřízeno. Za to zástupci Holic vy
jednávají na podobném apojení mezi Králové
Hradcem a Holicemi, majíce na pohodlném že

vezničním spojení mezi Holicemi a Pardubicemiosti. —

V Z mlaulesti. Pivo na přívarek.
Všickní duchovní správoové na kamerálním pan
ství Pardubicích mohli na základé dekretu c. k.
dvorní komory ddto v Praze 17. července 1773,
požádovati pro sebe z panských pivovarů pivo,
nahražujíce 3 měřice ječmene a 2 sl. v hotovosti
za leud piva. Naproti tomu bylo zapovězeno ode
bírání cizíhopiva. — Deputátní pivo. De
kretem ze dne 21. dubna 1774 bylo uloženo

účtech: 1. deputátní pivo aládka v Pardubicích
bylo odpisováno v účtu hned po odebrání, 2 aby
deputátní pivo sládka v Smrkovicích bylo oddělo
ván? v účtech od piva panského, 3. aby pivo
mlynáti v Pardubicích za mletí aladu určené vy
dávalo se z panského sklepa hned po várce, 4.
aby postaráno bylo o zlepšení sklepů při větších
hospodách, zejména v Bělé, v Opatovicích a v Li
bišsnech a to zvláště opatřením dostatečné zásoby
ledu a konečně, 5. aby zamezeno bylo v hospo
dách rozřeďování piva vodou. — Dekretem ze
dne 3. prosince 1774 c. k. administrace kamerál
ních panství zapověděla sládkům na panství par
dubském chov vepřového dobytka v době elado
vání. (Dle listin v bistor. museu královébrad.)

Zmouživámí poštovních ochránmek,
Ačkoli již bylo upozoroěno, že větší zásilky se
nemají zastrkávati do obyčejných přihrádek přece
některým zasílatelům jest cesta na poštovní úřad
posnd příliš dlouhá. Kdo veope objemný tiskopis
do schránky na Malém náměstí, snad by už ne
musil litovati několik těch kroků dál na poštovní
úřad. V jedné schránce vzepřelo ae několik vět
ších sásilek tak, že dopisy na nich spočívající po
osm dní čekaly na expedici. Mějte šetrnost k za
sllatelům obyčejných dopisů a joemyslete, že po
štovní schránka jest pro všecko!

Z Parduble. Studentský ples c. k. reálky,
řádaný 8. ledna, byl opět dostaveničkem před

ních kruhů z místa i okolí. Patrno z morálního
i hmotného efekta, že studentstvu jest vlivné ob
Šanstvo stále stejně nakloněno. Dameské toiletty
byly nádherné.

Při doplňovací volbě za venkovské
obce okresu Žamberkua Ústí n. Orl svolen kan
didát strany agrární p. Firbas. Voličatvo již bohu
dík jest dosti ovědomělé a proto se nedalo smý

lití i ly strany pokrokářské,ss kte
06 atydí vám Maola: ypo sa kterou

Katolická márodsí jednota panía
dívek v Pardubicích pořádáv neděli,dne 3.
února £. r. v sále „Měšťan. Besedy“ zábavní ve
čírek s pestrým programem: Deklamace. Solové
výstupy. Koplety, zpěvní duetta. Po ukončenípro
gramu zábava při hudbě. Začá'ek © 7 hod. večer.
Vstupné 60 h, rodina 1.20 K. Členy uvedení hosté
jsou vítáni.

Jednota českoslovanskýchředitelů
kůrů, kapolníků a varhaníků pořádala
ve čtvrtek dne 24. ledna t. r. mimořádnou valnou
hromadu v bostinci u „Heřmanů“ v Pardubicích
a jmenovala mistra a prof. Ot. Ševčíka čestným
členem jednoty.

Regulsce Labe. Vnejbližšíchdnechpočne
se 8 regulačními pracemi na Labi v Pardubicích
u samého města. Za tou příčinon svážejí se k Pardu
bicům ohromné apousty litického kamene a ná
strojů k toma cíli potřebných.

Novýpolitický klub státoprávníků
založen byl dr. Hrbkem, advokátem v Pardubicích,
pro politický okres pardubský a vešel již ve svon
činnost.

Rers pro poštovní úředníky zřízen
by! letos v Pardubicích. Počne dne 1. února £. r.
a bude trvati po 3 měsíce Přihlásilo ee přes 80
kandidátů a kandidátek. Dam je přes 50. Aspi
ranti přihlášení json z Čech i z Moravy a toi
z krajin německých. Obec Pardubská poskytla za
tím účelem míetnosti v městské radnici a světlo.
Přednášky 2 obora poštovnictví, zeměpisu, děje
pisu a fysiky, pokud tato zasahá v obur telegrafie,
telefonie, konají se vědy ráno Odpoledne prakse
na poštovních pardub. úřadech.

Zmamenitá kulturní práce Petrá
ňova v Dohaličkách. Pan ačítel Petráňjako
veliký moderní učenec ve spolku s věrným druhem
p. ačitelem Cengrem chce stůj co stůj uváděti ve
tejnost v klam právě v době, kdy úředně se jedná
o jeho přesazení. Musí cbudák snášeti toble „mu
čednictví“, že příliš ostrou žárovku osvěty rozžebl,
veškerou moderní ctnost posílil 4 všude kultura
zaséval. Světlo jeho osvěty pro mdlé oči „zpáteč
nikd“ bylo příliš ostré; zkrátka lidé „užšího ob
soru“ velikého nositele moderních idel nepocho
pili. Mimochodem řečeno — p. Cengr pro svoji
„Kulturní práci“ byl již jednou přesazen; příliš
se mu to nelíbilo. Osvícenci psali „ušlechtile“
v Batiboru 30. prosince m. r., že prý páni páteři
museli se za hovězí dobytek schovávati, — aby
pár lidí do schůze přilákali. Sami však ubožáci
zapomínají na svoji hotovou koninu, že šli do
schůze té, kterou svým provoláním, zasílaným do
všech obcí a hostinců, nazvali schůzí dobytka jen
za účelem té čisté práce kulturní. Chtěli tak maoho
účastníků získati pro svůj manévr, aby tím spíše
schůze byla zkažena. Ale jaké zklamání! Neko
nala se schůze veřejuá, svolaná p. Vackem nebo
p. Barcalem, nýbrž dp. předsedou katol. jednoty,
který pořad jednání až do konce vyčerpal, jak
bylo veřejně ohlášeno. Ovšem různí mladíčková
vřeči vyrušovali, aby dokázali svoji vyšší kulturu.
Kdo je jenom tak zoamenitě uvědomil, že koneli
tak „namáhavoua bystrou“kulturnípráci?VRa
tiborn jest chlonba, že učitel R. P. za 3 léta tak
velikou kulturní práci vykonal, jakou su nemůže
vykázati dp. farář ani za 10 let své činnosti. Při
této zprávě tane nám na mysli charakteristika p.
ministra vyučování; tem odvažoval vaši vědu na
vážkách spravedlivosti a uznal, že vaše učanost
dohromady rovná se učenosti žáka V. třídy reální
nebo gymnasiáloí. A teď 5e najednou děláte uče
nějším než občané akademicky vzdělaní, kteří vy
konali dvanáctiletá studia a prodělali třicetiletou
praktickou zkušenost. Jak jste jemně a nělochtile
vzdělán, to ostatně zřejmo z vašeho psaní v Ratiboru
„bíduá, sprostá msta“, „černá raka“, „černá msta“,
„lékařské autority o zdravém rozumu by avon po
chybnost vyslovili“, atd. A což to snižování, tupení
apodezřívání jicých poctivých a spravedlivých lidi,
kteří se vaší společnosti přirozeně vyhýbají? Po
desříváte váženého souseda p. Fr. Ornsta z doná
šečství a denunciace, kterou velice odsuzujete. A
co činlte vy tištěnými útoky a pomlavami? Do
kašte, že není lehkomyslnou pomluvou vaše tvr
sení, dle něhož onen souged nebo jiný napsal
anonymní dopis, který mobl sám p. farář dikto
vati. — Zakládati spolek, oslavovati veliké muže,
zříditi knihovnu — to jsou ovšem dobré věci. Ale
pro takovou činnost nemá nikdo zapomínati na
své přední povinnosti. Vodit školní děti do a0ko
lovny, vybírati od nich měsíční příspěvky, školu
v sobotu odpoledne opouštěti, dozora nad dětmi
v kostele se vzpírati, tohle už přece není tak
příliš atkvělá kulturní práce. V sokolovně by se
věnoval p. učitel dětem hned, ve Škole však už
dosti nerad. A tohle jest nejsvláštnější květ mo
derních pokrokových ideí. Každý rozumný nad
tím vrtí hlavou. A jak pak teprve, když učitel ve
IV. třídě na poboršení dětí spisuje protokol proti
faráři bez jeho přítomnosti! — A k tomu všemu
měl dachovní správce mlčetil Nevysmáli bysta se
ma? Co řeknete, p Ceogře, tomu, že aní na po
kyn p. inepektora p. P. nedbal a po domluvě opět
sa 4 dny mezi vyučovánímškolu opustil? „Já
budu dělat pokrokovou mimoškolní práci a ty,
školo, mne za to platl“ Za takovým heslem j
mnohý „pokrokový“ učitel a pohrdá vzornými uči
teli katolickými, konají své povinnosti řádně.



A pro takového „pokrokáře“ má borovati místní,
nebo okresní Školní rada? Za pokrokovoe se může
hlásiti každý, každičký. A teď honem klekejte,
ostatní pozemčané, před mužem tím, který si glo
riolu sám kolem hlevy vytvořil Klaňte se a po
slouchejte, nebo dostanete v novinách svůj díl!
Obdivuj se „velkému muži“ každý, kdo nechceš
býti jeho „kulturou“ tupen a podezříván!

Úmrtí šlecketného učitele. VoVoseku
u Kněžic zemřel v ponděli 14. ledna p. František
Prokeš, tamní správce školy, ve stáří 43 let. Ač
dlouho churavěl, přece zpráva o jeho smrti pře
kvapila celé okolí a vzbadila všeobecný zármutek
nad ztrátou tak vzorného, borlivého a svědomitého
něitele. Přes velikou svou chorobu nežádal o do
volenou a pracoval na náboženskomravním vycho
vání jemu svěřených dítek svědomitě až do po
sledního vzdechu, nezanedbav ani dne školního
vyučování. Posilněn v neděli sv. svátostmi umíra
jících, těšil se, že po dvou dnech přijde zase do
Školy. Svědomitá práce jeho byla také oceněna
jak od zemské školní rady, tak i od voseckých
osadníků. Lásku avou k němu dali na jevo i jeho
kollegové i vůkolní kněží, sůčastnivše se v hoj
ném počtu jeho pohřbu. Záslahy jeho za hlasitého
pláče školních dítek a osadníků ocenil zasloužilý
farář koěžický vdp. Vincenc Němeček v pohřební
řeči, poukázav zvláště nu jeho neličenou zbožnost,
osvědčenou pilnon návětěvou chrámu Páně a horli
vost v plnění povinností. V blubokém zármatku
voláme za ním „odpočívej v pokojil“ — V. Š.

Z Nového Bydžova. V katol.nár. Jednotě
konati bude dp. Fr. Matoně pro členy a jimi ave
dené hosty cyklus přednášek: 1. Co činiti proti
nynějším nevéreckým proudům. 2. Svobodné zed
nářetví a jeho světové enaby. 3. Snahy sociální
demokracie. 4. Nerozlučnost manželství. 5. Nábo
ženská škola. 3

Vysvětlení do Dobrašky. Na dotazy
našeho p. dopisovatele sděluje a námi městský
úřad dobrušský, že hrobka i pomník komisaře
Boudy byly prodáuy e satržený obnos uložen vpo
kladně pod čl. den 375 a 387. Dle hřbitovního
řáda, platného pro Dobruška, stává se místo pro
hrobku zakoupené vlastnictvím rodiny do vymření
mužských potomků. Již před několika lety vybíd
nati příbuzní Boudovi, aby na udržování pomníku
a brobky jistý základní kapitál u obce složili,
jelikož z rodiny Boudovy není na živu žádný po
tomek, jmenovitě ne mužský. Vybídnutí však ne
mělo výsledku. Proto přešlo neobmezené právo na
místo a pomník na obec, která jednala tudíž při
prodeji právoplatně.

Dr. Drtina v Dobrmšee Dne20. ledon
zmíněný pan prof. mluvil v Dobrušce „o výchově
doma, ve škole a ve apolečnosti.“ To, co řekl o
významuvýchovy,ojejí možnostia povinnosti,ne
bylo nic nového, ale již tislckrát napsáno a před
nešeno. Neobešel se však bez toho, aby nezarýpi
do církve a do náboženství, jako každý realista.
Nelíbí se mu křesťanský sebezápor, trpělivost,
a — zaso Krista Pána a Písma av. si váží. Jak
to možno? Právě Kristus praví: „Chceš-li kdo za
mnou přijíti, zapři sebe sám . ... Učte se ode
mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ Kde
je logika? A jak 5e mohou líbiti panu doktorovi
Češtl bratří, kteří na sebezápor, trpělivost a po
koru tak veliký důraz kladli? Panu Dr. Drtinovi
nelíbíse katolickádogmata;má však radostz ka
eířů. To jsou prý velicí duchové, Proč? Že prý
mysiili a nabyli jiného náboženského „přesvědčení“
Poslouchejte, pane doktore, nic není snadnějšího,
— zvláště za našeho Času — než nabývati uového
„přesvědčení“ Prostý člověk těžee si přeslabikuje
prolbanou kofžečku socialistickou „o řečí generála
jesuitův“, a už má „přesvědčení“ zcela jiné než
dřív. To je však těžší, nabývati přesvědčení lep
šiho než jest stávající a propracovati se k němu
peroým, nestranným studiem 4 nezištnoa prací.
Velkou většinu prolikatolických názorů Luthero
vých a Kalvínových by teď jistě nepřijal ani po
slední pokrokový žurnalista, nechtěl-lů by dojíli od
každého rozumného člověka výsměchu. Bu-ete-li
chtit doklady, jsme k alužtám A což katolíci ne
mysleli? ©Nemys'el av. Tomáš Akvio<ký, který a
každého věrvučného článku poznumenává plno ná
mitek, zteré by mohli lidé proti němu pronášeti?
A tyto námitky sám mistrně vyvrací. Ale — k pou
bému přečtěcí spisů Tomášových byste potřeboval
dobře tři roky. U Lutbra to bylo d'vné „přesvěd
čení“, když své protikatolické názory tak často
měnil — ještě častěji než „přesv dčený“ Masarvk.
Drtina prohlásil, že pronásledovat pro přesvědčení
jest profanací náboženství. Snad si při tom myvalil,
co chudinky pokrokářští učitelé od církve zkusí.
Kdo je vásk nutil, aby vstoupili do úřadu, který
jim ukládá vychovávatidítky nábožensky-mravně?
Nejdřív slavnostní přísaba a pak „charalteraí“
pláč, že mají přísahu plniti To jste měl, pane
doktore, baed poukázati, jak pověrčiví Táboři pro
váděli svůj program: „Bijte, zabijte, nikobo ne
šivte!“ Měl jste bned uvésti příklady, jak „svo
bodomysloý“ Kalvín schystal svým protivníkům
hranice, mrakání, žaláře. Mohlo se připomenouti,
jak vášnivě pronásledov+l nadávkami i násilnostmi
+ nekatolíky, kteří a ním ve všem nesoublasili.
Jako botový perský satrapa. -- Náboženství prý
se mění. To se ovšem mění stále při protestan
tech, kteří vyhlašují za „pravdu Boží“ hned tu,

hned jinou věc. Má-li býti však náboženství sku
tečnou pravdou Boží, pa“ se pravdy v něm ob
sažené měniti nemohou. Na př. jestliže bylo
pravdou dlív, že Kristus byl umučen pro naše
spasení, musí to být pravdou i nyní. Lideké vý
mysly se mění, ale skutečná pravda zůstává vědy
stejná.

Zvláštnosti v okresní memoenici
v Rychnově m. Km. Každému to, co mu ná
leží. Stará pravda, staré pravidlo! Ale stejně 0
právněn je výrok: Jen všeho a měroul A
v táto příčině jest zajisté pozoruhodnou zvláštností,
že p. referentovi a vrchvímu dozorci nemocničnímu,
lékárníku Al. Wolfovi, na účty jeho za léky a
potřeby obvazové za rok 1904 od nemocnice vy
placeno bylo 366191 K, kdežto za rok 1905, kdy
již klient a přítel jeho dr. Cmuant při nemoenicí
působil, vyplaceno jemu bylo za věci podobné
5288-17 M, ačkoliv téhož roku již také nějaké
objednávky potřeb obvazových a pod. přičiněním
sekundáře dra. Masila u firmy Fr. Hladký v Praze
pro okres. nemocnici byly učiněny. — Připome
nato buď pouze, že rozdíl ten přílišný zvětšeným
počtem osob nemocnýcha tím i vétším počtem dnův
ošetřovacích v r. 1905 proti r. 1904 nikterak úplně
není vysvětlen; ještě pořád zbývá d.fforen e asi
860 K! — Také by stálo za to vyšetřiti a ozná
miti veřejnosti, kolik pravdy na tom, že r. 1906
ua zakročení zeměpanského lékaře odepřena byla
platnost podpisům Cmuntovým v nemoeničních zá
ležitostech, a proč asi stalo se tak? — Za třetí
zdá se věcí nepřípustnou, aby při nemocnici okresní
v Rychnově n. Kn. referent a vrchní dozorce
nemocniční (ať to X anebo Y) dělal nemocnici
překupníka a při tom si bez konkurencea
kontroly ceny za zboží dodané diktoval sám, jak
se dosud bohužel dělo při dodávkách potřeb ob
vazových a pod.! A věc ta by byla ještě povážli
vější, kdyby zboží obvazové do nemocnice dodá
vanébyloproveuiencemi německé, snad
odněkud z Vrchlabí, jak se šeptá, kdežto nabídky
solidní české firmy Fr. Hladký v Prase na přímé
dodávání potřeb obvazových pro nemocnici při
aprávě nemocniční dosud sluchu nedocházely. Inu

orbem PBvůj k svémn“ hezké sice heslo národní,ale...
Z Rychnova m. Km. Dalšípříspěvkyvě

novány na prapor odbočce všeodb. sdružení v Rych
nově p. Ko. tyto: Sbírka z vikariátu Rych. vy
nesla 11 K, sl. Pivcova 1 K. p. Suchánek Adolf
1 K, katel. jednota v Mělníku 2 K, p. Klement
0:10 K. Dobromady 15 K 10 hul.

Gymnasium jlč mské oslaví letos o av.
Vácslava pod protektorátem al. městské rady
památku stoletého obnovení svého. Slavnostní
komité počalo již přípravnými pracemi, zejména
sestavením památníku, který by obsahoval seznam
bývalých žáků a jich nynějšího postavení, dále
různé vzpomínky z uplynulých let, vížící se boď
k ústavu nebo jebo jednotlivým žákům. Zve proto
srdečně veškeré bývalé žáky k hojné účasti a
šádá jich za laskavé příspěvky, především však
o přesné jejich adresy, aby seznam byl úplný a
aby jim program slavnosti mohl býti doručen. —

Hospodářský spolek ohkreamOpo
čevského pořádá valnou hromadu dne 3. února
1907 o půldruhé hodině odpol. v hostinci p. Boh.
Horáka v Hrošce. Na programu schůze nalézá se
předoáška uměl. zabradníka p. K. Půstra z Kvasin:
„O vysazování a ošetřování ovocného atromoví“.

Z Čánlavě. Stojíme ve znamení voleb.
Především jsou to volby do obecního zastupitel
stva, které letos konají se tak tiše a nenápadné,
še nebylo pamětníka. Celá část občanstva neměla
ani potuchy, že jsou volební seznamy již vylokeny
a že hned po uplynutí období, bez všelikého prů
tahu, bude voláno k volebnímu osudí. Budou o
statně konány ve znamení kompromisu. Bude prý
poskytnuto místa každé straně, aby Be mobla vě
novati užitečné práci ubecní, která budev příštích
lete b také opravdu vyžadovati mimořádných obětí
a poctivého porozumění. Dle všeno čekají Da po
platníky nová břemena a uvalení jich nechce si
vzíti na zodpovělnost jenom jedna strana, vědone,
že by tak nespokojenost mohla případně jenomjí
úšk:diti. Bude to asi zavedení činžovního groše,
které dotkne se citelně kapes nájemníků, zvláště
úřednictva a učitelstva a jež prý jest nezbytno,
má-li obec provésti nutně již požadovanou kana
lisaci a vodovod. Bylo by ovšem k přání, je-li již
požadavek zvýšení břemen nutný, aby práce ty
prováděny byly se vší možnou akuratessou a nejen
pro chvilkové vyhovění požadavkům,ale spřísloš
nou prozíravostí do budoucna. — Po volbách do
obecního zastupitelstva jsou to volby do okreaního
zastupitelstva, kde vzmábá se silný proud proti
dosavadnímu starostovi p. Dr. Zimmrovi se strany
venkova, jenž uvědomiv si svoji Sílu a moc, žádá
pro sebe více než dosad bylo zvyklostí, — A tak
jaro bude velice pohnuté, zvláště když na obzoru
jsou i volby do nové říšské rady. Dle učiněných
proposie, do veřejnosti prokmitajících, bude za ven
kovaké obce u nás kandidovati poslanec Frant.
Udržal a za město Jeho Excellence ministr Dr.
Pacák. Budou-li i tyto volby vedeny ve znamení
kompromissu nebo boje, ukáže budoucnost | See.
demokraté i tady hotoví se k volební agitaci.
Pilně se orgonisují a zvláště na venkov mají apa
deno. Ohblašojí již celou řadu schůzí i v osadách

úplné zapadlých, kde ovšem pro každou agitaci
volební jest půda ještě panenská. Jak ji budom
čeliti strany nejvíc dotčené, jest ještě nesnámo.
Katolické strana po několika zdařílých schůzích
jako by usnula.

Instrukce, jež dána jestitům do Ji
(od představenstva jemilekého) roku 1556, , aby
k haeretikům (k bludařům) mluvilo se bez urášek
a vědy tak, aby poznávali křesťanskou lásku a
skromnost, blud jejich aby byl vyvrácen pravdou
katolickoua neútokem,akdyby6 chtělpanovník,
abyse dělútoknajinověrce,nechaťdějeseskromně
a vědy s ukazováním lásky k bloudícím.

Zik. Winter:
O životě ma vysokých školách, 402.

Různé zprávy.
25leté Jubilemm biskupské oslavílotos

J. Ex. njdpp.dr. Fr. Bauer,K olomoucký,sdr. Em. Soboobl, biskup litomářický. Biskupdr. Em.
Schosb!, r. 1824 narozený, jest jiš 60. rok kněsem,
na biskupa posvěcen G. urpna 1882. — Kníše-arci
biskup dr. Fr. Bauer narodil se r. 1841, na kněze
posvěcen r. 1863, biskupem brněnským jmenován 18.
dabna 188%, arcibiskupem olomonckým r. 1904,

Kdo píšesociálné -demokratické
movímy $ Brnčaská „Badononost“ píše: „U hlav
ních orgánů strany stojí tito „proletáři“: „Arbeiter
Zeitung“ dr. Adler, Frits, Austerlits. U hlavaího letu
nemocenských pokladen vede komando Zgmand Kaff.
U- s00+demokratického orgána „Geworkachoft“ stojí
„prolotáři“ dr. Ingwer a Beno Karpeles. V Linol
U 800. geom. časopisa „Wabrbeit“ soadr. Spielmanu.
V Brně a s00.-dem. orgánu „Volksfrennd“ sondrub
dr. Luis Czech. U aoc.-dem orgánu „Naprzod“soudruh
Hecker. U soc.-dem. orgánu vo Štýrska „chudáci“
Moses Herech s Arbeitel Donnerkeil. U „Nene Giůb
lichtern“ Hugo Heller. — V čele aoc.-dem. orgánu
„Sehonberger Volkawacht“ soudrah Leo Frenndlich.
VeFrýdlandě (Čechy) u bývalého „Morgenpost“ soadr.
Ervín Hammerechlag. Jména sde avodená dokasují,
že není to pouhým rčením, řekne li se, 2e sociální
demokracie jest pod komandem židů, které by pravý
socialista-dělník raději viděl v Palestýně neš v čelo
sociální strany. A ti n soc. demokratů tvrdí politickou
maziku, dělničtí redaktoři jen šamaří.“

Kdo chce pomoci křesťanskému
lidu k „svobodné Škole“ © Aby bylo vylou
šeno katolické náboženství se škol, o to atarejí 60
hlavně židé, jakkoli jest snámo, jak Jeraol své vlnetní
náboženské školy horlivě podporuje. V předesdniotva
spolku „Volné školy“ zasedá didovský poslanec Jalius
Ofner. Nedávno byla ve Vídni „volnoškolská“ schůze,
na víš mlavili: dr. Jerusalem, Lów, Sogr, Licht,
Kapp, Januscbke a Becht]. Ovšem tihle lidé proti vy
nčování židovského talmadu nemlavili. — A jejich
křesťanětí pomahači? Ačkoli přímo tádí proti vyučo
vání katolickéma náboženství, zůstali bezky sticba,
kdyš v Praze byla založena židovako německá rabín
ská Skols. Židé mejl peněs dost; mohou tedy podpo
rovati i 8 váčeké mlavení i — mlčení. Křesťanských
slabů nalesnou vždycky dost.

Ze života Blemarkova. Jenerálz Isingů,
velitel berlínské zbrojnice, který ve válce franconzsko
německé r. 1870 přišel o raka a pak epořádal světo
známé maseum zbraní, vyprávěl o Bismarkovi náslo
dující karakteristickou bistorku: „C>rozumíte slovem
několik ?“ S touto otázkou přistoupil jednoa brzy po
válce r. 1870 Bismark k tomato etaréma vojákovi.
„Několik, to jest přece dvě nebo tři?" — „Oršem,
Exocellenci,může to býti také pět išest.“ — „Dobře“,
odpověděl Bismark, „chtěl jsem 80 vás jen napřed so
ptati; Jeho Velidenstvo císař mi totiž fekl, abych si
vzal ze zbrojnice několik. fraucouzských děl pro svůj
park v Schóubaasenu, račte býti tak laskav s při
cbystati pro mne šest dělil" — Co měl dělati jenerál?
Prohnaný diplomat odvrátil otázkou po významu elova
„několik“ všechon zodpovědnost ze sebe na starého
důstojníka, kterémaž nezbylo nic, než vydati žádaný
počet děl. (Z brnén. „Obzora“.)

Severní dráka, duem 1. ledaa do správy
státní vzatá, nedostatečnými zařízeními svými, odkudů
vzešla mnobým velká nesnáz (dle „H-icbposta“ jsou
nejen vozy, lokomotivy, ale také traté, mus'y, kana
hisnce atd. přes příliš zanedbány), ukázala v nejlep
ším uvětle židovsko Rothecbildorské av vodení. Správa
Severní dráhy po zásluze oceněna na schůzi úředníků
a zřízenců dráhy v Přívoze na Moravě, kdež býv. ge
nerál. řediteli jejímu dvor. radovi Jeitelesovi (žid) a
bývalé správní radě vysloveno úplné opovržení. Joitelen
nazván tu bezohledným vykořistovatelem, který por
sonál krajně vystával a ve svóm nekonečném egoismu
hmotně co nejhůře ho poškozoval.

Ham spěje Framele! Proskýsoudnírada
Habn před beritinskou porotou při přelíčsní o zlodina
proti klíčícímu života prohlásil: „Zločinytohoto drabu
vydadojí zvláště přísného měřítka. Kam spějí věci,
jedná-li se v nich lehkovážně, lze zříti ve Franoli,
Franconeský národ byne špínoa. Panují tam frivolní
názory, a smatné příklady podobné akazojí, de bade
Francie za sto let vyloučena z řady kulturních států.“

Jak šidovsko-socialistická kasa
vídoňská s českých peněz bohntme. Sám
„Obuvník“ přinesl zpráva, do vídoňskému vedení od
vedeno roku 1905 od českých socialistických organi
sací 36.288 K 60 h. Z toho vyplaceno na podpoře
českým členům, na agitaci a tisk 32.824 K 40 h.
Zůstalo tedy vídeňskému vedení čistého 2454 K 20 b.
To jest ze jediný rok! A pak prý musí ústřední po
kladna vídeňská na české sondrahy doplácetil!

Nač platí soclalističtí prolotáří..
Zo správy k ?. ejezdu s00.-dem. strany letos o váno
cích konaném jest patrno, fe soc.demokratickéděl



pictvo platilo 1. na ruskoa revoluci; bylo do Baska
posláno několik tislo korun; 2. francouzeké straně
600. demokratické na záchrana Janrůsova denníka
„Humanitá“ dáno 1000 franků; 3. rusínské sociální
demokrecii dáno 500 K; 4. slovácké sociální demo
krecii dává ne měsíčně 100 K na udržení d1ou Časo
pisů; 6. ne mesinárodnísoc. demokr. oekretariát dává
se ročně 600 franků; 6. na společné záležitosti soc.
demokracie v Rakousko dámo 1860 K; 7. dělnictvo
mnel svými penězi vydršovati aponstu velmi dobře
placených egitátorů Při takovémto ho podářství ne
emí se dělnictvo divit, že must platit velké příspěvky,
sa něš nedostává podpory boď dádné nebo jenom
nepatrné. Agitátoři židovští mají ae z peněz dělnických
dobře. „Dřlniczá atraua“ socralistická jest pod porač
nictvím židovských vůdců, z nicbž sni jeden v továrně
jako dělník nepraco.al.

Nové nkásky socialistické vudělá
vací práce. Organisacekatolická pořádala« Michli
14. t. m. důvěroon schůzi v bostinci pana Černého.
Secialisté věsk přišli u velikém počtu do místnosti
již dávno dřív před zepočetím achůze. Na výzva. by
sál opustili, hrabě odpovídali a pošklebovali ae. Zatím
jiní uocialsté, venku se knpící, chtěli se vetříti do
vnitř n-silně. Vytlučeno při tom jedno okno. Teprve
policajti musili připomenouti socialistům pravidla
slašnosti, vzdělanosti a unášelivosti. — Socialistický
předák dr. Soukop uszval ašlechtile církev kanalií.
— Křesťanětí sociálové a národními v Třebíči radili
se + důvěrné schůzi, jsk si počínati proti hrobému a
násilnickému terroriema radých v továrnách. — Si

* oilské město Catanie má to dtěstí, že je spravováno
e0c. demokraty. Hospodářatví socialistů jest neslýchané,
následkem čehož zaří mezi jednotlivými stranami ho
tový boj. Nedávno zabaveny byly peníze u městské
pokladny potravní daně. Stalo Se tak na zakročení
plynárenské upolečnosti, jíž nemohlo město zaplatiti
dluh ve výši 7000000 franků. Socialisté ovšem dove
doa dobře bospodařiti — pro sebe. — Pražský „Čech“
eděloje: „V nynějším volebním boji oěmectém, který
dnes dne 25. ledna jeat skončsn, prokazají platné
složby egitační brožarky, které drží ercadlo sociálním
demokrmům. V jedné z nich, s níž polemisoje „Arb.
Z-g", se praví: Poslanci sociálně demokratičií v říd
ekém sněmu blasovali: roka 1888 proti pojištění pro
stáří, r. 1484 proti úrazovéma pojišténí, r. 1890 proti
sákona o živnostenském woudu, r. 1892 proti zákonu
o ochraně dělnictva, r. 1892 proti zákonu o bursovní
dani, r 1895 proti zákonu O nekalé sontěgi, r. 1896
proti zákona na potírání lichvy, roku 1896 proti re
formě občanského zákonoíka. — Jiná brožarka („Ka
tecbismas Bociálně demokratického náboženství a re
solace“ od J. Kleine, nákladem Frant. Schlonsera
v Berlíně) uveřojňaje tyto citáty předáků sociálně
demokratických u křesťanství: „Novým náboženstvím
pro hd jest sociální demokracie. „Liebknecht 26. ledua
1890.) — V nebuženekém oboru jest cílem sociální
demokracie atheism. (Bebel 31. března 1881.) — Kře
afanství a sociální demokracie mají se k sobě jako
oheň a voda. („Volkestaat“ 9. března 1874) — Kře
etanská církov jeat fantasticky bláznivým systémem
(Týt +ist.) — Křerťanetví jest proti kultaře a svobodě.
(Bebel vo spiso „Křesťenství a socialismuo.“) Až eoci
ální dotaukracie zavládre, bude církev pohádkou za
šých čarů. (Liebknecht 11. února 1883.)“ — Výroky
tyto jeon celkem formy s.něné — ale sebrati, co uuš

česko slovanětí“ sondruzi napeali a namlavili s oa
kroslili o Bobo, církvi, avatých a o kněžském stavu,
jaký by to byl doklad česko rudého vzdělání“ —
V Merapu 26 prosince křesťanští eociálové konali
výlet. Když usedli v hostinci, přišli tam socialis'é
kteří začali je tolik drášditi, až je hostinský z lok- L,
vykázal. Později však přišla část vykázaných socia
listů do hostince zu vu, a dráždění počalo opět. Křest.
sociálové, aby měli pokoj, obrátili se raději k domova.
L+č na zpáteční cestě byli přepadení socialisty, kteří
do nich mlátili holemi a katmeny a pokřikem, že „černí“
boď musí z Meranu dobrovolně odejíti anebo že badou
oáeslně vybnáni. Pod ranami radých „osvícenců“
tekla krev křesťanských nociálů. Před přicházejíčípo
licií rebráti sice couvli, ale kus dále s vyvýšerého
místa bázeli velikými kameny. Křosť. sociál Goldnagl
padl pod ranami v bezvědomí; poskytnuty mu nej
nutnější obvazy, pak v ubohém stavu dopraven do
nemocnice. — V 1. čísle „lonebrocker Volkezeitung“
json vybídantí dělníci, aby nekuporali nc od Pireh
mosra a Hofbagera, poněradě tito mistři zaměstná
vají křesťanské dělníky. — Zemský sond v Hannovra
oduoudil socialisty Scheide a Manego'da na 4 týdny
de vězení, še titóž vyvutili na staviteli Wultrovt pro
puštění křesťanského dělníka Sysna z práce. To se
ovšem stalo v Německa! Kdyby v Rakouska podobní
aocialističtí násilníci měli býti odeouzeni do vězení,
nestačily by pomelu všecky treatnice.

(20)Historický koutek. Krásný pří:
klad. „lonooene III. 1198—1214 opravil nejprv pa
pežský dvůr a jebo bývalon jednoduchost. Zlstě a
stříbrné nádobí bylo odstraněno a dřevěným a skle
něným nabroženo. Šlechtická ptžata byla propuštěna
a obslubn papežova převzali řeholníci. Dáv+l třikrate
v témdní slyšení, trestal přísně úplatné úřadníky a
falšovatele papežských ball a vypověděl lichvářské
eměpárníky z obvodu lateránského paláce.“ Tak čteme
ve Věeobecném Církevním Dějepis dr. Frant. Kry
MůfkadílaII částII str.161.—Žižkův kollega
vítěz o Grůnowaldu proti Husitům. O
tomto mólo snámém moši vypravoje noklerikální Kro
mika Z-pova toto: „Dne 15. derrence r. 1410 přišlo
k veliké rozhodné bitvě mezi vsemi Grůnnwaldem a
Tannenberkem nedaleko Královce ve východních Pra
sích, v které velký mistr Křišákův, Ulrich £ Jangin
gen pedi, a Poláci slavného vítěsetví dosáhli. té
bitvě mladý Slechtic polský, Zoihněv Olešnický králi
Vladislavovi divot secbráni!, kterýžto stav so putom
knězem a biskopem Krakovským, byl největším od
půrcem Hasitův v Polště.“ (ev. II str. 608.) Nebyli
tedy odpůrci Hasitisou samí pončocháři. Z českých
odpůrch paměti nemalé saslouší Zdeslav Tinkos s Ba
fem:c, nepřrmožený od Hasitů obhájce a purkrabí
Aradu Karlštejna.— Kdo konfiskoval napřed?
Malý příklad tuto: „Jalmb Vřesovec © Vřesovic, od
amalé postavy teké Jakoubek zvaný, moravský rytíř

ve vojště Táborském, zmocnil se r. 1427 města Žlutice
a Andělské Hory, nabyl ještě mnoho jiných statků;
r. 1456 počal se Táborův vzdalovati a k císaři Sig
mundovi blíšiti, kterýž mu r. 1436 zapsal zboší Cbo
mutoreké a Benediktinek Teplických.“ (Zapova Kronika
av. IL atr. 1807, 18308)— Tmářetví!? „Synoda
Římská r. 1076. zakázsla pod trestem klatby všem
obyvatelům mořských pobřeší onu nelidakoat s krutost,
kterouž osob a aboží ze ztroskotaných lodí jako dobré
kořisti se zmocňoveli.“ (Dr. F, Kryštůfko: Všeobecné
dějiny církevní II. II. 71.)

Vojenští hudebníci do memocnmie.
Dle nejnovéjšího nařízení budou prý kapely vojenské
konati zkouěka hudební pouze den před koncertem,
ostatní dni mají se hodebníci v nemocnicích cvičiti
v ošetřování nemocných.

Nekonečné udražování. Rekonskéto
várny na tabnlové aklo v kartelu seatoupené zdražily
sklo. — Pražští koláři chystají se výrobky své slra
žiti o 30%, — Loučnézboží zdraženo bude o 15%.

Kaxz zmbní jest nojvětším dkůdcem lidakéno
chrapa. Podíná obyčejně nenápadně. Kde ae kaz zabní
uhostil, prolomí se konečn“ eklovina do bloabí a
v zuba otvoří se dutinke, která se postupem Času
„roblabuje ke etředu zabu V kazivé datině zadržují
se při jídle částečky potravy, hnijí a t+k zaviňají, že
dech nepříjemní páchne. Přiléhá li zdravý zab těsně ke
kazivé datině souseda, začíná se i zdravý kaziti. Da
tina zubu prohloubí se konečně až ke dřeňové dutině,
nejvnitřnější části zubu, kdež jest rozvětvono veliké
množství nervových vláken, odkad es dřeň zubní
obecně zove nerrem zubu. Dostane-li so tedy kaz
až do dřeni, povstává zánět dřeně zubní čili nervu
zabníbo, z čehož pak vzniká známé nesnesitelné
bolení zubů. Dříve byl proti bolení zubu jediný pro
středek — zabní kleště. Nyní však bolest es ntiší bez
vytržení zabu a charavý znb se zachrání — zaplom
bováním. Nedá-ji ee zab zaplombovati, tu konečně po
moohbýchbolestech dřeň zaba odumírá, ztrácí citlivost,
nesnětiví a bolesti ustanou. Z odumřelé dřeně, která
jeat prooiklá hnilobnými zárodky, povstává pak pro
nikavý zápach, jenž uo šíří dechem 8 nedá ae nijak
odetramti, dokud zab v ústech. Z takovábo zubu na
koženého povstávají časem ještě větší bolesti — zánět
okostice zobní. (Zabní okostice jest jemná, vazivá
blana, která se oalezá mezi znbem a stěnon zabníbo
lůžka |jatoka, v níš zub vězí) ) Při zánětu okostice
bulí teuy pouze lůžko zubu: po teplém nápoji se bo
lest zvětšuje, po studeném nikoli. Výzoačným znakem
choroby jest otok, který z dásně šíří se dale, až za
ch:átí polovinu obličeje i krk. Kolem zkuženéko zaba
vytvoří se blíza (dutina, napločná hnisem). Nozjedná-li
lékaf bnisu omělý odtok, buď vytažením zabu nebo
proříznutím hlízy, provalí eo konečně sám na venek
buď dásní do úst nebo zevně v obličeji kůží. Nato
zusěné bolesti přestávají, e byl-li znb ponechán dále
v ústech, opakuje ne zánět okostive, který leckdys
promění so v chorobu velice vážnou, ba skončí se
i amrtí.

Dalmacie za vlády rakomské jestnej
zanedbanější zemí v Rokouska; rakonské úřady 0
hospodářeký r-zkvět této slovanské zomépramálo se sta
rejí. ano zdržují jej darmo, pracojíce takto ve prospěch
M darů a Vlachů, kteří zadrbají do svých sítí abohou
zemi. Na př. Na povznesení rybářství dovoleno ry
bářům užiti „laciné eoli“, kterou smí rybáři míti
pnaze v nádobách od fioanůního úřadu zapečetěných.
Rybář musí o této „laciné moli“ vésti trojí protokol
a chce li se vydeti na rybolov, mnel to oznámiti úřadu;
ke všemu toma nařízení o soli vydáno chervatekým
rybářům jen vlsšsky. Takovým způsobem přijde „la
cin el“ hodnědeaho, tak že kopojí sůl raději za oby
čejnéceny. Nedivno pak žs pro samou sekatura úřední
Dalmatinci ee nepovznášejí.

Proti chřipce a rýmě osvčdčnjesehned
po vznika píti bažuudenně ráno a večer šálek řebříč.
kového odvara, který byl oslazen plnou polérkovou
licí pravého včelího medu.

Stoletých Jidí v Erropé nejvícejest v Bal
baraku — 3885, ve Š-ýcarska ani jeden,

Česká Vídeň. Článkem „České kapitolky
Vídně“ v bročneském „Hlasn“ charakterisováno to

„kované němectví vídeňské“. | Dopisovatel vykládá:
Potkám důvže, svou žačka, na alici. Táži ae: Kde
máš starší sestra? Proč nechodí do školy? Prosím,
ona je ve W.lkersdorfé a babičky. — A co tam dělá?
— Pr. sím, učí se německy. Ona se vo Vídni nenau
čila. — Při vyučování řekne mi důvče: Der Hans.
Vždyť ty neumíš německy, pravím! Co jsí zač? Pro
sím, my mlnvíme doma jen čosky. A čímjest tetínek *
Jest kondukterem na olektrické dráze. — Sedím u
stolku a prsonji. Coto? Ariston| Dolena dvořehraje
starý invalida: Hej slované, ještě — — brom a poklo,
marné — —. Poslonchal jsem, až dohrál. A ejhlel
Hraje totéš znova: Hej Slované — —. A braje totéš
podrohé a potřetí. Vyhlédnu z okna a vídím naproti
v přízemí očač ševcovského an křičí: Ještě jed ou za
krejcar Hej Slované! Bravo! — Jda na procházku za
Vídní směrem k Inceredorfa. C'yry páry těžkých koní
tbnoa pluhy. Slyším spěv. Zůstana s'át s naslou
chám : — — Pověz mi, má milá, kdo k vám chodívá,
Aba! Ty jsi také Němec. Přijda k němu: Pomábej
Pán Bůh! Odpověď: Dejš to Póén Bůh a pochválen
boď Ježiš Krietae!—Jdu ne ulicí, Stranouza rohem
mé strážník v práci | mpa. A nadává Česky, až
břimí! V tom opatří kněze. Halt — Némao, ta musím
německy, a nadával německy. Já jeem se v duši
smál. Sotva sejdu, zase rozvásal po Česku. — Mál
jsem přednášku v německém spolka dam vídeňských.
Po přednášce osloví moe jedns s dam na chodbě a
praví: „Velebný pane, kdy badete zase mít české
kásení? My saso přijdeme, bylo nás posledně několik
na kásaní českém.“

Tržní zprávy.
V Hradel Králové, dna 10. ledna 1007. 1

bl pásnice K 1250—13 40, Sita K 10-30—1070, ječme
ce K 11*00—11-80, prosa K 0000—00'00, visve K 000
—0000, hrachu K 10-00—00*00, ovmsK 6-30—090
dočky K 00-00—00-00, jahal K 30*00—00*00, krep K

16-00—32:00, bramborů K 3-40—3+60, I hl jetelového
semene bílého K 00'00—00'00, 1 hl. jetelorého ze
míbka čer. K 104:00—1120, ruského K 90:00—94:00

máku K 8200, lněného semene K 18-60—00*00, 100
kg žitoých otrab K 12-40—00*00, 100 kg pleničných
otrab K 11:60—00'00, 1 kg másls čerstvého K 200
—*20, 1 kg másla převařeného K 0.00—000,
1 bg tádla vepřového K 1:72—000, 1 kg tvarohu K
0-24—0-28, 1 vejoe K 0-7—0:08, 1 kopa okurek K 0:00
—0'00, 1 kopa zelí K 000—000, 1 kopa kapusty
K 1:60—400, 1 hl cibule K 400—4:30, kopa drob.
zeleniny K 080—1 00, 1 pytel mrkve K 2'00—2'60,
1 bečka švěstek K 0'00—000, 1 hl jablek K 600—
12 00, 1 hl bradek K 000—0 00. — Na týdenní obilní
teh v Hradci Králové dne 19. ledna 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 221, ita
314, ječmene 64, ovsa 234, prosa 8, vikvo 11, hra
cha 9, čočky 6, jehel 16, krap 8, jetel. semínka
259, lněného semene 6:/, máku 8. — 32.)Zeleniny:
zelí 00 kop, okarek 00 kop, kapusty 100 kop, cibule
50 bl, drob. zeleniny 200 kop, mrkve 50 pytlů,
brambor 172:/, hl, esláta 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
26 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 7 kusů, podavinčat 364 kusů.

Prosíme snažně, aby nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahyneprodleně
byly vyrovnány.

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Reyhnově

nad Kněžnou

odporučuje se P. T. ducbovenstvu, patronátním
úřadům a soukromníkům

proveškeréopravyjakož| přestavbyaladění
varhan a harmonií.

ORP Ručímza nejsolidnějšípráce. jj

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Ji oela rozebrán=m
jest spis Dra. Reyla

Reforma MADŽElÍTÍ
Zato však právě nyní již vyšel v Časových

Úvahách obsažný výtah z tébož spisu pod titulem

Manželství
přirozené
a svátostné.

—a= ÚČena 8 hal.

Při hromadných objednávkách slova.

O rozebraném spise Dra. Reyla, z něhož
nyní učiněn výtah, napsal 5. září m. r.

časopis „Čech“:

„Nedají-li dnes moderní lidé na Písmo av., na ařízení
cívkevní, pak jest potřebí vstoupiti mezí ně a těmi
též zbraněmi kulturuími, psychologickým: Amravními
dokasovati četné jejich omyly. To musí byti methoda
všech apologetů, a tuto metbodu dr. Reyl ve svém
spise jasné a určité provedls výsledkem, jenž ne
připouští žádných poch buostí. Ukázav nečisté pod
něty boje proti katol. manželst-í, vysvětluje antor
i náladu těch, ktefi z přenvědčení tleskají bořičím
manželské nerozvížitel osti ©Přesvědčení to vyvěrá
ze společenské mravní dekadence, která pro své po

hodlí a nekáseň potřebuje s arků vždy uvolněnějších.Rostrhav asofistika roslukových advokátů a obmy
8 nou jích dogmatiénost, jde epigovatel ua kořen sla,
odkrývá + orčnje širokou sociální a mravuí podlohu,
na základě kteréž protispolečenský požadavekros
laky byl pvstaven Svetorým protináboženským ná
sorem vysvětluje vznik a podstatu rozvodového bnutí,
a d-rozuje. kterak známí pedmani elé spo očnosti
lidské obratně chopili se ppolečeuské choroby, aby

(nešli ke svým sobeckýmzámérům V celé kujsezpečné 8dieciplinovaně odkrývá mod-rní roslukový
dvindl, čímž spis stávé ze ne Lějskou zajímavou na
hodilostí, nýbrž přirozeným a zákonným výrazem
dané skutečnosti, její světlých a stinných stránek.
Bohatým materiálem, vhodným fosvrhím jednotli
vých kapitola myšlenkovou jednotou činí práce dra.
Reyla nároky, aby byla hojnáčtena od lalkův a kněží

a aby Ze v myslíchovoce opravného mylení, zdravého názoru na véo, nazoru opravdu —

moderního, neboťtato reakceprod moderním proudům myšlenkovýmjet vě mbderní.“
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Boží hrob
velisekrásnýjestlevnéinasplátkynaprodej.

Kde, poví

P. Vlasák
v klášteře Křižovníků v Praze I.—181.

833232% 932328739279323 2BM523233922

Alessandra Manzoniho
světoznámý román ze XVIL století

„DNOUBENUÍ
uveřejněn v „Knibovně
našeho lidu“, již vydává

diktinů Rajhradských v Brně.
Nový překlad proslulého románu toho a ten

denel katolickou pořídil prof. Dr. Tomáš Korec.

Stran 948 pěkné úpravy.

Původnícena 5 K., gl
MP* dočasně snížena na 3 K.

ODOOOOOOOOOOOOO

Atelierpro církevnímalbu1
a výzdobu chrámovou 6

v
©

Ant. Hůhla
O Josof Mubl, nástupce,

v Nové Pace (Čechy),
© provádí s odbornou znalostí malbu chrámů ČJ

všech slohů (malbu temperovou, caseino

8 vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).
©
O

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

+ ©
Četná doporučení od veledůstojného ducho- CŽ

venstva k volnému nahlédnutí.

800000000000000000
iKřesíné listy

tex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi *

Biskopská knihtiskárna,

Sklo zahradnické
do pařenišť franko na každou stanici

nubísí:
24/24 cm. . . 9 bal.
26/26 „ 10,
3090 , .- .M,

fermežový tmel (kyt) . 19 ,„

Diamanty
ee zárukou za bezvadné řezání

OMP* kus za 4 koruny <“
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís.akrál.dvorní

i Hradec Králové č. 303.
proti hotelu „Merkur“,

dodavatel

D

KO00000000000OOOX
Půjčuji za nejmirnější poplatky

divadelní
Moblekyli

všech druhů
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota, 5
Hradoe Král., Pětidomy, č. 2.

AOOOOOCX0X
Čís. 572

Konkurs.
Při městských ústředních jatkách obceKrálovéhradecké obsadíse dle

usnesení městské rady ze dne 21. ledna 1907 |

místo

atřěěhn
S místem tímto spojena jest odměna dvou

koran denně, bezplatný byt, palivo a světlo.
Uchazeč musí býti mravně bezábonný, zdravý,

ne přes 35 roků starý, vyučený řezník. Ten, jenž
vykáže se zkouškou topiče parních kotlův, obdrží
přednost.

Výpověď l4depol je každé straně vyhražena.
Žádosti, opatřené příslušnými doklady, při

jímají se v hodinách úředních u podepsaného
úřadu incl. do 10. února 1907.

Naatoupiti natno ihned.

Purkmistrovský úřad

dne 22. ledna 1907.

Starosta:

Dr. Fr. Ulrich, m.p.
příběh hěběbét

Umělecká novinka!
Konst.BuškaSW. VÁCLAV (na koni)

nádherný kovový relief upravený na způsob bronzu,
v moderním leštěném rámn (velk. 73x61 cm) K 30.

= KDEDOMOVMŮJ! ——
Kovový relief v moderním leštěném rámu vel.42X76 em.

K 20.
doporoučí firma

Petra Buška synové v Sychrově.

„Malinský křen
Yidar k Jelínek,

statkář ačlenspolku křenařů

v Malíně č. 42. p. Sedlec
u Kutné Hory.

prací i celuloidové,

specielní klatovské prádlo

t

Xlelier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRÁL.,2277; = PĚTIDOMÍČ.286.
Doporučuje se slušně P. T. ducho

venstvu k provedení uměleckých prací,

| | | jako: oltářů,kazatelen, křtitelnic,zpo
, vědnic, Božích hrobů, křížových cest

| v reliefech, soch avětců, kruciůksů,

| rámů atd. atd.
I

k
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

pro Malby

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 et, Malá Karlova.
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
40 roků oa Malém ná
městí pod lozbím) dopo

ročuje ne
ku dodání oken chrá
mových od mejjednoduš
šího aš k bohalému fi
ouralnému provedení a

stce V se šelemými
rámy. sílčmí osazením.

Veškeré rospoóty, skizzy i odborná rada bezplatně, boze
vší závaznoati ku definitivní objednávce.

OR“ Nesčetná veřejná i písemnépochvalná uznání.<
Založeno roka:1836.

Boži hroby
krásně provedené u celikém výběro v kaidém

slobn, ra vším příslušenstvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle visa různých krásných modelů ze dřesn

řezané 1 £ pevué nádry. jemně polsebrom. (rvelmi levných cenách.)

Sošky„Wzkříšení"
se dřeva řezané, jemně polychromov., jakož i

veškeré kostelní práce ze dřeva
nabísí veledůstojnému P. T. dachovenstro

Petra Buška synové, Sychrov
uměl. závod sochař. s řezb. pro práce kostelní

— Založen 1853. —

(Pravedeno as 60n olt. a B, brobů.)

VARHANY
osvědčených soustav kuželových a pnenma
tických v důkladném provedení, jakož i

"OHARMONIA
doporučuje

BED. ČÁPEK,
stavitel varhan a hurmomlí v Poličce.

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí

'



Předplatné na člvrí rodu 2 A 40 A. napůlroku54—kČíslo 4.

Socialisticko-židovská
výchova na Rusi.

(3) Jakmile se počaly čířiti při vypuk
natí raské revoluce zprávy, še jsou židé vo
vzpouře silně eúčastněni, mohlei každý jen
trochu poměrů znalý lehce vypočítati, k ja
kému „prospěchu“ raského národa to hnutí
bude. „Vyšší mravouka soucitných židů“ a je
jich svcialistických slohů prolomila bráze a
ukázala se v podobě nejodpornější. Dály se
veliké urášky náboženského citu ruských kře
sťanů, ale na druhé straně židé hooževnatě
stáli o to, aby jejich vlastní víra byla respek
tována jako něco vzácnějšího. Ruští řezníci
zakoušeli násilí, že se odvážili prodávati ve
přové maso; tím prý urážejí náboženský cit
židovský. Lupičské tlupy židovské přepadaly
netoliko boháče a byrokraty, ale zabavovaly
též majetek lidí chudších. Běda tomo, kdo se
sdráhal platiti vynncovanou daň na revoluci!
Zákeřníci usmrcovali bezohledně nejen osoby
vlivné, ale i nedospělé děti, stříleli na církevní
průvody; olupovali pošty a banky, kde přec
byly peníze i pro málo majetné Rasy. Když
table „demokratická“ společnost v Oděsse na
chvíli zvítězila, hned „zřídila republiko“, vjejíž
čelo postavila — samé židovské boháče. Tato
epolečnost štvala děti proti rodičům, vynnoc
vala terrorismem stávky; kde bylo dělnictvo
loyální, tam užívala k rozeštvání lišáckých
podskoků, mrských lží, naváděla vojsko k po
čadavkům, jež by wplniti nemohl stát šádní.
A při tom: „Plafte na nás, soudrazi, všech
zemí! Postlejte peníze! My přece bojujemo za
lidská práva, za lepší věkl“ A radí soudrozi
i u vás vypisovaly ebírky na židovské revolu
cionáře. „e chtěli židá loviti jen a jen ve
zmatku, že si vlastně nepřáli, aby na konec
lid byl aspokojen a klidně přemýšlel, to uků
zalo se při zasedání damy. Ačkoli Rasům dán
požadovaný sněm, přece násilnosti, jež na
obvíli seslábly, najednou novou siloa vypa
kaly. Jestliže vládní byrokratismos raský 8vojí

FEUILLETON
O věrném přátelství.

V. H. Poličský.

IL.

V sále hotelu »Lev= shromážděna byla již
četná společnost, když usmívavá tvář pana inspe
ktora Amisa ve dveřích salu se objevila.

»Na zdá—a—ária
Panu Amisovi se už hlava zatočila — u

dloubého stolu ve středu známé společnosti seděl
jeho kamarád Amil. Oči mu jen hrály, ústa sta
žená v šelmovský úsměv,

»No, jen dál, kamaráde, dějl«
Pan Amis nevěděl v prvním okamžiku, co

má dělsti, Červenal sč jsko růže květ, rozblížel
se rozpačitě po společnosti.

»No tak, Amisku, což pak mi nebudeš ani
gratulovat — snad se na mne nezlobíš ?«

Pan Amis byl jako u vidění. U stolu udě
lali mu hned místo.

sAť si mládeneček sedne mezi dámy — tík
— takle

Ředitel cukrovaru vtlačil stolici mezi paní
továrníkovou a paní Hrubou, dému asi třicetiletou,
takto vdovou po officiálovi.

»Jestliže dámy dovolí ?«
+O bude nám potěšením, pane inapektorela

vítala příchozího paní továrníková Hofrová.
sA paní officiálová zajisté také dovolí l« dodal

šelmovsky pan ředitel,
Pan Amis byl v opravdových rozpacích;

zdálo se mu, jakoby on vlastné se měl ženit a
nikoliv jeho přítel Amil, který seděl tu docela
klidně s tváří zářící, jako by se nestalo nic.

V tom zablabolily svižné zvuky vstupního
pochodu, teplo nenucené zábavy rozlílo se po
celém sóle od stolu ke stolu a zacbvátilo vlnou
svou i známý náš stůl. Přirozeně, že zábava to
čila se kolem oblášek pana Amila a nastávajících

netečností a zpáčečnictvím pokazil mnoho, 80
cialisticko-židoveká společnost převracela mra
vní řád vůbec, kazila odporně raský lid, kde
koli jí bylo možno. Že raská vláda zanedbá
vala tak dlouho výchovu lidovou, cbopili se
„osvětové práce“ žilé. A jakl

Anásledky štvanic jeví se v Rusku posud
v příšerné podobě. Mimo „mnohé jiné hrozné
doklady „Národní listy“ dne 19. t. m. refero
valy, jaká sdělení napsala roská spisovatelka
S. Šmirnova o nynějším poměro ruských dětí
k rodičům a o řádění židů. Smirnova píše, že
prvý rok revolace stáli v popředí studenti
vysokých škol (ovšem se židy a socialisty.
Pozn. red.), v druhém roce ustoupili své misto
— gymoasistům. Roská revoluce nazývala čtr
náctileté občany uvědomělými, vstrčila jim do
ruky radý prapor a nabídla jim úplnou Sato
eprávu ve škole. A tak děti měly reformovati
středoškolské vzdělání| Poračilu žákům zahc
diti nčení a zabývati se bojem „s despoty“
(s „panovačnými“ představenými). Despotům
ohlášeno, že musejí býti zavedeny „komnaty
pro kařáky“ vyšších tříd a že musejí bí“ 0
tevřeny ke konání schůzí a meetingů (veřejná
shromáždění). Stadující mládež volila si sta
rosty i starostky.

Zatím rodiče při takové „studentské samo
aprává“ konali nutné porady proti výstřed
nostem svých dětí. Tohle bylo dle uznání
mládeže počínání nekalé, „černosotenské.“ Ře

úslaby. Energicky protestovati žádné se neod

studentatva, kteří vojménu přebčených žáků
rozkazovali ředitelstvům, co se má státi, byli
prohlášení mládeží za osoby posvátné A ne
dotknatelné. Rodiče ovšem stali se pclitickými
uepřáteli vlastních dětí; „tvrdošíjní“ otcové
nechtěli posloucbati. Noviny podporovaly vět
Šinou snahy mládeže; časopis „Molva“ uveřej
nil jednou protest 45 dětí proti rodičům a
ještě povzbuzoval „uvědomělon“ mládež, aby
neklesala duchem. Zato „pokrokoví“ povzbu
zovali děti své, aby drželi se svých práv a
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svateb. Všichni zvali se na svatbu. Pan Amil jen
se usmíval.

»Věřte mi, že on šelma se ožení, že o tom
ani oezvímela začal ředitel cukrovaru...

»Možná, možná l« usmíval se komisař,
»Ale my na vás vyzrajeme!«
>No — nevím !?« pokrčil rameny.
sAle na svatbu nás přece, pane komisaři,

pozvete !s
»>Uvidíme, uvidímele
«Ach, s vámi není řeč, samá tajnost — inu

politika[=
»Milostivá, odnímám vám slovo — poněvadž

zatabujete ouřad . . .«
»Tohle na dámy neplatí — my máme vždycky

slovo a to si vzíti nedáme| No — jestliže takhle
budete omezovati svobodu slova své nastávající

aní ... <
P »Milostivá, někdy to neškodí l«

»Výborně, komisárku, výborně! To je vidět,
že znáte tajemství rodinnéhoštěstí la

»Ale, pane řediteli l«
»Milostivá, faktické poznámky jsou přece

dovolenyl«
*Ano, taktické — ale ne štiplavél«
»Snad chtěla jste říci upřímně míněné čs
»Nenapravitelný '«
»Milostivá, již dvacet pět let nesu sladké

jho manželského štěstí — le
»A lituješ toho?e přichvátala na pomoc paní

továrníkové paní ředitelová.
>No, víš.. .«
»Tuhle jsem byla tři dny v Praze za dětmi
boed jsi psal: Přijeď co nejdřív... „«
»No víš, to dělá zvyk... .«
»Co byste bez nás žen byliř«
sUznávám tedy jisté případyl Ale podívej

větří a kvete jako růže. Schází mu něco? Blaho
slavený život [s

vÁle mé také obtíže ls
»Pro všechno na světě, co pak i vy, pane

Imtertv se počítají levně. l ,
Obnovavycházív pátek v poledne. | Ročník XIII.

hájili je třeba pumami. Tito rodiče vydávali
učitele na soud d*tí. Byl-li učitel „nebodným“,
děti mu ohlásily bojkot.

Když odsouzena pověstná Spiridinova do
vězení, jedeu fanatický realista se z lásky kní
vtopil. Když však zemřel slavný chemik, uči
nivší mnoho objevů, studující mládež si jebo
úmrtí ani nepovšimla. Jedenáctiletý primám
žádal otce, aby směl býti rudým, protože
černosotence kruté bijí. Druhý naproti tomu
přiběhl radostně domů, že jest černosotenec,
Gymoasistku, jejíž otec byl na vojně, dražky
přitiskly ke stěně a hauobily jejího o*ce i ruské
vojsko vůbec, že bojají proti Japoncům a jim
úbližají. Zoámý professor Gredeskol působil
vydatně na „uvědomění“ gymoasistů. A hoši
se činili. Na scbůzích obesílali k sobě ředitele,
a když si inspektor dovolil wmluvitis nimi sedě,
vykřikli naň: „Vstátl“ a když aovetal, odňali
mu slovo; prohlásili: „Třeba míti úctu ka
shromážděnémulidu.“ Učitele jiného politického
smýšlení ve Škole netrpěji. „Jak stí se opc
vážit, přináležeti k jiné straně než myl“ Tak
volali realisté na meetinga o učiteli, o němž
se dověděli, že jest členem „Ruského Sobrání.“
Usnesli se vybídnouti učitele, zby se vzdal
svého místa.

Mládež čítala životopisy politických vrabů
a průvodčího po ruských žalářích. Nyní týrají
žáci své nčitele, pak prý budou týrati savé
podřízené; lenoší ve škole, pak budoa ienošiti
v ministerstvech. Zničivši m;ravnou zodpověd
nost, ruská škola svajila se do bláta. Gymna
sistka dala poliček ředitelce, a počítala si to
za hrdinský čin. Seminarista zbil oahajkou
rektora a puk se chlobil v novinách, že tím
zadostučinil své „mravné povinaosti.“ V jednom
dívčím gymnasiu hodily žačky, většinou ži
dovky, ředitelce pod nohy list se svými poža
davky a poručily: „Zdvihni!“ Když je peda
Gogická rada za to vyloačila, časopisy nazvaly
to „černogotenstvím.“ Když ředitel Školy žádal,
aby třída písemrč odsoudila skutek gymna
sistky, která dala nčitelce poliček, byl v no
vinách kárán. Rektora semináře zemřel 8y0,—
insp.ktore, se jiz v:klale ve svých mladeneckých
zásudách ?«

Přicházejí okamžiky, kdy človék poznáva, že
"není dobře býti samotnémue. Zrak pana in
speklora svezl se maně po tváři komisarové ...

«Znamenitě, mladíku — znamenite! Jen dál le
polo ironicky a polo vážně zaklepal pan Amil
rukou na rámé Amisovo.

»Prosím, ctěná společnosti, jest dovoleno ci
tovati ?«

Zajisté, zajistél«
Pan inspektor vyňal ze zápisníku složený papír,
»Několik myšlenek o manželství.«
+0, slyšte, slyšte| Časovéthéma!«
eMyslím, ctěná společnosti, že zajisté théma

to jest více než časové. Mnozí chtéjí za dnešních
dnů z manželství utíkati, jiní zas do jejich léka
vých tenat spěcbají .. „«

»Zádné zbytečné vtipy, mladíku! | Tenata,
jaká tenata? Reknéme: přístav, růžové loubí, milé
zátiší — —« kroutil si pan komisař mohutný knír,
šelmovsky se usmívaje,

eJak jste dnes roztomilý, pane ženichu l«
»Milostivá, tohle dnes slyším z vašich krásných

úst ponejpry le
»Však si toho zasluhujetel«
sTicho, purlamente, hořím již nedočkavostí

slyšeti téch několik myšlenek o mauželství, které
tak pana inspektora dojaly« — zasáhl do debaty
ředitel cukrovaru.

Pan Amis si odkašlal a začal čísti: »Mane
želství jako svátost podporuje mravnost muže,
silnějšími a světějšími pouty k vyplnění povinností
jej vížíc. — Muž jako manžel a otec vidí kolem
sebe malý svět, který ochraňovati, milovati, obslu=
hovati a potěšovati jest povinen. Tu chce všecko
z jeho práce žíti, jeho příkladem se utvrzovati,
jeho dobrými a šlechetnými skutky honositi —
všecko skrze něho chce dojíti blaha. Vědomí této
zodpovědnosti utyrzuje muže na cestě pořádku,
kterouž kráčí, nebo jej na cestu tuto nazpět vede,
jestliže ji opustil.«



student; oteo dlel u mrtvoly položené do rakve;
do bytu vrazil seminaristé, otcinalili do obli
čeje kyseliny sfrové a byt zpustošili. Gymna
sistó a gymoasistky konají loupežné výpravy.
V Charkově na př. dva g7mnasisté, student
university a realista vyloupili banka; byli
zatčení. V Romnech předsedkyní lupičského
komitétu byla bývala gymnasistku, židovka Zei
tlingova.

Ovšem na lap chodí jenom nepatrná
menšina, ale všichni odvykli práci, kázni a
řádu. Nadaní žáci nyni stadojí výbradně jeden
předmět: jak se hotoví pamy. Mládež ruská
neví, jek roste bavlna, jak se dělá sklo, ale

v botovení pum a pumiček jest obeznalá dokonale. Úvaba končí: „Naše škola vždycky
byla špatná, ale revolace ji dobilu.“

Tak tedy sdělojí liberálol „Národnílisty“,
které zajisté nikdy židům nespravedlivě ne
ublíží. Úžas jímá při pomyšlení, co mohou
pácbuti v nynějším století židé a socialisté ve
jménu pokroku, svobody, uvědomělosti. Davy
prostomyslných Rus“ daly 8e zlákati k činům
výstředním pochlebenstvím a zas pochleben
etvím. „Pozemský ráj bude v Rasku, až vy,
„uvědomějí“, zvítězítel“ Tak vyzíralo z řečía
článků revolocionářských. Že všude na zemi
jsou také povinnosti, že docela ani nesprave
dlivý zaměstnavatel namůže se mnohým po
vinoostem vyhoouti zcela, natož nemajetný
dělník, o tom k lidu nemluveno. Za hlavní a
jedinou povinnost vlastně prohlašovali vůdcové
revoluce ochotné vykonávání štváčských roz
kazů. Stadentům dána práva všecka, professor
a nčitel neoznán ani za rovného dvanáctiletým
chlapcům. Učitel musí poslouchat a jen plnit
rozkazy. Skotečná věda jest věcí nižšího řádu,
než cvičení se ve štváčských a krvavých úto
cích. Jakkoli jest vipna byrokratická vláda též,
jakkoli sama národnostně mládež nevychová
vala, přece nelze řádění židovsko-socialistické
společnosti omlouvati. Proč v době, kdy rodí
byli oa vrchu, nedokázali, že jim skutečně jde
vše o vyšší vzdělání lidu než o hotovení pum?
Židovetvo skutečně uvědomělých lidí nepotře
bovalo; lépe se vyplácelo cílům Israele prosté
fanatisování. Jestliže by se nyní — po porážce
— socialističtí a židovští vůdcové vymlonvali,
že k těm a oněm krutostem sami nesměřovali,
necht se jich každý spravedlivý zeptá: „Koli
krát jste krotili rozvlněné vášně svedeného
lidu? Kolikrát jste poučili lid, že samo krvavé
vraždění není vlastním cílem revoluce a že re
formy dložno prováděti pokud možno bez krve
prolévání? Jak často jste poučovali svedený
lid poctivě o podmínkách zdravého politického
a sociálního vývoje? Vždyť přece víte, že lid
tak dlouho zanedbávaný nemohl se státi uvě
domělým najednou; víte, že k vůli zdara po
krokových myšleuek jest potřebí poučovati
takové lidi přímo od politické a sociální abe
cedy a pak teprve jest možno volati, že sám
lid po zdravém a svobodném uvážení přeje Bi
ty a ony reformy. Vy jste těžili z naprosté ne
vědomosti lidu; ta vám byla vítána. Kořalky

(O
Pan Hofer továrník podívali se s panem re

ditelem na sebe a potom na mládence, jakoby
chtěli říci: »Vidíte, mladíci, co vás čeká l«

Pan Amis četl dále: »Záleží pak manželství
v úmluvě dvou rozumných bytostí, že sebe na
vzájem sobě věnují; podmínkou štěstí manžel
ského je tudíž obapolná svoboda a volnost volby.
Muž i žena cítí se šťastnými jen tehdů, když vo
liti mohli a ještě blaženějšími, že volení byli. —
V nesmírnosti času a prostoru, uprostřed nesčí
slných dobrodružství zemského putování setkávají
se dvě bytosti: neznaly se ještě, ale toliko jeden
pohled vzájemný, a již se poznávají, jakoby od
věků se byly umluvily . . . S panenskou vnadou
tohoto slavného okamžení nedá se nic porovnatil
Al se bouře zvednou a mnoho dojmů setrou,
tento dojem zůstane povždy ve své mladistvé
svěžesti u křesťanských manželů, tak že vždy
s novým zápalem pohlížejí na blažený okamžik,
v němž došli té slavy, že mohli voliti a volenu
Dýli.«

Pan Amis četl s neobyčejným zápalem.
Paní officiálová Hrubá dívala se na něho

upjatě. Nikdy tak z blízka nepovšimla si jeho pří
jemné, intelligentní tváře, modrých, hlubokých
očí, nikdy neměla přiležitosti nahlédnouti do ta
jemné dilny jeho duše a pocítiti teplo jeho šle
chetného smýšlení. Říkalo se o ném: »Starý, do
sebe uzavřený mládenecle — Nebyl starý — jeho
svěží, zachovalá tvář, jeho ideální smýšlení svěd
čilo, že v ruce, kterou by ženě nabídl, spočívalo
by zlato štěstí a spokojenosti, že více by dal, než
slovy by nsbídnouti mohl.

Paní Hrubá nebyla šťestaa v životě. První
její sňetek byl více umluven mezi rodiči, nebylo
sobapolné svobody a volnosti volby.« Proto i
vzpomínky prvního manželství nebyly právě nej
krásnějšími v životě. Trpěla mnoho, trpěla však
tiše. Nikdo by o tom byl nezvěděl, kdyby slény
rodinného života byly tak silny, sby vzdorovati
mohly bystrozraku okolí a veřejnosti, Všichni ji
ctili, kdož zoali její utrpení — a její věrnost a
trpělivost.

' se výpilo sa revoluce daleko víc než před tím,
ale vy jste líd nenapomenuli; zato jete pro
volávali do světa velikou lež o pokroko osvěty
a dobra na Rosi. Kolikrát jete poukásali zfa
patisovaným zástupům, že žádají hned daleko
více, než čeho dosod bylo dosaženo v daleko
vyspělejší Francii ?"

„A my se tážeme, zdaž naši socialisté od
soudili rázně barbarské krutosti ruských re
volucionářů, na něž konali sbírky. Žid dr. Adler
chtěl sbírky, tedy je měl; nechtěl, aby listy
socialistické rázně odsnzovali revolucionářské
barbarství židů — atedy se mlčelo, ačkoli ani
nejzapadlejší černoši nehlásali tak děsnon mo
rálku, jako ruští socialisté. Leččeská veřejnost
má volati listy, jež chválily takové surovce,
k zodpovědnosti. Ale ticho tichoucí. V době,
kdy v Raskočlapána lidskost v prach a kdy
z Francie jsou kněží olapováni o svůj majetek,
píše se raději o „násilnostech klerikálů“. Kdy
konečnělid prohlédne bra požidovštělýchlistů?

Utiskovatelé Slováctva na soudu
spravedlnosti.

(3) Po posledních volbách v Uhrách pro
následování krutě elováčtí kněží vlastenci za
to, že odvážili ue nezadajná práva národnostní
slovenskéholidu hájiti. Rozsudkybylyaž příliš
kraté. Chytrý ministr spravedloosti, rodem
Israelitu Polonyi, před pověstným soudem ru
žumberským vyloučil na žádost nemaďarských
poslanců stát. návladního Chudovszkého, vůdce
ružomberské etrany maďaronské, ze soudního
senátu. Slováci jásali nad „dobroton“ Polo
nyiovou, že odstranil ze senátu osobního ne
přítele obžalovaných. Docela gerozšířila chytrá
pověst, že Polonyi sám prohlížel soudní akta
a proti soudu ružomberskému roztrpčeně 86
vyjádřil. To byl lišácky manévr na ospání dů
věrivých slováckých dobráků a na oklamání
ciziny. Obžalovaní ostatně sami necítili se
vinnými — a tak 6 přípravou na obrano obža
lovaných docela nespěcháno. Však šlechetný
Polonyi nedá spravedlností ublížitit

A zatím! Oden Chodovszky, o němě se
emýšlelo, že bude beztoho pro své výstřednosti
úřada zbaven, soudil ružomberské Slováky
přece — a k tomu jsko předseda soudního
senátu. A jak libovolně okřikoval obhájcei
obžalovanél Věděl, že. šlechetný ministr Po
lonyi nenechá horlivého maďsarona bez odměny.
A kroté odsouzení z hlavního města Uher
potvrzeno.

Ale na chytráky také dojde. Někdy se
zapletou do vlastní příze. Pan ministr sprave
dlnosti Polonyi najednor ocitl se před soudem
epravedlnosti sám. V časopise „Magyar Szo“
14. a 16. ledna vytištěny velkým plsmem tyto
otázky: „Může panamista býti ministrem spra=
vedlnosti? Může člověk, obviněný z přecho
vávačství býti ministrem spravedlnosti? atd.
A list sám odpovídá: „O zajisté může jím býti,————

Muz její zil „ryche“ — a dožil.
Ani po smrti mužové nezminila se slovem

o svých útrapách, o zemřelém mluvila vždy snei
větší úctou, zakrývajíc mlčením Kalvárii svého
života. Nemajíc dítek, vrátila se po smrti mužové
k rodičům do městečka B., kde otec její byl zá
možným kupcem. Pomobala matce 1 v obchodě
— a byla šťastna. Dny minulé zdály se jí těžkým
snem, z něbož probouzela se k novému životu.

Na budoucnost nemyslila. Byla jako ptáče,
jež z jara vyletělo z hnízda a ovanuto mrazivým
dechem vrátilo se zpět do hnízda, radujic se, že
má zase teplý útulek, bezpečný úkryt. Na nové
vdavky ani ve snu nepomýšlela, a když docházely
po roce smutku do jejich domu dotazy z různých
stran, zda-li by možno bylo o přízeň mladé paní
se ucházeti, odmítala všechny nabídky co nej
rozhodněji,

Dnes však pojednou dělo se v nitru jejím
něco, Čeho nedovedia jasně vystihnouti. Na mysli
jí tanula slova čtoucího: »V nesmírnosti času a
prostoru, uprostřed nesčíslných dobrodružství <em
ského putování setkávají se dvě bytosti: neznaly
se ještě, ale toliko jeden pohled vzájemný a již
se poznávají, jak by od věků se byly umluvily..
S panenskou vnadou tohoto slavného okamžení
nedá se nic porovnati . . .«

Zdálo se jí, že by za ta slova měla čtou
címu vděčně stisknonoti ruku, že by mu měla po
děkovati.

V tom pan Amis obrátil se k ní:
»Jak se vám libí, milostivá, náhledy citova

ného spisovatele o manželstvíř«
Paní Hrubá cítila, jak srdce rrudčeji bije a

tváře hcří mocným pobnutím duševním.
Pan Amis hledel na ni v úlivu a ne bez

dojmu. Cítil instinktivně, že v jejím nitru odehrává
se děj, jehož vlny zasshují i v duši jebo. Kdyby
byl spiritistou, řekl by: jest to Auid, paprsky Z. „
že však byl mužem reelního života, řekl sl v duchu:
sTa žena není ti lhostejnou.« A kdyby byl tu
chvili měl zójem pro ostatní společnost, byl by
viděl, jak pan Amil šelmovsky pohleděl na ředitele

je-li hrabě J. Andrassy jeho důvěrným přítelem.“
A odkud vsal redaktor „Mhgyar 8zo“ tskovon
amělost proti mocnémuDesiderovi Polonyiovi?
Stařec Jao Halmos, bývalý purkmistr města
Pešti, obvinil Polonyia, že dříve jako městský
rada úřada svého zneužíval k vykořistování,
tak že se za nedlouho nepoctivým způsobem
velice obohatil. Ina, to se mohlo vědšti,. že
žid kšeftuje chytře v úřadu každém.

Polonyi se zarazil jen na chvíli. Chytrák
však nalezl brzy costičku z nepříjemné situace.
V sobotním zasedání sněmovny (19. ledna)
prohlásil, že prý Halmos — který sám obvi
vění Polonyiovo tisku nesvěřil — svoje nař
knutí kajioně odvolal. Ale — spravedlnost
chytla pana ministra za roku ještě povněji.
V poledne „dokazoval“ Polonyi svoji neviou,
Hčil Halmosovo odvolání jako „dílo Prozřetel
nosti“, večer však již se dokázalo, že Prozře
teloost nebývá posmívána. Ten večer totiš zeť
a synové Halmosovi prohlásili, že bylo od

lékař Halmosův, žid dr. Wein, namlavil starci,
že by mohl vzrašením při soudu těžce one
mocněti a snad i zešíleti. Bude prý tedy líp,
jestliže jednoduše odvolá. Halmos se ulekl a
podepsal se tažkou na list, na kterém ochotná
roka již odvolání za něho napsala. A s tímto
listem čel dr. Wein v průvodu obou synů Hal
mosových k Polonyiovi. Polonyi byl prý tak
dojat, že syny „pomlavačného“ starce obejmul
ee slibem: „O cokoli se kdy u mne bndete
uchbázeti, všecko vám vymohu“. Ve sněmovně
po přečtení listu řekl, že jest jeho aféra akon
čena. Ale to nešťastné prozrazení židovského
koyfa! Redaktor „Magyar Szo“ znovu obvinil
Polonyia z vyděračství, s křivopřisežnictví a
jiných nepěkných věcí; zároveň vyzval Polo
pyla, aby jej pro tato obvinění žaloval. A tak
utiskovatel slovenských vlastenců uvázl ve
smyčce ještě tužší nož před odvoláním Halmo
sovým.

A teď už proudí nenuceně řečii 2 úst
těch znalců poměrů, kteří se ještě předl4 dny
tolik báli mocného a chytrého diplomata. Po
slanec Lengyel Zádal veřejně o soudní vyše
třování, prohlásil, že měl Polonyi za vyzvě
dačka u dvora vídeňského baronku Schěnber
grovou (jest to křesťanka?), které slíbenou vy
sokou odměnu nevyplati), že jest Polooyi čla
věkem nejvýš nebezpečným, atd.

Ale co ještě jiného bahna se provalilo při
sfóře Polonyiověl Polonyi při své obhajobě
19. ledna prohlásil, že při nastoupeci svého
úřada shledal kasu, jež měla býti napločna
penězi z pokut, ukládávých soudy, prázdnou. Prý
naopak fond vykazuje — defizit jednoho mil
liona koran. Prý těmi penězi podporovaly dří
vější vlády veliký pěšťský německý denník,
Polonyi však tomu denníka přes jeho prosbu
nedal nic. — Proč však Polonyi již dávno dřív
nepoukázal na nepřístojnost, jejíž následky
vlekou se dosud?

Polonyi se hájí frázemi, stranu usodvie
losti,v níž bvl tak mocnýmpánem,jestvroz

=
a přitiskl ruce na srdce, jakoby chtěl říci; »Kde
jest Amil — tam za nedlouho bude i Amisle

Komisař nebyl špatným prorokem.
Paní Hrubá stiskla právě ruku inspektorovu

s vřelým puhledem.
»Myslím, pane inspektore, kdyby vždy zá

kladem manželství byly zásady vámi přednesené,
nebylo by s'z a zlamání tam, kde láska má vra
ceti člověčenitvu ztracený ráj. Tak krásných slov
jsem již dávno neslyšelal«

»Já také ne, milostivá|< usmíval se pin Amil.
»Ale jděte, pane komisaři, vy se všemu smě

jetele« hrozila mu vějířem paní továrníková.
»Nesmějut Ale mám takovou radost, jak „my

mladíci“ se rozhoupáváme. Pořád jsme chodili jsko
zmoklá slepice a teď najednou: jů spadnu jednou
zs třikrát s kazatelny naší dámské honoraci zrovna
do náručí a Amis čte zásadní članky o štěstí sedmé
svaté svatosti, boruje »0 slavném okamžení.« —
O, stave mladenecký, plač nad nevěrností svých
nejvěrnějších! Aby ještě můj kamarád Amis spadl
s kazatelny, to už by nás sni kombinované dámská
honorace v náručí neudržela a musilo by dojíti
ku věcem strašlivým. Já bych však zboven byl
výčitek, že svého věrného kameráda zanechal jsem
v osiřelosti.«

»Pane inspektore, neopouštějte alespoň vy
náš mlsjenecký cech, když pao komisař tak zrádně
nás opustille žebronil inženýr Koráb, který se
nápadně kořil hezounké dcerušce pana ředitele
cukrovaru.

»Mlčet, mladíku, sž vy budete r našich
letech — budete už dědeč .. .«

sAle, pane komisaři . . „le vpadla do řeči
paní ředitelová,

"To já, milostivá, vědycky tak mluvím trochu
básnicky — chtěl jsem říci oapolo dědečkemle

sTak — teď jste to opraville rosemála se
společnost.

vNo, člověk před svatbou mé šibeniční
humor l«

BA tek proč se ženíteče vpadla hned paní
továrníková,



ah. „Kdyby bo rázně odsoudila, poví zas
lonyi mnohé pěbné věcí ne ni. Ukáže <a

ještě více nečistého prádla ve straně těch,
kteří tolik pronásledovali poctivé Slováky pro
jejich touhu po právu a spravedlnosti.

Dopis z Prahy.
-Český literát a Zemský výbor král. Českého,

Doufáme, že širší literární obec českou bude
zsjímati případ, který v literatuře naší jest
doposud ojedinělý a nebode hned tak se opa
kovati na znehodnocování jméoa i hodnosti
českého spisovatele. Že čeští spisovatelé ne
mají na růžích ustláno, jest všeobecné známo.
V bídě a nouzi fívoří, jako čivořili před pa
desáti lety. Tehdy ověem byly poměry zcela
jiné, jimž odpovídalyi požadavky doby. Český
spisovatel tehdy psal zadarmo, a ne-li zadarmo,
tedy skoro zadarmo. Zoámo, že Josefa K. Ty
lovi oštědřil zámožný nakladatel za celý svazek
povídek starý, obnošený kabát. Podobný ho
norář dnes již by nikomo neodvážil se ani na
"bídnoati. Poměry sa změnily, a 8 nimi i po
měry českých spisovatelů, s nichž dnes každý,
když jest skutečně „spisovatelem“, anikoli di
letantem, může zcela dobře se uživiti. Proto
tim více překvapuje, že jistý literát, autor
„Záviše z Felkenštejna“, p. H., podal nedávno
semskému výboru král. Českého žádost, aby
mu vyměřil každoroční remoneraci v obnosu
8000 koron, aby prý mohl věnovati se era
čevě tvorbě dramatické. V čádosti H. avedl,
co vše jinde činí pro spisovatele, a dokládal,
že tuto každoroční dotací tím více a nesbytně
potřebuje, aby se nemosil dáti živiti od své
ženy (přinesla mu asi 120.000 K věnem) a
tohýně, což prý jej podceňuje, tak že nemůže
dáti se do opravdové práce dramatické.

Zemský výbor král. Českého žádost po
drobil šetření a nenesl se jednohlasně na její
zamítnutí, které odůvodněno tím, že z chadých
somských financí a schodků nelze udělovati
literátům podpory, poněvadž i důležitým, vše
obecně prospěšným koltorním podnikům natno
žádosti jich zamítavě vyřizovati. Praví se, že
zmíněný autor čel si stěžovati ku presidenta
České Akademie věd a omění, jenž prý mu

rušeně dramaticky pracovati. Tak skončila hi
storie, týkající se pouze jediného spisovatele
sice, leč vrbající velmi ostré světlo na poměry
mladší literární generace, která se vrbá Da
různé cesty, po kterých její předchůdci nikdy
nechodívali, a byli by vůbec každého od po
dobného jednání zradili. Vtom byla ta zásluha
našich literárních předchůdců, že pracovali za
krutých a těžkých okolností, že přemáhali pře
kážky a tvořili za poměrů tak těžkých, že o
nich dnes nikomu svad již ani ge nezdá. Proto
zůstane tento případ výstražným všem, kdož
by českého literáta chtěli viděti nu cestách
dosud neobvyklych. :

* .

sA proč vy jste se ráčila vdávati, milostivá?a
>Ale jděte!« pleskla ho paní továrníková vě

jířem přes rameno.
=Takhle my mužové trpíme!«
»A přece konec konců se oženite, abyste;

pod hřejícími paprsky něžné lásky a péče začal
pořádny a vzorný životl«

sInu, milý komisárku,
pravdala

=No — trochu, trochu — pane řediteli —
ale sbychom tak příliš mnoho milostivé paní sle
vovali, myslím, že bychom si zadali na reputaci.«

30, vy politikol« — smála se paní továr
alková.

Mezitím, co společnost se vzájemně škádlila,
zabral se pen inspektor s paní oficiálovou do
vážné rozmluvy.

Mám býti indiskretním a zasáhnouti v ta
jemné nitky jejich rozbovoru?

Pohleďte na jejich tváře! | Září štěstím.
V očích rozlévá se odlesk »slavného okamžiku« ..

Sálem rozezvučel se valčík.
Pan Amil zašeptal ředitelové:

ztracen !«
V té chvíli uklonil se pan inspektor paní

Hrubé...
»Blažený okamžik, v němž došli té slávy, že

mohli voliti a voleni býti.s

je to tak trochu

»>Amis je

“ +
$

Druhý den byl trb.
Kolem »štatuee bylo — jako když nový roj

včel vyletí. Venkovské prodavačky dívaly se aa
maloměstskou honoraci s vyjevenýma očima. Pa
ničky hlavy dohromady, ruce v povětří — Pán
Bůh chraň, jakoby se rozumem pominuly.

Jindy šlo máslo jako „na pobmáětku', kuřa
tům zrovna nohy utrhat — a dnes to vypadá
jeko před koncem světa. Žádná nechce ani zavadit.

Ke kroužku dam přidružil se právě asl 4oletý
elegantní pán, jehož lysina při smeknutí bleskla
se sice pod paprsky slunečními, sle který svojí

Ředitelství Národního divadla a památka
Wenzigova. Ústřední spolek českých profeasorů
v Praze obrátil se nedávno na řiditelství Ná
rodoího divadla se žádostí, aby v den, kdy
bude oslaveno sté výročí narozenin Josefe
Wenziga, původce založení první české reálky
v Praze, jejíž byl pak i věhlauným řiditelem,
a známého spisovatele libreta ke Smetanově
opeře „Libuši“ i autora moobs prací drama
tických, dávána byla v Národním divadle Sme
tanova opera „Libuše“, kterou nezupomenntelný
její tvůrce výslovně určil za dílo ko slav
nostním příležitostem. Každé řiditelství divadla
takového významu, jský Národní divalo má a
u nás míti by mělo, ochotně podobnému přání
by vyšlo vstříc, a žádapon operu — vebledě
ani k tomu, že Wenzig složil k ní mistrné Ji
breto — ochotně dalo by předněsti. Leč v Ná
rodvím divadle je tomu jinak. Říditel Schrno
ranz odpověděl apolku českých professoru pří
ličně a patra: slavnostní opera Libaše k octění
památky Wenzigovy dávána nebnde, poněvadě
jeho význam není v literatuře (sicl) ani v u
mění divadelním (sicl) takový, aby ve výročí
stého jeho narození dávána byla opera „Li
buše“ — — —

A ústřední spolek českých professorů?
Každý by očekával, že výbor takové organisace
a takového významu zjedná svému přáníodů
vodněnému platnosti tím způsobem, že obrátí
se k intendanci, které přísluší v podobných
případech hlavní slovo. Však chyba lávky.
Spolek dal si toto odbytí líbiti, a nepatrnon

řejnosti.
Spolek českých professorů chybil, obra

ceje sena Schmoranze; měl se obrátiti k jiné
velmoci a byl by pochodil lépe. Ředitelství
Národního divadla tedy zamítlo dávati „Libuši“
v den tak významný, kdy divadlo bylo by bý
valo nabito. O jeho úžas vzbazajicí prozíravosti
a chytrosti svědčí však to, že dávalo „Libuši“
večer oa Nový rok letošní a to mimo předpla
cení. Tedy v den, kdy málokdo chodívá do
divadla, a to se také řiditelství Špatně vypla
tilo: divadlo mimo pramálo vyprodaných míst
zelo prázdnotou takovou, že v prvním parteru
byly obsazeny jen dvě řady sedadel, a to ještě
na lístky darované. Lože, balkony i galerie

v pravém smysla slova šla hlava kolem.
K takovým experimentům „Libuše“ není!

Ostatně všeho do času. Režim Schmoranzův
nepotrvá věčně. Odstrkováví talentů a vyhazo
vání jich „do starého železa“ bude v kulturní
historii českého divadelaictví zaznamenáno po
vždy písmem černým.

+ +.

Svindl s „Pošumavskými“plelárnami v Prase.
Podivno, že teprve v těchto dnech vyše: v Praze
na jevo Švindl, provozovaný na účet jména ná
rodního spolku, jakým jest „Národní jednota
Pošamavská“, vydržovaná penězi a příspěvky
českého lidu a národních našich ústavů. Vpo

plnou, hezkou tváří činil dojem velice příznivý.
Byl to místní policejní rada, šaramantní společník,
v kruzích dámských velice oblíbený.

*Ach, pan radal« zvolaly dámy radostné
překvapeny...

>A dámy v živém hovoru! Jistě bych uhodl,
co jest přejmětem višich vzácných úvah — pan
Amil a pan Amisl'«

*Ach, s Amilem již jsme dávno hotovyl«
»Věřím, věřím — ale ten pan Amis — to

je špásl«
vŽe ten se bude ženit! ?«
*A s paní officiálovou .. „le
»No, poříd tsková smutná, jakoby pro ne

božtíka truchlilu.«
=Věřte pak někomu ls
»Přijdejiný!«
»Smutek seodloží [s
»Svatební šaty se přešijoul
"A vesele se jde k oltáři l«
*Ba, ba — to je věrnostla
»To my mužové jsme jinačí chlapici, věrní

jako ...
»Prosím vás, pane rado, nehledejte přirovnání

— dopadlo by velmi špatně !«
"A co si ten inspektor vybral zrovna vdovu?

Co pak není tu dost jiných děvčat ?<
»Prosím vás, paní berní, pro svobodná dév

čátka jest už přece jen trochu přestárlý — čty
řicet pryčle

»Ale, paní důchodní, myslím, že by ho
všude přivítali dobře, jen kdyby zaklepal.«

Paní důchodní se zamlčela; vycítila, kem ta
narážkabije...

Ale, dámy, vždyť se dosud nic neví, zda
pan inspektor něco vážně míní, Že si včera trochu
zatancoval s paní oficiálovou, z toho přece nemusí
býti ješté svatba [«

uJste policejní rada, ale musil byste se k nám
chodit učit. Víte, co řekl inspektor včera paní
Hrubé v kole? Víte, pane rado ře.

Prosím, mé dámy, tek daleko můj referát
nesahá l«

sledních letech nebylo v Praze reklamnějšího
podnika nad „Pletárny Nár. jednoty Pošamav
ské.“ Český denní tisk i noviny venkovské
dělaly těmto pletárnám reklama takovou, že ma
jitel závodu — osoba k národním našim pod
nikům stojící docela cite — získal čistébo
jmění oa sto tisic koran! To by nebylo
ovšem pražádným neštěstím, ježto každý za
jisté přičinlivému obchodníku přeje výdělek
zasloužený. Jiná však jest věo, co odběratelům,
chytnovším se va firimu národního podniku,
bylo prodáváno pode jménem pleteného zboží
z Pošamuví. — Nebyly to výrobky choděbo
pošumavského lidu z „Pošumavských pletá
ren“, které vůbec ani neexistojí, nýbrž výrobky
vesměs z továrních, německo-židovskýchpodniků
vídeňských! A tu jsme u věcí, kterou smlčeti
nelze, a za niž nutno volati k zodpovědnosti
ústřední výbor Jednoty Pošumavské. K tomu
přece nemáme Pošumavskou Jednotu, aby ua
šemu obyvatelstvu pražskému doporačovala
německo-židovský brak z Viduč, kdyš máme
v Praze závody vlastní, ryze české. V nynější
těžké době všeobecné konkurence, která dolehá
zvláště ns české obchodnictvo velmi zlovolně,
jest počínáním nejen nevlasteneckým, nýbrž
přímo i hříšným klamáním obecenstva, pod
ronškou kopování výrobků národuích dopomá
hati k odbyta cizího brako. Čím výbor Pošu
mavskéJédnoty totoneslýchanéjednání ospravedlní?

* »
»

Opatrní otcové města, Od té doby, co na
stolením dra. K. Groše ne stolec primátorský
ujal se vedoncíbo vesla na Staroměstské radnici
advokát dr. K. Čeraohorský, dějí se na radnici
podivaé věci. Někteří pávi vbeení starší se
úzkostlivě činí, aby o jich činnosti širší ve
řejnost nezvěděla, a neocenila ji podle zásluhy.
Jest vskutku neuvěřitelno, jaká protekce vtáhla
8 drem Grošem a jeho přáteli do radnice. Ti,
kdož byli jeho voliči, nebo kdož jsou 8 nimi
spřátelení, mají všady přednost, ať jde o co
koliv. Páni rozdávají si úlohy podle libosti a
uplatňují se, kde mohoo. Jedna věc prozatím
bez obalu i rukaviček jim nutně mosíme vy
tknonti, že snaží se zakrývati vnitřnosti obec
ního hospodářství před zraky poplatnictva, vy
najedše znamenitou podle nich frási: „Obchodní
tajemství obce pražské l“ — Na tato slova jsme
tedy musili čekati do té doby, až usedne v pre
sidiu pao zeť zvěčnělého Julia Grégra, veli
kého muže malý epigon. Ubohé „obchodní
tejemství“ obce pražské, ubohá materielní
hlavo, která jsi je vynašla! Toho zde ještě
nebylo, aby obecní hospodářství bylo ně
jakým „tajemstvím“ poplatnému obecenstvu,
které by nesmělo zvěděti, kolik na kterém
mostě pražkém za týden, měsíc a rok se
vybralo, o kolik klesla výnosnost té které trati
dráhy elektrické v té a v té době, kolik stály
výlety pana starosty do Londýna a jioam,
když jel zastupovat a representovat národ
8 panem Šretrem nebo panem Červeným, atd.
Jenom aby obchodní tajemství obce pražské

»Nuže, tam sahá referat naš. Pan inspektor
řekl doslovně: »Smím, milostivá, vám a vašim
pánům rodičům učiniti návštěvu ?« — A vite, co
ona odpověděla?«

Jsem žádostiv la
»Sklonila hlavu a zašeptala: «Bude nám po

těšením!«
"Ale milostivá, když on byl zdvořilý, tu

přece ona nemobla býti nezdvořilou[« .
»A když vy jste nechápavý — tak my jsme

chápavé!«
»Ale, milostivé dámy, jednu zprávu vám

nesu, která vás všechny bude velice zajímat.«
»Jakou,jakou?«
»Máslo je dnes velice laciné !=
V té chvíli jako když do vrabců střelí.
+«Mí úctas, +s Boheml= zašveholilo to ze

všech stran, a pan rada usmívaje se šibalsky,
zůstal sám ...

+O ženy, ženy, ženy!«

Mám ukončir, nebo psát dál? Kdybych psal
román, pokračoval bych. Následující kapitoly by
zněly: Maloměstské intriky, Nerozhodnut. Na roz
cestí. Věrnost vítězí,

Pesimista spisovatel by končil:
»Osudné psaní.« »Konflikt lásky a rozumu.c

»Na útěku z místa«. »Zklamání«. »Starou cestou«,
Nebylo by však pravdou ani to, ani ono!

Pan inspektor Amis věren svým mládeneckým
zásadám žije dosud na svobodné noze nerozbod
nut — — —. A takž nedokončeným zůstává mé
vypravování +0 věrném přátelství«. S trpělivostí
jest nám čekat, až jak se pan Amis rozhodne,

Posledně dozvěděl jsem se, že velice se za
jímá o »hnutí rozvodové« a 0 »reformu manžel
ství«, což by ovšem bylo špatným znamením pro
ty čtenáře, kteří by se domnívali, že přece jen
půjde cestou svého přítele Amila .. .

E



Příloha

Chytal štěstí.I.
Ale za týden se Zárakoví nějak holabič

ky splašily. Nechtěli seděti na erbu rytíře
Clovka. — Prý ten odznak náleží přece jenom
Bejspíš rodo jinému. Však se bude pátrati dů
kladnědál...

Po bitvě o Hradce Králové mnoho flaši
netářů přibylol Stát staral se o zmrzačené
vojáky jak mohl a uměl — rozdával alespoň
štědře koncese lěm invralidům, kteří se s nouze
chytali flašinetové kliky. A teď začal zápasiti
Klofek s velikou dotěrnou konkurencí. Když
dříve zahrál „Pimonte, Pimonte, co jsi ty za
pána“, sbíhala se celá ves. Bylo peněz dost.
Ale teď? Ani ten pochod Radeckého mnoho
nevábil. Kolovrátek už třikrát odborníci pro
hlédli a opravili, ale přes to nechtěl tak ra
dostně klokotati a výskati jako v dřívějších
letech; byl zkrátka také takovým starým ve
teránem, kterému nemohou vrátiti mládí ani
Etyři doktoři. Při prvním zatočení klikou starý
instrument si dvakrát hluboko vzdechl a pak
bekal, kašlal, zoufale pískal, jakoby se blížila
jeho poslední hodinka. Však si to také zavinil
trochu Klofek sám; jednou o posvícení, když
měl kapsu přeplněnou mědáky, začal dělat ve
likého pána, vyváděl hlouposti. Najednou si
vspomoěl, co by se asi stalo, kdyby do Haši
neta nalil piva! Dlouho se nerozmýšlel. Po
ručil ei dvoulitr a Štrachal se ke kolovrátka.
„Ta máš, oapij se, starý kamaráde, taky. Dost
a dost jsi už vydělával nažízeň mou, sám jsi
nepil, chodáku, dosud nic — nic. Abys teda
neřekl, že jsem neužilý, že jsem lakota stará.
Na — nal Tak pěkně. Teď se ti to bude hrát
vesele, jako když namaže, viď!“

Výrostci se chechtali. Starý začal točiti
klikou. Z voitřka se ozývalo chrčení, pivo šplí
ebalo z píšťal ven. Zkrátka kolovrátku bylo
stobo pohoštění nevolno, nebyl na pivo nikdy
svyklý a teď toho dostal tolik najednou! Proto
honem nezvykloa tekatina vyvracel jsko věc
scela zbytečnou. Klofkovi teklo ještě pivo po
sádecb, když s muzikantským uákladem domů
pospíchal. Ach, tenkrát od Dorky dostal! A
jak veliké peníze bylo potřebí vyklopiti, aby
instroment-pacient sačal zase vydělávat!

Existence Klofkova stávala se tedy stále
trodnější. Zahrál před chalupou sedm taktů, a
až elyšel: „Tady nehrejte! Sami nic nemáme;
požehnej vám Pán Bůh“ Klika se zastavila,
poslední tón bolestně vzlykl, a Klofek 8 hně
vivým zaklením kladl kolovrátek na ráda, aby
zkoošel štěstí jinde. Ačkoliv příjem byl stále
menší, Klofkova žízeň byla stejná, Dorotka
chtěla taky stejně jíst a Franta k tomu všemu
ještě víc. A ten boch vo vesnici vyváděl! Ně
který manžel jest zarmoucen, že nemá dítek,
nebo že má jenom dítko jediné. Ale jediného
Franty měla netoliko Dorotka, ale celá vos
dost — až moc. Všude dával na jevo svoji
přítomnost. Nejvíc ho znaly zahrady, kde se
každé jablíčko hned zatřáslo, jakmile se na ně
Franta podíval. Poněvadž se nestaral dosta
tečně o výživu svého synka starý, pomáhal si
Franta jak uměl sám. FlašŠinetář neměl do na
pomínání mnoho chuti, a Dorotka byla oa

melodii, jakoby někdo celou zahrada odnášel.
Houchovi se ovšem dolů nechtělo; s němou
tváří zavírati nějský kompromis nebylo možno,
na uchlácholení ječivé tlamičky nebyla v kapse
ani kůrka chleba, a ty psí zoubky byly tak
ostré. Až když se objevil na zahradě Blesk,
hupl Franoek s povyšeného místa dolů, a to
tak, že oběma nohama dopadl na vztekajícího
se Floka. Franta padl aspoň „měkko“, neablí
žil si při odvážném skoku, ale malý Flok jen
žalostné zavyl — a už bylo po něm. Klak

elášil rychle, jsa doprovázen dragouoskými,
mi frázemi Bleskovými. Za ohvíli šel

Blesk celvu záležitost „dojednat“ ke Klofko
vým. Ale pochodil bídně. Starý ee právě
odkadsi vrátil, nadaval celému světa; požitý
alkohol dodával ma kuráže proti každému. A
tak, když spustil Blesk na Klufka hrůzu, spu
stil na Bleska Klofek ještě větší. A když už
Blosk z nevlídné chaty vyrazil, ještě ho šel
Aašinetář vyprovázet tak hlučně a srdnatě,
jakoby někde v Italii hoal útokem na pevnost.

„Kdo se s tím plemenem bade Špinit“,
řekl si Blesk cestou. „Ale počkej, dědo, tehle
tvé komplimenty ti jeduou přece saplatím.“

„Co se tak kaboníš, jako mrak do ryb
nika ?“ ptal se ho na cestě svosed Váša.

„l hanba povídat“, mávl rakou Blesk.
Ale pověděl všecko přece.

pořádně nevyplatill“
„Jo, já bo chytou za vlasy — a starý

mne vypálí. A žalovat? Co si na té chamradi
vyžaloja? Je to pěkná familiel“

Za týden Blesk potrestal Klofka přece.
Seděl e Vášou a jinými ještě sousedy k večera
v hospodě; řeč tekla nenuceně. Vraly staré
dvéře — votvupil Klofek. Sedl si hned u šen
kyše a poraočil si za čtyry Čisté s rumem.
Hlava měl převázanou šátkem, na blavě čepici
se štítkem skoro tak velikým jako „dýnko“
od trouby. Napil se, otřel dlouhé šedivé vousy
a civěl vodnatým zrakem do prázdna.

Blesk mrkl na sousedy a začal jako leda
byle: „Báá jo! Jeden má všecko bohactví a
nemá zdraví; drahý jest jako Torek a nemá
do čeho koasnout. Jeden by rád byl na světě
věčné věkův, drubý zas se jde utopit. — Tak
je to na tom evětě. Jako tuhle ten jenerál
Kalas nebo Galas — nebo jak se jmenaje! Má
všeho habaděj a teď myslím přece jenom při
jde o život. Člověk bohatý, statný, zdravý, a
přece se musí rozloučit se vším.“

„Co to vlastně povídáš?“ dělal adivený
obličej Váša; „zdravý člověk — a že muosí
přece do hrobu ?“

„Copak jsi to v novinách ještě nečetl?
Že to špatně u Hradce Králové provedl, sedí
teď ve vojenském kriminále v Josefově; užho
odsoudili, a za týden bade zastřelen. Dobře,
že na ty vysoké pány taky jednou dojde. Jene
rál teď sedí na pryčně a brečí až srdce usedá,
až prý vojákovi na vartě přišlo z toho do
pláče. Kalas sliboval hory doly, jen aby bo
pustili. Ale vojenský soud jest vojenský soud
— tam to berou zkrátka. Páni mu z Vídně
vzkázali, že taková nešikovaost, jakou on pro
vedl, dá se smýti jenom krví. Je prý potřeba
odstrašajícího příklada i pro ty nižší. Kdyby
však jiný člověk, který také někdy na vojně
sloužil, chtěl se za něbo obětovati, to prý by
přijali. A tek milý Kalas dal rozblásiti v no
vinácb, že dá doset tisíc zlatých toma, kdu se
dá zastřelit za něho. Ale všecko marno; kaž
dému jest život milejší než takové peníze. A
tak Kalas brečí dál.“

Starému Klofkovi lezly překvapením oči
£ důlků; zrakem přímo Bleska píchal. Hrdlo
se mu úžilo rozechvěním. Polkl dvakráte na
prázdno.

„Ba jo, já jsem tohle taky četl“, pozna
menal Korák. „Psal mi o tom taky náš Václav,
co je v Josefově feldvóblem. Ale dát se zu
střelit jako zločinec, to bych neadělal,i kdyby
mne někdo zlatem zasvpal.“

Klofek znovu polkl slinu, race ge mu jen
třásly. „A — a — posloachejte, Blesku, dal
by ten jenerál těch deset tisíc za zastřelení
mně? Co si myslíte ?“

„S vámi nemlavím, vy habo krobiánská,

abyste neplodil obci ostudu. Nezmrznete-li
někde v příkopě, však vás pro vaši hubu bez
toho někdo přiškrtí bez vaší žádosti 8 ploon
ochotou *“

„Himlilaadon, takhle budete mluvit vy,
holobrádka, se starým vojákem ?“ hookl Klofek
vztekle. Tolik se ponížil svému sokovi a tak
ostře byl odbyt.

„No — no — Klotku, jen žádný rámns“,
chlácholil Korák. „Vždyť jste slyšel, že za
těch deset tisíc zlatých by se mohl dát za
střelit každý, kdo na vojně sloužil. To nemusel
být právě nějaký hejtinan, nebo rekrata, který

bade to přece ještě slavnější.“
HNa mou daši, že ještě zejtra do Josefova

půjdu. Co už na mně záleží? Mam stejně de
vatero nemocí, hekám každou chvíli. A odba
du-li si ta smrt oujednou, bade to lepší, než
dloché trápení. A Dorka s Franckem badoa
mít po mně pěkné penize. Na mou duši, že se
za toho hocha obětoju, sby věděl, jak ho mám

rád. (Dokonč.)

Ještě soclalisticko-židovská vý
chova na Rusi.

(3) Předešle jsme pověděli, jak sociali
sticko-židovská společnost na Rasi „uvědomila“
a „povznesla“ stadající mládež. Nic snadnějšího
nad takovou „kulturu“, která zcela přirozeně
velice rychle spěla v před. Velicí vychovatelé
celá staletí musili se namáhati, aby národ ne
uvědomělý povznesli k výši ideálů vlastních.
Socialisticko-židovská aliance však oa Rasi
zpracovala dle vlastní chuti roské stadentstvo
hned — v několika měsících. Jsou snad ti ae
mitští vychovatelé tedy zázrační? I nikoliv.
Takouá výchosa, jakou poakytorale socialisti
cko-Šidovská společnost, jest nejsnadnější. Učit

raodálům, štvát proti rodičům, nabádati k vraž
dění, to dokáží snadno i tací lidé, kteří sotva
se podepsati dovedou; tohle by dokázali také
indiánští pohlaváři bez veliké školní průpravy.
Zneužívati mladického zápalu k výstřednostem,
tof lehká práce; oblížnějším úkolem jest udr
žovati mladou krev v rovnováze, vósti mladoa
mysl k rozvaze, k střízlivéma ovažování 0 po
měrech stávajících.

Teď ještě dodatkem uvedeme uěkteré pří
klady, jak socialisticko-židovská společnost
uvědomila“ dělnictvo a jak inu „pomohla“.

Ža největšího revolučního kvasu provádělo kla
mané dělnictvo oa pokyn židů kousky, které
hraničily přímo 8 šílenstvím. A zdaž aspoň
nyní trocha prohlédlo, když svými výstřed
postrmnitolik se ožebračilo? Jen někde; jinde
starý kvas dosud není vyvržen. Poslyšime, co
sdělají liberální „Národní listy“ z 16. ledna
a národně-sociální „Lidové Proady“ ze dne 25.
ledna. V raském Polska dělníci vynatili si
stávkami zkrácení dne práce a zvýšení mzdy,
ale nemají co a kde pracovati. Kdo ve Var
Šavě atržil denně až 70 rablů, trží teď na 15
roblů. Velké průmyslové město Lodž je v nc
bezpečí, že se z něho za deset let opět stane
vesnice. Jak tam ceny domů klesly, to posvu
diti možao z toho, že dům milionáře Kanitzra,
jejž socialisté ožebračili a pak zavraždili, ne
může si najíti kopce za 10000, ba ani za6000
rublů, ač měl před revolucí cenu 150.000 až
200.000 rublů. (Kdo by tedy v Lodži nyní domy
kupoval? Nač by jich kdo potřeboval, když
není v Lodži nikdo bezpečen životem a když
nejdůležitější národo-hospodářeké podniky tam
zahálejí ?) Požidovštělá sociální demokracie né
mecká rozdmychávala morový, zžíravý plapol
v raskóm Polsko, aby šly židům německým
lépe kšefty. Socialisté němečtí na revoluci
roskou platili, až se ohýbali a pak se tím ještě
chlubili. © raském Polsku strany socialistické
a buadisté (židé) jsou již zřejmě pro odtržení
od Ruska a pro připojení k protestantskému
Německu, které Poláky poznaňské tolik ati
skuje. Do poslední doby ruské Polsko vyvá
želo do vnitřních gabernií ruských beze cla
za 360 millionů svých výrobků. Nyní vývoz
ten skoro zcela se zastavil — ve prospěch
Němců, kteří přes ožebračené Polsko dovážejí
do vnitřních gabernií výrobky vlastní. Ba do.
cela nyní Německo do samého Polska dováží
ty výrobky, jež byly před revolucí polskou
apecialiton. A Německo vůbec nemůže ani da
leko objednávkám stačiti; taková průmyslová
mizerie zachvátila polský průmysl, dříve tak
utěšeně kvetoucí. Německé továrny při napjetí
všech sil dosud mohly vyhověti sotva třetině
raských objednávek. Jak veliké tedy milliony
masí nyní vydávati Rusko do ciziny! Ty
obrovské samy zůstávaly dříve doma k pro
spěchu Polákův i Rasův.

Za bílého dne v Lodži jest páchána vražda
za vraždou v blavních městských třídách. Od
nového roku du 20, m. m. kolem padesáti
mrtvých bez počta raněných. Kolem 35000
lidí bez práce. Svědkové bojí se pachatele
udati, aby i na ně ze msty nebyl spáchán
atentát. Mladíci 17letí, 18letí jsou již zralí pro
šibenici. Žáci obchodní školy přepadli poštovní
úřad v blízkém městě Zgieři a za to byli ve
Varšavě oběšení. Na katolický kostel a faru
(oa předměstí Zarzewa) 15. m. m. stříleno,
v kostele právě konala se pohřební pobožnost
nad rakví zavražděného Bvleslava Kanarzew
ského. Mooho lidí tak poatříleno. Když chtěli
lékaři zaříditi odvezení raněných do bytů a
lazareta, násilníci to znemožoili a přinatili na
konec lékaře a ostatní občany k rozchodu;
ranění zanecbání byli na místě bez pomoci.

Poněvadž dělníci přes zvýšení mzdy a
zkrácení doby pracovní dělají kdy a jak chtějí,
opljejí se a kradou, poroučejí libovolně za
městnavatelům, raději továrníci zavírají závody.
Divný to zájem o blahobyt a pokrok! Ačkoli
pa př. v častochovickém průmyslovém rayoně
zvýšení mzdy činilo loni 800.000 rublů, přece
dělníci ztratili stávkami čtyry milliony rublů.

00 tohle všecko má snamenati? To má
býti pomoc dělnictva? Socialistická strana ne
potřebuje dělníků spokojených, dobrou existenci
majících. Ti by nebyli náchylní k randálům.
Socialisticko-židovské společnosti vyplatí ge to
lip, přivede-li dělnictvo do veliké bídy. Pak
se začne farizejsky volati: „Vidíš, dělníku,
takhle tě ožebračiji vlastně byrokraté. Ti ne
obávají tebe hladověti. Hrr na ně! Pommetise
jiml“ A hladovící dělník, který v Rusku mnoho
nepřemýšlí, chopí se místo klidué práca —
třeskavých pum, bude vražditi dále, ač by
spíše trestu zasloužili ti, kteří jej k tak hroz
ným výstřednostem vedli. Polský a roský
dělník nepátral mooho, zdaž přemrštěné po
žadavky jsou splněny někde v Německa, odkud
socialisté za menší mzda pracující podporovali



revoluci ruskoo.
bodně, aby vyepělejší socialisté němečtí napřed
ve vlastní semi dokázali, že plány navrhovaná
jsou eplnitelny a to ku blaho dělnictva. A 60
cialistické listy české takové řádění nepoká“
rají. Jest velice důležité i pro národ náš stále
a stále poukasovati na to, jak ei v Raska po
činají socialisté ti, kteří jsou našimi eociali
stickými listy tolik chváleni. Co budou dělati
socialisté rakouští, až sami nabudou vrchu?——,,—,—,,

/2v obrazy, — křížové
cesty, postní
obrazy atd. ZZ

doporučuje

ol
„ Hlávka, atelierBobu.rkovní|Praha-Vinohrady,

Čelakovského ul. č, 9.

Nákresy a vzorky franko.
Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.

Veledůst. duchovenstva

mešní konvičky
z Ia. českého kříšťál. skla jemně ryté, zasílá

Josef Průša,
—— uměleckýsávod sklaryteckým

ve Světlé n. Sáz. (Čechy).
SR“Obrázkovýcenníksdarmaafronko.<|
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Půjčuji za nejmírnější poplatky X

divadelní
Moblekymvšech druhů
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2. %KA

S
Bařtipánova

hálalní restaurace
v Adalbertinu

dovoluje si nabídnonti ctěnému obecenstvu co nej
lépe k simní saisoně každý pátek večer

rybí polévku a ryby.
Každou sobotu

SHP- špekové knedlíky s uzeným. "if
Mimo to doporučuje:

Obědy i večeře v předplacení,
nebo A la carte.

Adolf Bařtipán,
bětelier.ČEL

Prrní český katolický zárod ve Yldní

Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo

obetarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,
VII. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše france.

-bet 0Bd 11114904

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla Syn
(protokolovaná firma)

H v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Hoškudiy, faráře ro Yýpraehtielek)

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

výrobní závod
všsth kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorkyi roucha hotová na ukázku (č

se na požádání franko zašlou. :

PTTEV000V0006603101NESUBTDOTSEE

JAN (STOUPA v Praze
Václavské náměstí číslo 33.,

doporučujevždy ve velmí bohatémvýběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclonbarevnýchi krajkových,

okrývek na stoly a lůžka, přikrývek pro
| Šivaných a flanelových, přikrývekcestov

ních,EPl deštníkůveškerýchcestovpotřeb, županů, haveloků atd.

dudobuauokuh oohbuauukuk
(hrámové.svíce
vůskové 2.. avičkya obět.před
- dleliturgických před- > © ěty pro mleta.pout

pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové m Plobsné obrázky©
(eeresinové) svíce pro čhrámové

velikonoční svíce astry,

————— svíce kostelníste.
(paškaly) s krůpě
jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené s be- zápalkový rá
rávkemvelikonočním, svíce obětní "©

třínožky hladké, ve všech velikostech
neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,
L jakoživeškerédooboru

r.Přijímání8 97. Roměnereledástkraht
a případnými nápisy, nchovním,neojvětí spesl

„MONOPOL“akciová svíčkárna a voskárna
v Mladé Boleelavi.

Továrnísklad: PRAHA, Václavské náměstí, 19.
. Tolelon 914.
Tovární aklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznamonánojnavýstavách:

Pardubice 1903, zlatámedaile.Paříž 1005 005.medalie.Londýn 1000, rlatá medaile.Praha
diplom čestného uznání. Vídeň 1906, zlatá Modejjě

Antverpy 1906, alatámedaile.
Výrobky všestr. uznané, Vzorkya cenníky zdarma a franke.PEFKFTTETTTT

Malinský křen
0d3—7KMneryplavenů, proti "dobínovyplaooně, dobíreaásíá tmtal

Václav Boh. Jelínek,
statkář ačlen spolkukřemařů

únzezař ok ů. —Úplné zařízení v Malíně č. 42. p. Sedlec
Úplné výbavy pro nevěsty. u Kutné Hory.

ORP“Illustrované cenníky zdarma a franko. "M

Založen r. 1608. Založen r. 1068.

aktiva banky.

Dnešní stav vkladů circa K 6,400.000—.

Směnárna.

Oddělení bankovní.

Vklady zárokuje

ap 4/4" 08

Skladiště.

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí



Doporučujeme,

Založeno r. 1860. k

Vyznamenán státní medailil. G4

"Veledůstojnémuduchovenstvu< i r udehní

a školy hudební

první a nejstarší odborná dílna pasířská

—: pro všechny nástroje :—

Karla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

v nejhojnějším výběru
stále má na skladě

k abotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,

rvní královéhradecké
antikvariat a

bronsu a jiných kovů. od nej

závod hudební ——

Z kdám

Bohdana |
elichara. 

E83 G9 GSX 683 X683 X

Jan Horák,vz
i soukenník

E

E
hiuA

26)
4

lé

BDGA368v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

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

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

ČP X602 XGHIXCPI XBED

vý
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

inka,prameni

99
PAN

©NY

aV
adX INÍ4

AA

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastnídílně
jen ručně, čímž nmožněno
mi dodati veledůstojnému dn
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

M

Z
Veškeré vzorky jsou Jeho

Blskupskon Milostí rorido
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
mlatím aa ceny "velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry *le, řádně a
levně vyřizují

Vše zasílá n jen posvěcené.
Vsorky, : spočty, nákresy |

hotovésvit naukázkufranko
te zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bes přirážek.
OY“ (Staodporučení a čestných uznání po ruce. “jij

Prosím veledůstojné dochovenstvo o laskavou přízeň
s důvěruzávodudomácímu.

SEST

A(LANKA
NÍ>

2G0XG)JEBDB SEC5E865XG6B|D685X(665C6 NIEc,MÚŘfa v Hradci Králové.
( (Býv. návod Pospíšilův, založ. r. 1808.

—Denní prodej norin. —
%AR

D6

KS

epbecná úvěrní Danka
w Hradoi Králové,

prádle, praperů P vů, koborců a fliálkaveVídniVI.,Getreidemarkt18,
ovovéhoDe veK onabnáchnejstaršího ij t jzávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele přijíná vlzlacky od1 K počínaje naúrok 4/,—5%, dle výpovědi.

Záruka hotově eplacených závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou 8e na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky učitelům,

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. SY

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
Tisíce uznávacích referenci aodporučení. —

Obrázkové cenníky, rospočty, vzory s hotovézboží
k výběru franko. 7 7

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

IU Jos. Tomášek
M ve Vysokém Mýtě,

U Soho a n o900esalokený|" r. 1860,nejstavší svého druhu © JM
vd — nabísí — D

kokok, ofivovici,boro jeřebinku,
víne, bílé červené,Máry, ojošké © (medici

a vínasladkásvínoasenkné(anpalaká)Upozorňujeme svlášť na s přitakové

Jakost velmi levný ', ýlivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1801na jub.výuavě v Praze stříbrnoumedailí

pánské i dámské.
Lněné

a bavl. sboží r obrov
ském výběru.

řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd.,odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin

obchodníkům a vůbec důvěryhodným
080 všech stavů na výhodné splátky.

Poskytuje záloby na cenné papíry a skvosty a
se sárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

©JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

zabývá se všemiobchody Lbankovními.

C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.Č. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se kn zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,

tak právní naj se co Dejrychleji. —
Největší agenda ja„Jak vnitrosemská, takraniční.



VOODOO OOM
Veledůetojnému

duehovenstvu!

Jan Stané
Kon al 3 čís.19n, robviktaké ul. past spo

eielně na elní náčiní, dovoluio
i doporučiti svůj hojně zásobený

sklad vo vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob anáčiní,
ako: monstrance, kalichy, cíboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádob: y a td, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

mtenol a jen © ohm slotí o stříbří. Na pošádání hotové

práce na ukásku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré a slacené ručka. Největší výroba s
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení ad nej
jednoduššího do nejstkvostnéjšího. Ch dším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vie posílám již posvécené.

Prahasl, ul.
Kar. Bvětlé,

XDDOOOKXIXXXX
© =)

Sklo zahradnické
do pařenišť franko na každou stanici

nabísí:

24/24 cm.
2626., . 10,
3030, . „14 >

fermežový mel (kyt) . 19 „

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

gap> kus za 4 koruny “i
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
dodavatelcís. a král. dvorní

Hradec Králové č. 303.
proti hotelu „Merkar“. x

NZ

Se IIICIIÍÍÍCÍÍÍÍÍÍÍCÍCÍE

pvÍte ohrámové,
též paschály, triangle

— a jiné voskářské výrobky :—
doporučuje v nejlevuějších cenách

e. a k. dvorní továrna na svíčky

U. Pilnáček v Hradci Králové.
Kosteluí svíce této firmy byly veledůstoj

nému duchovenstva ku nákupu doporučeny
ordinariatním listem nejdůstojnějšíbiskupské
konsistořez roku 1488.

Dne 4. t. m. dostalo se závodu řídké pocty
tim, že byl vyznamenán vzácnou návštěvou
Jeho Biskupské Milosti nejdůstojnějšího
pána Dra. Josefa Doubravy, který po pro
hlídce závodu o jeho vedení pochvalné vysloviti
se ráčil.ZLIN

ODO
Ktelier pro církevní malbu ©

a výzdobu chrámovou

Josef Můh „n Můhianástupce,

v Mové Pace (Čechy),

provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, Caáseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrasy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní

+ .

doporučení od veledůslojnéhoČO oinámuomni)

. AlessandraManzonihoZZ
ovětozsámý román se XVII. století

„DAVUBENVÍ
uveřejněn v „Knibovoě
saáeho lida“, již vydává.

Papežská knihtiskárna bene
diktinů Rajhradských v Brně.

Mový překlad proslulého románu toho u ten
dencí katolickou pořídil prof. Dr. Tomáš Koree.

Stran 948pěknéúpravy.

Původní cena 5 K., “8
(ME*>dočasně enížena na 3 K.

Boží hroby
krásně provedené a velikém výběra v kašdém

sloho, se vším příslušenstvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva

řesené i s pevné sádry, jemné lychrom. (v+volmi levných cenách.)

Sošky„Wzkříšení"
ze dřeva řezané, jemně polychromov., jakož i

veškeré kostelní práce ze dřeva
nabísí veledůstojnému P. T. duchovenstvo

Petra, Buška synové, Sychrov
uměl. vávod sochař. s řesb. pro práce kostelní

— Založen 1855. —

(Provedeno as 600 olt. a B. brobů.)

Slezskoum
Ekroniku“

ročník IL-XIV.
=—— místo za K 33-88 jen ——

za [7 K.
Obsahuje povídky od Raiza, Kozmáka, Dra.
Slámy, Čechova, Herrmanna, Čecha, Křena atd.

Žádejte podrobný seznam všech 14 ročníků u

R. PROMBERGRÁ,
knihkupce w Olomouci.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Plsárna a dliny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalněznámé: sochy, oltáře,
Bojí hroby, Miše, kasatelny,

zprlšnc,P , onooly,siráton)
Sbírky

poštovních známek
a starou korrospondenci

000000 kupuji.
Nabídky na adm. t. |. pod zn. „Sběratel

atd. dle slohu kostelů,řes na Obrasy,
premic, fotografie a diplomy. nábytek a

růsné předměty hodící se sa dárky.

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

Bemovacestarých oltářů a kostelních sařísení.

SEO AO KSSS SES EPOUSOS

Boží hrob známek.“

velice krásný jest lovně na splátkyna prodej. nd
Kde, poví

P. Vlasák.
v klášteře Křižovníků v Praze I.—19l.

B3232 29222000 29200032080325 239323909

Za | Ja Inšpín,o JS
ným duchovním

Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:

Praeparatio adMissam
Gratiarum actio post Missam,(J. Sylvaterův

synovec, nástupce) Obéza I K. P í se

— měna * od— i jediné Gratiar.actio . 80po

proMalbu O lsasus reserva 0008
oken kostelních Beg. Hradeoensis

PRAHA-I,, (jaxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,18/)
pro zpovědnice.

Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor
mátu 1 kus za 8 b, 10 kusů frko 70 h.

č. 145 st., Malá Karlova
ul. ls. 29nové blíže Ma

městí pod loubím) dopo
ručujese Připomenuti o slušném se

ohování v ohrámu Páně
ku připevnění u dveří chrámových.

Y grosadení sličném, formát foliový;
1kus 1890 b, 5 kusůza K 1.20.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada besplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

MR" Noečetnéveřejné (písemná pochralná uznání,
Založeno roku 1998.



Před jarními volbami.
(14) Bezo směny ústavy, beze změny jed

nacího řádusojde se z jara nová sněmovna,
utrořená na nejširším základě volebním. Vy
stačí-li dosavadní sněmovní řád pro těleso alo
žitější m postřejší, než byla apěmovna stará,
to je starostí vlády. Prorokovati, jakou tvářnost
ROVÁsněmovna na 80 vezme, je při nejmenším
předčasné; tolik však jisto, še jarní volby se
provedou ne tak ve zpamení národnosti, jako
spíše zájmů třídních. To, co vedlo lid kdysi
k volebnímu osudí — ideální zájmy — skoro
pominolo; dnes chce každý stav především
zlopšiti své postavení hmotné, protože se pře
avědči|, že u nás v Rakousku jen ten přichází
na řadu, kdo nejbezohledněji se dovede pro
drati ku předu. U nás se musí jistým krahům
vahnati strachu, protože rospektovati nedove
dou. To pochopila v první řadě sociální demo
kracie a po ní strana agrární; živnostnictvo a
tak zvaná „buržoa“ uemají organisace a tudíž
ani váhy. Při tomto materielním nazírání naší
doby bylo by při nejmenším odvážností. pastiti
se do boje pod praporermmpooze náboženským
přes to, že oavěra vypověděla křesťanství bez
ohledný boj, a še vlastně dnes stojí proti sobě
dva světy. Nežijeme ve středověku a dnešní
lidstvo nemá macho choti, bíti ge za ideály

„sebe posvátnější.
. Proto myslím, že jak na venkově, tak
v městě rozhodnou tivly nejsolidnější — rol
nictvo a živnostnictvo, v aěmě toahy interna
cionální a pokrokové jen nepatrné nabyly půdy.
Zde muslmo tadíž my, jimě o to se jedná, aby
v oové sněmovně nevzaly převahy živly proti
křesťanské, navaditi páky, též i proto, že jsou
to strany budoucnosti. V tom ohleda vykonalo
všeodborové sdružení v městech a strana ka
tolicko-agrární na venkově opravdu kus slušné
práce. Je možno, že v krajinách čistě průmy

slových prorasí internacionála několik svýchkandidátů, ale to mooho neznamevá. Nechť
ukážou, že dovedou také positivně pracovatil

Nuže, jak se zachováme při volbách? —
Otázka skoro již opozděna dnee, kdy kolony
proti sobě seřaděny stojí; dnes ge jedná jen
o to, abychom nebyli pouhými diváky, stranou

FEUILLETON
FRAK.

Mesopnstní vzpomínka. Zachytil Frek.

sŽe tě něco nepopadnele a pan tajemník
bacil novinami, až se rozlétly jsko křídla poděše
ného ptáka. Společnost dlouhého stolu besedního,
zvaného také jinak pro bezohlednou kritiku srý=
páckébo«, rázem se ztišila a obličeje všech stáhly
se v jeden otazník.

»Copak ?«
»Inu, pořád ee rámusí na naši nesnášelivost

a kdo ví na co ještě, s já tady zrovna čtu:
sv záplavě světel mísily se nádherné úbory dam
s Černými fraky pánů v jeden úchvatný obraz.
Letošní baly stojí vůbec ve znamení fraku.«

sA co si, jařku, tím rozčilováním pomůžete«,
ozval se pan berní, starý mládenec. »Jaký kroj,

Iraku, nechte je skákat ve fraku, až budou zas ve
snamení koženek, ať skékají v koženkéch, Námi
to, myslím, už nebne. . .«

sOstatně zásada, že šaty dělají člověka,
myslím, je u trochu jen pokrokového člověka
dávno překonaným stanoviskema, ozval se pin

Byl znám jako věčný oponent tajemníkův.
+Pak neposledy se máme zspřáhnout docela

do německého chomoutu, ne? Cylindr a frak, no
tohlele rozčiloval se tajemník.

»Jaké zapřahání?< pošťuchoval Dolejš, »ostatně
naše mládež napodebí důsledné jen staré. Na př.
naši poslanci .. .« =

+Abyste vy“ úbzáčal zas štouračku«, přetrhl
me -řeč téjemmník,kaborě se pod brejlemi.

sále nač pak si, pánové, kazit zábevne,

dmseriy se počítají levně.

——
Obnovavychávív pátek v poledne. i Ročník XIII.

bes lida. Chtit pilovat bez předchozí organisace, znamenalo byhotové flasko. Kde máma
katolické spolky, máme svůj volební materiál,
na nějž můžeme úplně spolebnonti. Spolkové
slavnosti, manifestace a schůze, čelící k probu
sení katolického ducha, to vše byl květ, ten
květ však mosí ve volbách přinésti ovoce, bez
něhož katolický sad je jen pro podívanou a ne
pro užitek. Co by nám byly platny katolické
sjezdy, kdyby nedovedly — když více ne —
aspoň zabrániti, aby do sborů zákonodárných
nedostali se Jidé bez náboženství?! S tím
bychom nepřišli dále, neš že by nám naše
schůze a snad — jako ve Francii — i naše
obřady zakázali. Dnes již před volbami spolky
sakládati nemůžeme, můžeme však odbývati
důvěrné „chůze, k nimž netřeba úředního po
volení; na těchto schůzích pak mmosímevzhůru
povznášeti to, co dnešní společnosti z křesťan
ství nosud sůstalo a co je proti „volnému
slovu“ nejúčinočjší zbraní — nataost nábožer
ské výchovy ve škole a nerozlučitelnost man
čelství. I veliký radikál se zarazí, jak to dojde
k manželské rozlaoe,. protože si vzpomene na
svou alabou polovici doma a všecko odvabu
ho přejde.

Co soudím o straně agrární u katolickc=
agrární zvlášť? — O tom se již psalo, ale
psalo málo; jivak by názory i v kučžstva

tolické agrárníky muselo to býti bolestno, když
schůze jejich tak bezohledně byly rozbíjeny a
když při té příležitosti padala slova, která
v ústech českého rolnictva, jahož stanovisko
k sociální demokracii s apřeženému 8 ní oči
telstva je přeoeznámo, vyjímala se — řekněme
podivně, — a jestli nás bodoucnost o jiném
úepoučí, my výroky jako: „rolnictvo je pro
volnou Skola“, „odloačení církve od státa“ a
pod. připisojeme spíše na účet toho kterého
agrárního agitátora a kandidáta poslanectví,
rozeuleného, že se mu na venkově někdo do
práce míchati opováží, než na účet celého
rolnického stavu. Vždy a opět třeba na to
důraz klásti, že katoličtí agráruíci nechtějí
Jednati proti rolnictva, spíše toto podporovati,

jež se v popředí rolnictva deroa, chtějí pouze
udboženské| přesvědčení ©venkovského | lidu——————ě———————
ozval se chlacholivě účetní cukrovaru, sjá sice
souhlssím s panem tajemníkem, že to není zrovna
vhodná móda pro naši mladou generaci, ale ne
mobu odepříti ani souhlasu panu učiteli, že šatem
se také všecko ještě nespraví.«

+Prosím váse, obrátil se na něho tajemník,

vždycky: »lnu vy, strejče, máte recht a vy, kmotře,
máte taky recht.«

»Však je to pravdae, znova navazoval Dolejš,
»leckdo nosí v mládí sokolskou košili a když se
dodělal, čeho chtěl, ve stáří se honí ve fraku»
A jskoby chtěl podati názorný doklad svého tvrzení,
zamrkal poťouchle na tajemníka ukazuje bradou
na místo, kde sedával místní pan poslanec.

sA vidíte, někdy je to zrovna obráceně«,
ozval se pan berní, cíté, že ve vzduchu začíná se
vyvinovati elektrické napjetí, které by mohlo skon
čiti bouří, »mým ideálem v mládí byl frak a dnes
ho nemohu ani vidět.«

vAle jděte l=
*Opravdule odváděl je od choulostivé hádky.
sA jak toře A rozkaboněné hlavy srazily se

dobromady.
s[nu td bylo tak. Vlastně bych to neměl ani

vypravovat, ale lepší je se bavit než hádat a proto,
když už jsem nakousl, dokousnu. Mohlo by se to
jmenovat teké, proč jsem zůstal starým mléden
cem.« A pan berní, zedýmav-ze své pěnovky,
začal: +Byl jsem tehdy praktikantem v ČC.,když
ae mi zjevil frak jako můj ideál. Měl jsem takové
všelijaké divočiny plnou hlavu.: Mezi jiným byly
to také černé oči Irmičky, dcerušky knížecího pana
dochodního. Už“ jsou chudáci věrchni na pravdě
Boží. To víte, dokud je člověku kolem dvaceti,
šenil by se jako blázen. Když však začnou při
bývat léta, v stejném poměru s- vlasy začne ubý

k platnosti přivéstí a tu proto, že lid ten
opravdu katolický je a opravdu katolicky cítl.

Bratři Myslivcové | mají nepopíratelnou
zásluhu, že 8e proti beznátožeuskému směra
v rolniotva naohroženě postavili, a já jsem
přesvědčen, že práce jejich budo jednou uznána,
Kdyby nic jiného — oui začali; oni položili
k organisaci venkova základ a třeba bychom
své kandidáty neprorazili, my +0staneme aspoĎ
číslicí, s niž ae masí při volbách počitati, resp.
kompromis ozavírati.

Katolické boutí agrární má býti jakousi
brzdou, jež by zadržovala beznáboženské hnutí
na venkově. Proto bych odporučova:, kde není
nebezpečí, že by sociální demokrat uebo po
krokář wnobl dostati většinu, aby postavení
byli všade naši kaodidáti — oa odstoupení je
vždy dost času při event. užší volbě. Já po
tyčky, ba i násilnosti v agrárních schůzích
neberu vážně, dokod Se nepřesvědčit, že tak
vypadá celé rolnické poselstvo. Na své nedávné
uchůzi v Praze okázali agrárníci, že nechovají

stopni každé debatě. Šlechta ovšem se svými
statky nic neplati, ale platí 4 bude platiti in
telligencí a vlivem na své úřednictvo a služeb
nictvo a zůstane i v nových poměrech vítaným
apojencem, tím více, čím více zuporene Dasvé
druhdy výmibečné postavení a postaví se do
alažeb národa. Podaří-li se jlechtě, postaviti
se agrární strané v čelo, pak teprv nemáme
se čeho báti. Proto nemyslim, že chybili ti
kněží, kteří navazovali přetrhávající se nif
mezi stavem duchovním a rolnickým; ovšem
mohlo a mělo se Lak státi jiným způsobem a
jinou cestou, než jakou je stará fráze našich —
nikoliv přátel: „kněže, nemíchej se do politiky“.
Právě že nám to naši nepřátelé radí, musí opak
býti naší direktivou. Bohužel, že v té věci
jsme svorni vždy teprve — před volbami.

Porážka. socialistického kolosu v Německu

pančením pro Rakousko.

(3) Jest to možno? Může to býti pravda?
Tak překvapeně tázali se socialisté v Německu
i v cizině, když docházela jedou zpráva za

jsem v přístavu manželství obéma nohama. [ak
však co bezplatný praktikant musil jsem se spo
kojit jenom tím vzdycháním, stisknutím ruky,
nějakým tím slovíčkem a podobaými platonickými
důkazy lásky. Rodiče by tomu byli nebranili,
neboť mít zeté pod dekretem jest, bylo a bude
idedlem všech rozšalných matek. Dnes byl bych
mezi vámi seděl také možná už jako dědeček a
ne jako zakyslý mládenec. Jenom toho fraku nebýt!

Bylo to zrovna tuhle dobu, na masopust,
co se stal prožluklý ten kus krejčovského umění
mou touhou, mýmpronásle lujícím snem, oprav
dovým ideálem. Saad bych byl volal jako hrdina
Šekspírův: »Království za zrak«, kdybych byl měl
cos královského až na královský dáles.

Budete zvědaví, jak povstala ve mně tato
přímo fantastická myšlenka. Krásné oči dcerušky
důchodňovic to zavinily. Byla před vánocemi
v kterémsí večírku, kde přednášel jakýsi professor
ve fraku, s tento parádní kus oděvu tak ji nadchl,
še o ném zrovna blouznila. Ženské, zvláště mladé,
mají už takové podivné nápady. Zamilují se stejně
do krásných očí, zubů, knírů jsko do brejlí, cvikrů
a kabátů Dokazovat to, myslím, nemusím. Vidíte
to na ulicí každý den. A já c. k. praklikant bez
adjuta pojal jsem splašenou myšlenku představit
se jí k plnému dobytí a zajištění úspěchu ve fraku.
Kdo z nás byl větší nerozuma, těžko rozhodnout,
sle myslím, že přece jenom já.

[deály jsou krásné, ale reslisovat je těžká
práce, říkají filosofové a mají pravdu. Zkusil jsem
to dokonale. Jak přijít ke fraku? Dnes ovšem stačí

"ministerský. Ale tehdy? Ob, těžká věcí Jít ke
krejčímune dluh, to nešlo. Náš »starýebyl v tof
obledu břitva, či jak říkal více méně neúprosný —
a bezohledný, Takovou lehkomyslnost u úředníka

tepl <



drohou o neočekávaných porážkách sociální
demokracie v Německu. V té říši, kde rudí do
nedávna měli nejpevnější baštu, kde doufali
v brzké vítězství nad všemi stranami jinými,
najednou tak veliká porážka! Aproč to? Kdyby
byla skutečně v Německu pracovala sociální
demokracie pro blabo lidu, pro skatečnou svo
bodu, zajisté by byla uchvacovala stále vrstvy
širší u Širší. Leč právě těm, kteří z bezpro
střední blízkosti socialistickou „kultura“ po
zorovali, zbnacilo se řádění socialistů na nej
vyšší míra. Teď už máme konečně terrora 80
oialistického dost! řeklo si myslící, rozvážné
občanstvo — a při volbách dokázalo, že v ná
rodě netvoří většinu ti, kteří nejvíce povykaojí
a jiné znásilňují. Pýcha socialistů sahala v Ně
mecku do nebes; každý se jich bál. A teď
najedhou|

Vůdce německých socialistů Bebel chlabil
se nedávno v Hambuarko, že v příštím sněmu
fišském bnde poslanců socialistických celé sto.
Zatím však socialisté prohráli, přes všecku
vášnivou agitaci. ztratili i ty posice, na jejichž
nezdolnost s plnou důvěroo 80spolehali. Místo
sta mandátů mají jich nyní socialisté pouhých
29. 1 kdyby užší volby pro socialisty dopadly
poměrně zdařile, přece jen vyjde rudá strana
notně pošramocena. Ovšem 92 socialistických
kandidátů ocitá se v užší volbě. Loč příští
měsíc ukáže dlo všech známek socialistům ta
kovou tvář jako leden. Užší volby budou —
jak obyčejně bývá —obdobným obrazem voleb
prvých. Roku 1903 přišlo do užších voleb
v Německu 122 socialistických kandidátů; a
přece z tak velikého počtu stalo se poslanci
pouze 23. Kolik tedy jich zvítězí z pouhých
92? Můžeme počítati, že sotva asi doplrí se
řada socialistických poslanců na 60. Vždyťnyní
po neočekávané porážce socialistické jiné strany
tím zmužileji zasáhnou v boj 8 to iv tako
vých místech, kde dříve pokládaly vážnější
odpor již předem za bezvýsledný,

A co katolíci? Jak dopadli stoupenci té
strany, která jest u nás prohlašována za zpá
tečoickou hydra, kanálii, mor a pod.? Což ne
podařilo se socialistům vším tupením dosud
katolickou stranu udolati? Němci neboldují
tolik frazím jako čeští neprozíraví a pohodlní
dobráčkové. Dovedou oceniti čianost té neb
oné strany dle skutků. A tak, jakkoli sama
německá vláda a socialisté zahájili mocný boj
proti katolickému centra, přece toto vyšlo
z úporného zápasu zase vítězně. Morální vý
sledek katolického centra jest nyní vlastně
ještě větší než r. 1903; tenkrát dobylo orga
nisované katolictvo v první volbě 88 mandátů,
tohoto roku však 92, K tomu počet hlasů při
padající na zvolené katolíky jest všude větší
než r. 1903, ačkoli bylo katolictvo před vol
bami hanubeno nejmazanějšími prolhanostmi
socialistickými. Ano — ano: teď už v Němcích
nedá se voličatvo tak snadno klamati radými
prolbanci jako u nás; už podlouhé zkušenosti
ví, jak sociální demokracie bojoje „za pravdu“.
A možná dost, že katolický střed při užších
volbách doplní pečet svých poslanců nu celé
sto. A tak co 8 chloubou očekával Babel, toho
se dostane beze vší předchozí chlouby jako
odměny za prospěšnou čiunost katolíkům. A
tak statečné katolické centrum bude nadále
v říšském sněmu jazýčkem na váže, 8 nímě
nutno nejvážněji počítati.-===
natož ja pouhé embryo úřednické. Psát domů o
peníze, to bylo ješte trapnější, neboť jsem věděl,
s jskými obetmi mi rodiče poskytuji to malo, čeho
potřebuji. V té době těžkého myšlení zrovna ja
koby Prozřetelnost mi chtěla pomoci. K novému
roku přišlo mi adjutum. Když naš starý mi poprve
vysazoval těch pár zlatek, dal mi při tom otecké
napomenutí, abych si jako jich více méně vážil,
jsou to prve peníze, které mi více méně slavná
vláda poskytuje, a spolu abych je více inéné vys
nakládal na véci jen stavu mému příhodné. Ne
opomenul dodati, že jsou více méně c. k úředníci,
kteří peníze lehkomyslně více méně rozbazují,
domnivajice se, že slavná vláda bude dluhy jejich
platit. »O nich jsem ovšem bez starosti«, dodaval,
chtěje mi napomen -| osladiti.

půl ucha a banebně jsem dobrého muže zklamal.
V radosti nad náble uskutečněným ideálem zašel
jsem tehdy do hostince mezi komarády, Šel jsem
Lau 8 nejlepším úmyslem vypíti si skleničku p-va
a ocinouti se co nejdříve doma. Ale dobrými
úmysly je od jakživa Cesta k peklu dlážděna. Buď
ta redost nebo nezvyklé pivo vrazilo se mi do
hlavy, a jé, který chtěl být s =cepenštrajchema
doma, seděl jsem tam ještě o půlnoci a to už
nejen u sklenice, ale i u karet, Byly beztobo mou
zkázou vždycky. A konec — jako bývá. Ráno
jsem se probpuzel s bolavou hlavou a prázinou
kapsou. Nemít se tak rád, byl bych si s cbatí
vrazil do hlavy — myslíte kulku, i toto —pár,
pohlavků.

Ideál tak blízký uskutečnění amizel opět
v dáli. Po kocovině, Hkají doktoři, naslévá prý
reskce všech sil. U eine se to ukázalo teké.

+To by v tom byl das, sbych ten frak přece
jen ocsehnalu

Sociální demokracie, která se chlabila, jak
pronikavé a blahodárné reformy uskuteční,
která si troufala, že „katolické zpátečnictví“
poučováním naprosto v Německa povalí, evíjí
Be oyoÍ v prachu sama. I nestranný svědek
volebního zápasu v Němcích musel ne tázati:
„Jest opravdu církev tolik zpátečnickou, když
po tak četném „pončování“ socialistů uvědo
mělí občané němečtí katolické ploky stále 80
silají? Proč německý katolický střed stále
mohutní, ač se drží víry přikazující sebezápor,
trpělivost, láska k bližnímn? A proč ge roz
padá ta moderní společnost, která lidským
chtičům dovoluje všecko, jež echvalaje msta
u slibuje rozkošný život již sde na temi ? Proč
vykonali pro blaho německého lidu tamější
katolíci více než socialisté, kteří nestarajíce
se o život zábrobní, tím více časo měli o dobro
pozemské pečovati? Proč upadá v Německu
protestantistas, liberalismus a i nejmodernější
protikatolický prond socialistický, co zatím
církev katolická po tolika staletých bojích po
sice své jen upevňuje ?“ *

Sociální demokracie ztratila v Německu
18 mandátů definitivně, Už jest rozhodnuto, že
bude na sněmu pouze činitelem třetí třídy,
kdešto katolické centram bude míti poslanců
nejvlo. A jest věra významno, že právě v prů
myslovém království Saském, jež bylo zvlášť
silnou baštou sociální demokracie, schystána
sociulistům zvlášť důkladná porážka. Dříve
tam mělí socialisté 21 poslanců, nymí zšak zí
skali pouze 8 mandátů; a do užší volby půjde
pouhých 8 socialistů. Tedy lak zv. „červené
královatví“ rázem přišlo s polovice o svoji
barvu. „Frankfurter Zeitung“ píše: „Sociální
demokracie, která domnívala se, že může 8 o
statními stranami jakožto reakcionářskou (zpá
tečnickou) massou bezohledně nakládati, ntrpéla
těžkou a překvapující porážka; víra ve velkých
městech a střediskách průmyslu, že nelze nad
ní zvítěziti, jest zlomena. 2 prava i z leva
slyší nyní sociální demokracie i od těch, kteří
si ji váží jako spojence proti reakci, že její
zpupnost, její bezohledná taktika, její slavo
mam, její brutální (snrová) řeč byty příčinou
jejího klesnuti, a důvěrní znalci ojišťuji, že
nespokojenost ve vlastní straně spolapůsobila
na jejím neúspěchu. To, že jest odstraněna záře
vítězné moci sociální demokracie, znamená tr
vale politicky více, než největší získání man
dátů.“ Francouzský list „Aurore“ píše: „Boci
alisté ztratili půdo, poněvadž nemají positivního
programu. Velká část demokratického voličatva
se od nich odvrátila pro jejich odporné ka
prálské vystupování. Působí to trapně a nelo
gicky, když revolační strana chce pracovati
s autokratickou (panovačnon) methodou.“
Francouzský „Matin“ poznamenává: „Německý
lid dal přednost maršálské holi císařově před
kaprálskou holí Bebelovou.“ Tak dopadá tedy
sláva sociální demokracie!
„Svobodomyslných“ socialistů musí Němec mi
lojící skutečnou svobodu hbledati ochrany u
vlády a u katolického středa l! Co by soci
alistická strana teprve dělala, až by jí byly
vydány na milost a nemilost? Myslíme, že
k porážce socialistů přispěla značnéi ta okol
nost, že sociální demokracie německá v po
sledním čase více ge starala o podporu židov

dělnictva.

5 podivubodným sebezapřením, kterého bych

Kouření, pivo, ba i večeře. Sehnal jsem konečně
dvě desítky.

Jak jsem si radostně zamnul ruce, když jsem
s nimi běžel ke krejčímu. První firma to sice ne
byla, ale šil obstojně a slušně, Vybral jsem si
látku, nebyla to také prima kvalite, ale pěkná
byla, a abych bo popobnal a sebe znovu do ně=
jského pokušení nepřivedl, vrazil jsem je zrovna
po vzetí míry mistrovi do ruky.

Vyvaloval ovšem oči, ale pospíšil si. Byl
jsem u cíle svých snah. Jako dítě těšil jsem se
na tu chvíli, až se objevím v »měšťanskéme ve
fraku.

Konečně]...
Moje domácí mobla na mně oči oechati,

když jsem se jí představil. Nevyhovoval sice frak
zplne mému vkusu, nepadl zrovna jako ulitý,
bylo by třeba do něho takhle bříško pana kontro
lore, ne praktikantovo, ale přece jenom v duchu
jsem si musil říci, že vypadám tuze nóbl.

»To bude Irma vyvalovat oči,« smál jsem
se, capeje k osvětlenému sálu. V garderpbě sešel
jsem se s naším starým. Poslední dobou nějak
na mne hleděl skrz pfsty, patrné ho někdo zpravil

|

ze zimníku » objevil se před ním „vefraku, smál
se a poklepsi mi na rameno: +Waja, tuze fajn, je
vidět, že z mich bude přece jen pořádný člověk.
Jen dávají vádycky ne sobě, více mépě zálošet,«

Jestliže jsem už povšým navléknutím fráku
ve svých očích o polovici stoupl, teď po chvále
představeného obnášťízs moje. bilsnce jistě sto
procent.

Vešel jsem do sálu. V předních místnostech
seděla již odlárfadamělfanů, libujícíchsi na-večeři;

Jako v Německu, tak to půjde i v jiných
zemích, kde lid bude dostatečně uvědoměn a
sorganisován. Jen lidé úského doševního ob
sora nebo sobečtí chytráci hlásí se du „děl
nické“ strany socialistioké, jejíž vůdcové ústy
proti "kapitalismu bouří, ale od židovského
velkokapitalismo přijímají podpory, inserty,
atd., atd.

Jest vskutku protikapitalistická a dělnická
etrana ta, jejíž hlavní vůdcové mají tečné
příjmy jako baroni u dělníky nebyli? Jen malá
uvědomělost našeho lida dovoluje socialistům
hromadně rozšiřovati podvodné, zesurovující
pamflety.

Srovoávejme! Němci v říši nejsou ohro
ženi národnostně. I kdyby socialisté tam zí
skali mandátů sebe více, proto nenastane úrisk
uěmecké národnosti. A přece fěmeoký národ
odmítá po častých zkušenostech od sebe radou
internacionátlu jako národní neštěstí, ač ně
mecká 80c. demokracie hepodlehá komandan
tům cizokrajným. U nás však? V národě tom,
který jest tolik sevřen kapitalismem germani
sújicích židů, který tak těžce zápasí o avoje
lidská práva, dělají so poklony radé interna
cionaje, která se řídí komandem videňského
čida. A tento žid ještě nejednou dal na jevo

Čech dá svůj odpor na jevu, že „pokrokové“
strany se tolik sklánějí před násilbickými 80
cialisty ovládacými vídeňským židem, hned
jest vášnivě napadán. Karle IV., otče vlasti,
kdybys tak věděl, koho po tobě budou „osví
cení“ Čechové nejvíce ctíti! Kdybys tak věděl,
že vídeňský žid v Čechách bude více platiti
než celá „Národní rada“ a dvacet českých po
slanců dobromady! Německo po dlouhých zku

u nás rudá internacionála problašoje se za
spasitele národa. V Prusko židů ubývá, u nás
židovští kapitalisté stále více se obohacují. Leč
všebo do času! Nyní dostalo Rakousko pádné
poučení, že není potřebí tolik se báti rudých
násilníků. Jestliže sama Vídeň dovedla se vy
maniti se eocialisticko-židovakých pont, proč
by to nešlo jinde ? Katoliciv Německuvítěsí
Bvojí vzornou ukázněností, vytrvalou prací pro
blaho lidu, ujímáním ee otiskovaných. A coš
katolíci rakouští, jichž jest přece více nežli
v Německu? Nepomůže vzorná organisace ještě
lip než jinde? A vezme ai vláda naše poočení,
že není potřebí tolik výstředností povolovati
socialistům na úkor stran jinýchř V„kato
lickém“ Rakousku snáší posud upřímný ka
tolík ústrků tolik jako nenáviděný cizinec, Leč
vzhůro hlavy! Zdar záleží na pilné a obětavé
práci|
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Dopis z Prahy..
Agitace pokrokářské na Žamberecka za

lezla ugrárníkům za nehty, ač jinak výhra
Štemberkova nemasila by právě nikoho pře
kvapit vzhledem k tomu, že pokrokářeký ad
vokát si tem po léta mandát vygezoval. Sám
„Čas“ drobnou menšinovou práci svého chrá
něnce vynáčel až do nobes a zdůraznil o něm,
že vykonal 600 přednášek. Jestliže tedy dr.
Štemberka po tolikaleté práci hned v první
volbě neprošel, svědčí to, jak nepopulární a
lidu cizi jest etrana Musarykova. A pravda===--=-=>
mezitím co matinky a dcerušky plnily sál. Irmy
tu dosud nebylo. Knížecí úředníci vůbec přichá
zeli naposled. Jako zástupci vrchnosti musili to
vésti nóbleji. Mně to ovšem bylo milejší, neboť,
budu-l: moci Irmu očekávati hned u vcbodu, bude
překvapení tím větší. Také jsem se k tomu při

Muzikanti začali bráti účko. Znamení, že

Irma v nadýchaných šatečkách jako rozpukávající
se mák. Poopraviv se ještě zběžně pohledem do
zrcsdla, botovil jsem se k dviháckému kompli
mentu, když v tom, ještě mne teď po letech po
jímá vztek, cítím, že mi cosi letí oa záda a hned
Dato sivším strašlivé řinčení rozbitého nádobí..

Než jsem se mobl vzpamatovati, drží mne
již čísi ruce u po zádech mi jezdí ubrousek,

Nenadálým komplimentem vrazil jsem buď
jé do sklepolka nebo on do mne, ale výsledek
byl, záplsva jakési omáčky, kterou si kdosi ob
jednal — na mém novém fraku, na tom perně
umozoleném froku!

Všecky čistící pokusy ukázaly se naprosto
marny. Š mastným fiskem na zádech a s černými
myšlenkemi jsko noc ne duši tíhl jsem domů
aničen, zdrcen, posílaje do horoucích skal fraky,
bály, sklepníky i — Irmu.

Neboť dobře jsem viděl, že ta lalešnice místo
soustrasti měla plné oči zlomyslného chechtotu.c

sA umířili jste sele ptal se švědarý pan
účetní.

sále kdepak| Ten večer se jí aas zalíbila
myslivecká kamizolu, no a já — jé už tak skysl

k dce z pěnovky, křiklpan berníA dýmaje prudce z vky, křikl pan ber
na slepolka: sÁteď, hospade, podejtesemšpády,bodíme ui šístku.« ...



tato ozřejmí se ještě jasněji, uvážíme-li, že
v přvé volbě mnoho hlasů kandidáta agrár
vímu p. Firbasovi bylo odňato tím, že od po
krokářů prohlašován byl za ovangelíka. Právě
v tomto obledu náboženském provalila se ve
volbách nekalá afóra agitační, která povaha
strany pokrokářské zřetelným tahem dokre
sluje tak, že poslední pochybnosti most zmizeti
u člověka v úsadku svém o straně té ještě
nenstáleného. Dr. Zahálka, sám evangelik, aby

omohl Štemberkovi, ukazaje okatě na pana
irbass jako na ovapgelika! Zapomněl dr. Za

hálka na přísloví, že v domě oběšencově ne
radno mlavit o provazo. Však také důsledky
tohoto Šeredného úskoku dostavily se rázem,
a veřejné mínění mluví o mravalia bonusu,jenž
musí se každého člověka zmocniti proti straně,
která sama sebe odporučaje jako neposkvrně
nou a nejvýtečnější vychovatelku národa. A
když rolník, evangelík, posílá „Venkova“ dopis
plný rozhořčení a spravedlivého bněvu, počíná
býti ze všeho toho pokrokářům horko. Pozná
vajíce, že věci té ledabyle vážíti nelze, volí
svoji nejoblíbenější zbraň výkratů, podskokův
a záladných přepadení. „Čaen“ naplnila hlava
hrozná myšlenka, že by evangelíci ze seznamu
jeho odběratelů mohli se vytráceti, a proto
dr. Zahálka na srozumitelný pokyn vrhá se
8 pérem v race do boje a v dlonbých slonpeích
v „Čase“ dokazuje, co zásadně dokázati nechce,
že vymyšleného ovangelictví páně Firbasova
skutečně užil jako agitačního prostředku. Však
ani na tomto způsobu obrany se pokrokáři ne
staví, neboť, hle, „Čas“ vykouknuv Zahálkovi
přes rámě, metá agrárníkům do obličeje buston
výčitku: A vy, „nazvatí někoho evangelíkem,
neni urážkou, vždyť v českých dějinách čteme
přece o Husovi, Komenském, Chelčickém, emi
grantech . , .“ A „Čas“ při tom se strojenon
rozhorleností mrká na evangelíky Na to agrární
redaktor prohlašuje ve „Venkově“ siavnostně
a určitě, že pokrokářský kal rozlil se již také
na venkov a že nezná strany mizernější a
mravně otrlejší nad stranu pokrokářskou. —
Několik těchto poznámek volebních jsme proto
učinili, aby opětně byl proveden důkaz o mrav
ních zásadách strany Masarykovy, a aby kul
tarní tento obrázek byl od naší veřejnosti
opětně dobře prohlédnat. Věra, již v pořekadlo
vešlo, že kamkoli strana Masarykova zasáhne,
všudy po sobě zanechá stopy mravní hniloby.
Neboť, aby evangelík přišel mezi katolíky a pře
mlouval je, nevolitš toho a toho kandidáta, protože
jest evangelíkem, to se ještě v Uechách nestalo;
až teprve teď o to zásluhy si získala vždy
věrně omravněná a vždy věrně pokroková
strana Masarykova. Čeho se Midas dotekl,
všechno ozlatělo, čeho se tato strana dotkne,
všechno mravač zdivočí. Dělej co dělej, v naší
veřejnosti stále větších rozměrů nabývá mravní
korrupce, která jako nějaký báječný netvor
stále otevírá svůj jícen a volá: dej, dej! A
naši pokrokáři házejí v jícen jeji nejtučnější
soustečka, a to, pánečku, i přes své bedlivě
vysoustrabované mravnostní fráze a přes svůj
dobře vywyšlený humanitní artikl.

Volba žamberecká vůbec měla své přepo“
divné osudy, přinesla mrzaté překvapení a způ
sobila straně pokrokářské mravní a rozumové
vysílení. Sotva že po prvé volbě do Prahy při
létla zpráva o většině hlasů Štemberkových,
„Čas“ vítězně omámen spustil na své pozouny,
věnoval hned volbě úvodník, vyzdobiv jej nad
pisem: „Konec agrární elávy.“ Avšak drahé
volba poučila, že pýcha předchází pád. „Čas“,
nevěda kudy kam, vrbl ge na avoa ošuntělou

ponooa a odříkáváji způsobemherce, jenžeklamuje známou úlobu staré bry. „Pokro
káři zvítězili mravně“, tvrdí Masarykův list.
Po volbě německo-brodské mlel také tak. No,
zdrávi povídali. My pánům z „Času“ radost
ta kazit nechcemo a ještě jim radime, aby se
tomoto svému vtipu sami zasmáli a sami za
tleskali. Pak aspoň jejich žamberecká trachlo
bra bude mít fraškový konec.

* +
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Myšlenka koncentrační v příčině říšských
voleb nomůžo se dostat k žádoucí jasnosti.
Trpí vleklou nemocí, v níž horečka brzy
stoupá, brzy zase klesá, a lókaři, sečedší 6e
v konsilinm, předpisojí různá opatření a léky.
Recepty popsáno bylo již mnoho papírů. Ve
městeeh, jak sdá se, vynořaje se přece jaké
také dorozamění. Jmenovitě Praha ukázala
ostatním městům příklad, neboťmandáty její,
možno-li totiž věřiti zprávám novinovým, ně
kolika stranám již byly rozděleny. Ač povreb
sdá se býti klidným, přece v sákulisl konají
se pilné y, návrhy a vyjednávání, a že
mladošeská atrana oa soustředění má zájem
největší, vysvítá ze všech posledních dopiňo
vaojeb voleb, v nichž kandidáti mladočeští
zvítěgili jenom podporou stran ostatních. Jest
zajisté v zájmu národním s společenském, aby
tak sv, gtrajy měšťanské skutečně se stranou
mladočeskou se dorozuměly, nebot tím spůso
bem bydon- mít pro strach socialistický udě

láno. Obavy, jež by snad způsobovala početnosti
hlasů socialistických naše Praha, nemají místa
ve městech veakovských, kdež počet socialistů
zůstává atále týmž a kdež všechoy vrsty oby
vatelstva přísně se od nich odlišují, neboťná
sílí socialistů, jejich hrubé projevy protinábo
ženské a spojenectví židovské kde kobo od
strašají. Prach, který zvedli řečníci socialističtí
ua sjezdu pražském, jest právě jen prachem,
a velkohubé fráze o pohybu armád socialisti
ckých byly jen předvolebním manévrem, jenž
může zastrašiti leda nesoudoého slabocha. Do
voleb jest nice nedaleko, ale nicméně učkteré
známky věští, že koncentrace v hlavních ob
rysech nabude asi platnosti. A jelikož straně
mladočeské, jak její předáci prohlásili, nejde
o výlučné vedení národa, jest velkou měrou
potřebí, aby v kandidatury pojati byli též vy
nikající ataročeší. Jde-li o základy úspěšné
politiky národní, pak přední podmínkou jest,
poslati do Vídoě soubor nejlepších sil po
stránce rozumové, povuhové i mravní, Bylo by
utrácením národních sil, kdyby v praktickou
politika a ve společnou práci nebyli ovedení
mužové jedině z té příčiny, že toho nemohou
enásti staré nechati a obmezené strannické
vášně. Budou-li vlivem Kramářovým přijati
za apolečné kandidáty Masaryk a Drtina, pak
potřeby národa uemohou býti zanedbány tím,
že by bylo opomenuto Bráfa, Horáčka, Riegra...

V katolické žurnalistice místem byl dán
výraz podrážděné mysli, že na rady o kon
centraci nebyla pozvána strana katolická. Staré
přísloví praví, že kdo dobře rozeznává, dobře
učí. Nezapírejme, že jednotné strany katolické
není, jsme jen rozházeuými údy. Každé rastí
ráví nedostatků škodí a naopak pronikavé po
znání chyb jest východiskem zdravější bodou
cvosti. Nejen tato nejednotnost v daném oka
mžika oslabuje význam českých katolíků, ale
i jejich práce sociální jako strany organisované
není ještě té váhy, aby vůdcové političtí byli
nucení s nimi počítati. Z toho však katolíkům
českým příliš smutno býti nemusí; dosti bade
získáno, když postapně odstraněny budou pře
kážky a chyby, které doposud působily nesnáze
zdárnějšímu postupa, jehož počátky nicméně
spatřovati dlužno již dnes v čilejší činnosti
duchovenstva s křesťansko-sociálního dělni
ctva. Však činnost musí se ještě znatelněji
vzpružit na všech stranách, a přítomná doba
musí se státi matkou všestranného rozvoje.
Ale byť byly posice naše v městech méně u
povněn', zato na venkově jest vzestop katoli
ckého ovědomění tak znatelný, že výzoama
jeho nelze popírati. Jsouf již mnohé okresy,
kde počet katolických hlasů jde do tislců, a
bude to při straně agrární, zda venkovšti 90
ličové z většiny svorně půjdou proti sociali
stům, po případě i proti pokrokářům.

Sledoje-li kdo zprávy o katolických schů
zícb, na nichž samostatně ujímají se slova ti
klidní drahdy vesničané, vyboaření protikato
lickými štvanicemi pokrokářskými, musí aznati,
že nikdo takového vzruchu lidového peočeká
val, ba ani oetašil. Volba na Žamberecku právě
toho jest výmlavným dokladem. Pokrokáři za
chytilivítrdo plachet,šli prozíravěaopatrně
a nejen še katolického náboženství nikde ne
odvážili se ani zdaleka dotknouti, ale, co pře
kvapuje, odi oa své katolictví ještě se dušo
vali. A k toma ke všema dr. Stemberka o
svém příslušenství ke straně realistické ani
pecekl. Slovem, všechno svědčí, že půda jest
připravenu, aby zaséváno bylo símě nábožen
ského uvědomění. “

Pro uvarování však každého nedorozu
mění tvrdím hned, že by se velmi mýlil, kdo
by se domníval, že postačí organisace: lidu
pouze za účelem obrany náboženství. Ne. Naším
vzorem jsvu a masf býti katolíci němečtí,
výsledkem jejichž práce sociální jest onen
slavný střed, jenž právě teď v prudkém pří
boji spiklých stran ve všeobecných říšských
volbách sám proti všem statečně odolal. Ko
nečněna rozdíl poměrů našich od poměrů ně
meckých. jest dovoleno říci, že, byť bychom
neměli ani náležitý počet katolických poslanců,
přece můžeme katolických zájmů od parla
mentního nepřátelství ochraňovati tím, že za
každým poslancempostavíme masy, nábožensky
uvědomělé a naší hospodářskou prací pode
přené.

V přípravách volebních již teď žarnali
stika pilně se zaměstnává otázkou, bode-li
šlechta kandidovat a se kterou stranou 8e spojí.
Svědšilo by to o nevyjasněných názorech, je
stliže by kdo také ve stranách katolických
s toho se horšil, že naši šlechtičtí velkostatkáři
vstonpí do strany agrární. Tlačí je tam spo
lečný zájem zemědělský, a kdo ze šlechticů
Jest upřímným katolíkem, své přesvědčení ve
spojenectví tom zajisté neztratí. Těm pak, kdož
by ohtěli ve volbách demegogicky využívat sku
tečnosti, že šlechta se hlásí o lidové mandáty,
ministr Fořt připomluátoto.... „kromě toho
pak leží na jevu, že šlechta jakožto předeta
vitelka společenské vrstvy, která má poměrně
největší možnost, duševní síly své vsdělatí a

věnovati k účelům práce veřejné, bude zajisté
i v nových poměrech títi možnost, aby před
stavitelé její politický význam svůj přivedli
k platnosti, ovšem napříště již aikoli před
úostmi majetku, nýbrž jen zdatností a záslahou
osobní. A se zřetelem k věcí české padne
zvlášť oa vábu, že šlechta bade pak i nocena,
přiznat národní svou barvu. Nic není na zá
vadu, abychom si politické součinnosti šlechty
v obora práce národní vroucně nepřáli Tou
žime-li právem, aby u nás co nejhojněji při
bývalo jednotlivců majetkově i společensky
vysoko se vyšvibnovších, a aby synové i vpaci
výsledky práce takovýchto otců a dědů nejen
neprowoarňovali, nýbrž udržovali a rozhojňo
valí, pak zajisté sluší si též přátí, aby ma
jetkové a společenské potence, kteréž jakožto
Šlechta tu již jsoa a toliko následkem zvrá
cenosti ooměrů poslání své plně nekonají,
k věci národa konečně též opravdově přilnujy.
A je-li vůbec k tomu cesta nějaká, leží cesta
ta jedině v odstranění volebních privilegit,
beztoho, jak uvedeno, celkom již bezcenných,
a v probuzení živého zájma, nabádajícího Šlechta
k tomu, aby chtějíc hráti úlohu, na niž činí
nárok, srostla opět s národem, stanonc sa uejen
myslí, nýbrž i srdcem jeho soačástí.“ Podobně
mlavil a psal jiný vůdce, Kramář. Jestliže
jinde dovolávámese autorit, činíme taki v této
otázce, a uvedená slova Fořtova poslouží snad
někomu, když by šlo ve volbách o potlačení
blačícího, planébo radikalismu.

Obrana
(11) Vděčnost ua zlepšení kengrny.

S potěšením čteme ve „Věstníku katol. duchov.“,
že po skončené akci kongruové zaslala Jednota
děkovné telegramy dru. Stojanovi, ministra
Marchetovi, sekčnímu chefovi dra. Hoesarkovi,
předsedovi rozpočt. výboru dra. Kathreinerovi,
referentu dra. Fuchsovi a gen. řečníka pro
bar. Morseyovi. S podivením však postrádáme
projev vděčnosti činiteli nejzasloušilejšímo —'
episkopátu. Snad tento projev uvázl aazači
v kage? ' :

(3) Záře vyšší mravoaky pokro
kářské při volách ma Žamberecka a
Ústecku. Docházejí nás zprávy přímo úžasné,
jak ta pokrokářská „přímost, opravdovost a:
svobodomyslnost“ se projevila při poslední“
volbě. Sotva vyškolený cikán by se odhodlával
k takovým koyfům, úskokům,k takovému ba-'
lamncení a matení voličstvu. jako majitelé
NHvyššípokrokové morálky“. Hezky' se tažili
žáci Masarykovi v „amravňování“ našeho ven
kova. Rolníci žasli,: čeho 'všebo jsou schopni
ti lidé, kteří říkají, že chfějí lid vásti.k vyšší
mravnosti než církev katolická. Před. druhou
volbon pokrokářští pokrytci dali oatisknonti
provolání ke katolickým rolníkům, v němž od
poračovali volbu p. V. Myslivce. Účel tohoto
úskoku jest samozřejmý. Pokrokáři utekli se:
ka lsti, aby při tříštění hlasů katolických zví
tězil dr. Štemberkg. Rozdávány též volební
listky oprávněným voličům nepokrokářským
již 8 napsaným jménem dra. Štemberky.

Jeden volič hlasoval pro Firbasa a za to
svobodomyslně vyloučen ze „Sokola“. Pokro
kářské nčitelstvo činilo na. voliče prudký
nátlak. Voličům Itstky odolmány a vyplňovány
od mladíkův, kteří se do volby nemělí vůbec
míchati. Lhalo se o Firbasovi, hned že jest
evangolik, bned že je žid. Takhle by chtěli po
krokáři prováděti rovné hlasovací právo? A
chytrák Štemberka, jakkoliv „Osvěta Lidu“ i
„Čas“ plnou paroa pro něho pracovaly, najednou
své pokrokářství před katolickým voličstvem
strčil do kapsy. Ani 8e nepochlubil, jak jeho
strana v Rychnově řádila proti katolickým
dělolkům, když tito chtěli přenésti spolkovoa
činnost do většího hostince. Pane doktora
Štemberko, kdo jen psal do „Osvěty lidu“ ten
článek, tolik popouzející proti pokojným děl
níkům? A proč jste vášnivého pisatele ne
okřikl v zájmu enášelivosti? Teprve při vol
bách najednou se katolický lid dovídal, že
máte bratra knězem. Tenkrát při řádění proti
katolicky organisovaným dělníkům jste to o
sobě nedal rozblašovati.

A teď tou bněv pokrokářů po prohrané
bitvě! Propadl Masarykovský dr. Bouček na
Pardobsku, propadl Masarykovský kandidát
Svoboda na Německobrodsko. Aspoň teď snad
spojehému úsilí židů, erangelíků a pokrokářů
podaříse zvítěziti!Ale—zase porážka.Proto
ve vateku spilání a podezřívání z takových
skutků, jakých se dopouštěli pokrokáři sami.
Roslila 8e to pěkoá záře pokrokové umravně
nosti na Orlických horách! Co nestačí pokasiti
židovské kořalny, to 86 snaží dotrhnouti po
krokáři.

© Pokrokářské llsty a kongrma.Anito hubenésoasto, které pobroznýchtahaui
clob a dlouhých odkladech kněžím přidáno, není
ušetřeno útoků pokrokářského tisku. Listům tém
tedy připomínáme, še kněz v duchovní správé ce.



může rozmaožovati své příjmy tučně placenými
židovskými inserty, ani advokátskými účty na ti
síce zlatých jsko pokrokářští (zvláště židovětí)
advokáti. Dejte pokrokářskému humauitáři čtyry
stovky, uložte mu, aby z nich podporoval vlaste
necké účely, plno cbuďasů atd. a připomínejte mu,
aby při tom novybíral stóla. Pak uvidíte, jak bude
se svým údělem spok'jen l Jak pak žije dr. Her
ben, který jest tolik nadšen prostinkým životem
českých bratří? Čtenář by myslil, že přece člověk
tolik pokrokový na morálce českobratrské staví
výše. A aj! Herben ee velice roztrpčil, když mu
pokrokáři nabízel: sa redakční místo v „Case“
240 koran měsíčně. Prosím, českobratraký pohro
bek, chudák, při avém „prostinkém“ životě by ne
vystačil 12U zlatými měsíčně! Za takovou cenu
přece nemůže pracovati žádný osvícenec pro blabo
něroda. Statisíce prvních křesťanů dáv:ly za své
přesvědčení statky i život, francouzští koěží pro
své ideály dávají se ožebračovati; ale majitel
vyšší morálky, rytít vyšších ombicí ai zanaříkal
nad 240 korunami měsíčně, ač jeho podřízení du
chové, méně osvícení morálkou Maasrykovou, pra
covali mu za pakatel. Juda prolhaně nazval ná
božeoství řemeslem a obchodem. Herbenův orgán
se tohuto lháře zastával. A čím jest „osvětová
práce“ člověku, který jest rostrpčen, že 50 mu
ta ni nenabídne více neš 240 koruu měslěně?
To raději Herben dělal dluhy dál; katoličtí kněží
však z dlubů nerazsí na živobytíčko peníze -- jak
to dovedou pokrokáři.

(3)Tajná fekvisice pokrokářského
učitelstva. Páni inspektoři a okresní hejtmani
mou0ou pomalu založiti ruce. Pokrokářští učitelé
začínají sami prováděti kontrolu nejjadrnější. Na
Hořicku jsou rozesílány dotazníky s tímto textem:
„Důvěrné. Račte obratem oznámiti vše předsed
nictva Budče v Hořicích! Která nábošenská cvi
čení konají se při vaší škole? — Jaou tato zvyk
lost, nebo jsou-li podepřena určitým výnosem ve
emyslu vyn. z. š r. 224./XII. 1870,č.11.734 z 24/XI.
1871, č. 1323, $ 9. a 10. ř. 5. e vyuč. nebo dobrovol
né? — Kdy se súčastňují dítky služeb Božích?—
Byly děti přítomny čtení pastýř. listů a p.? — Útočí
VašekazatelnanaŠkoluaučitele? —Jakýpoměr
je mezi eprávcem k. a dach. a i mezi učit. —
a dochovenstvem? — Jak lid pohlíží ua poslední
útoky proti škole? — Dodatky a připomíaky. —
Kdo ze sboru je členem Děd. Kom., učit. zálož.,
pojištěn a kdo u banky? —. Do kterého odboru
Budče se přihlašují, (kulturní, školský, právcí )? —“
Jest tedy žádoucno, aby temější duchoenstvo
8 poníčeným komplimentem složilo do rakou
„Budče“ slavnostní slib, že ve všem vyhoví
pokrokovým inkvisitorům. Vždyť přece každý ví,
jak pokrokářská inkvisice jeat neúprosná. Anebo
ty dotazy dějí se z lásky ku katolické výchově?

(5) Dvojí humanitářský loket. Ma
sarykovský „Čas“ bonem masil na veřejnosta dů
letitým upozorněním, jak jeden katecheta sociali
stickóbo žáčka tělesně potrestal — ačkoli byl kněz
od „uvědomělého“ hoška drážděn. Když však ma
sitou pěstí pardubský pokrokář dokazoval svoji
osvícenost katechetovi, „Čes“ mlčel dlouho jako
zařezaný. A když naposled přeceněco promluviti
musil, napsal prolhaně a jízlivé, že „teplý uářez“
vlastně katecheta utržil jinde. Dosud tuhle lež
„Cas“ neodvolal. Ano — s pravdou ven! Když
„osvícený“ paedagog v Uher. Brodě na Moravě
udeřil katecheta do tváře, to také nebylo nic, Ale
když se jedná o nezvedeného socialistického hoška,
uš se musí vyrokovati na obranu bumanity. Proti
surovým násilnostem sociální demokracie Masary

sonaký orgán ui Jednou dóramě novystoupí ;zkrátkanezmí. co by tu bylo k sprave
dlivému kárání! My kupea

Politický přehled.
Volební oprava císařem potvrzena a spoln

uveřejněn císařský patent, kterým jest sněmovna
poslanecká rozpuštěna a nařízeno provedení nových
voleb. V poslední týden svého zasedání vyřídila
posl. sněmovna řadu předloh: schválena předloha
branecká, o nové smlouvě a rak. Lloydem, 0 pa
roplavebním epojení e Dalmacií, o místních dráhách,
o upravení pensí vdov po důstojnících, a jiné
menší. Poslední schůze byla 2A. ledna. Rovněž
panská sněmovna ukončila své jednání přijavši
předloby v poslanecké sněmovně schválené. —
Ministrům dostalo se vyznamenání: dr. Fořt, dr.
Pacák, dr. Marchet a dr. Derechatta jmenování
tajoými rady, minister. předseda bar. Beck vy
znamenán velkokřížem řádu Leopoldova a ostatním
ministrům dostalo se řádu železné korany L tř.
— Sněm království Českého má býti svolán 18.
února a bade zasedat do 23. března, a volby do
říšské rady kónati se budou avi v čase od 5.—10.
května. — K novým říšským volbám vše se chystá.
Strana mladočeská provede revisi prrgramu svého
a změní řád organisační. — | Německá lidová
Strana uveřejňuje své volební provolání, vybízejíe
k jeduptě; všichni Němei musí se sjedovtit. —
Hrabě. Sylva-Taronca ve schůzi říš klubu poslanců
konservativního velkostatku měl posoruhodnou řeč
na rozloučehou: „.. Nové pbměry odstraňují
naše právo, ale zároveň onu vzdálenost, která nás

dosud dělila od národa. Spojeni s ním a vapomí
najíce oněch všech bojů, ješ prožili jeme na jeho
straně, chceme v budoucnosti přacovati k dosažení
ellů, které národai nám jsou společny. Pravá
věrnost, pravé vlastenectví osvědčí ve v neštěstí a
strastech.“

Špiosvá záležitost uherského ministra žida
Polonyiho rozšiřuje se želobou jeho na poslance
Lengyela; Polonyi podal žádost za propnětěnou.

Katolický střed v Německu norými říšskými
volbami vystupuje jako vítóa; dosud získal 90
poslanců a zužších voleb může vzejíti mocnéjším,
než byl předešle. V Bavorsku zvolen jediný libe
rál proti 30 poslancům středu. Socialisté nemoboa
Be ani vzpamatovati ze své porážky.

Fraocouzětí -biskopové pokusí se 0-organi

nebo starosty, aby kostely bezplatně na 18 let
byly pro bebosložby postoupeny.

Z dosud zvolených 4982 volitelů do ruské
dumy jest 1761 monarcbistů a jim blízkých 1986
umírněných, z 2212 důvěrníků malostatkářů jest
1036 duchovních. -- Vláda raská nenesla se vy
kliditi Mandžurako co nejdříve a nečekati af do
16 dubna.

Odůležitosti politickéčinnosti katolíků vduchu
ryze křesťanském vyslovuje se výtečný znalec Dr.

Kralik významným způsobem: ch tů„Kulturních, osvětových 4
dosáhneme jenom prací a čilostí politickou. Kdož
z nás na pouhém náboženském katolicismu Ipl, ať
si vzpomene,že svobodná duchovníspráva a vyu
čování náboženské zabezpečí ae jem politickou s00
bodou našeho vyznání. Uspěch a rozkvět mašeho
náboženství závisí od zákonodárství kultu, školského
aspolkového. Těchtodocílí se pouzepolitickou čín
ností, jakž naše náboženství plnou měrou zasluhuje.“
(, Vaťterland“ 1906 č, 56.)

(Vyňato z č. 1. „Časových Úvah“, kdež pod
heslem „Slovo včas“ uveřejněna výborná úvaha o
volbách).

Z činnosti katol. spolků.
Přednáška. V dámském spolku „Anežce“

bude přednášetí vsdp. kanovník dr. Soukop v 80
botu dne 2. února o 2. bod. odpol.

Valná schůze křené-neciál. spolku
„Anešky“ v Hradci Králové. Schůziza
hájil za přítomnosti 88 členek duchovní rádce,
v'dp. Dr. Reyl, delší řečí, v níž poukázal na vadě
lávací, charitativní a sociální význam spolku, jenž
činnost svou ve prospěch svých 383 činných členek
rozvijel na základě zásad katolických Řečník vy
vrátil také četovými doklady úmyslně dířené lži,
jako by církev kotolická považovala ženu za méně
cenného tvora nešli muže. Poukázav na sákladaí
ctnosti každé organisované členky, jež záležejí ve
vzájemné snášelivosti, obětavosti a vytrvalosti,
skončil řeč avon za souhlasu celého shromáždění.
Jedustelská zpráva referuje o čilé agendě výbora,
registraje 6 vzdělávacích přednášek a vzpomíná
manifestační účasti spolkové při průvodu Božího
Těla a při procesaí do Heřmanic Pokladní správa
svými číslicemi nejlépe zobrazuje záslužnou ten
denci spolkovou. Podpor nemocenských vyplaceno
196 K, pohřebného 120 K, vánoční nadílka 108 K,
rozdéno při růzoých příležitostech 189 K. Celkem
553 K věnoval spolek na charitativní účele s ne
patrných členských příspěvků. Přes to, že tolik
spolek rozdal, přece pokladní příjmy byly dva
kráte větší nežli roku minulého, neboť přijat» bylo
letos 941 K, k čemuž přispěla hojně zdařilá za
hradní zábava na Si. Předměstí. Knihovní zpráva
malé poměrné knibovny (216 av.) zmiňuje se 0
četné četbě vyložených časopisů a kvih. Při vol
bách, které ao dály téměř svorně dle navršené
kandidátaí listiny, povolánybyly do výboru pl. t.
dámy a slečny: MarieNovotná (předsedkyně),
Marie Rosová (místopředsedkyně), Antonie Luke
šová (pokladní), Antonie Šafránková (jednatelka),
Marie Čečilová, Marie Langrová, Pavlica Marvá
nová, Katuše Svatoňová, Marie Šamanová, Emilie
Uhrová, Zdenka Hůlová, Za náhradnice: pl. t
Františka Pražanová a Žofie Rezková. Za revi
Borky: pl. t. Mario Kadaníková a Anns Nejedlá,
Duchovním rádcem zvolen vldp. Dre Reyl. Při
volných návrzích usneseno oslaviti Potetou pa
mátka narození bl. Anetky české a při tom Óleté
Jubileum trvání spolku. Rovnět bylo schváleno
uřízení patronátu služebných děvčat. Valná achůze
poskytovala povznášející dojem nadšeného zájmu
pro dobrou myšlenku. Kdyby spolek ami nemohl

so vykázati tak $+pěšnou činností na poli charitativním, zasloužil byuznání od každého sociélné
uvědomělého člověka pro svou sociáloč ušlechtilou

s nejrůznějších vrstev společenských, přece ve
epolkovém životě se abližují jako sestry, Není
pochyby, že snaby spolkové dojdou i leton nále
titého porozumění a hojnépodpory. Zdař Bůh!

Z Lomnice m. P. Katolickájednota
odbývala v neděli dne 20. ledna výročaí valnou
hromadu, kterou za přítomnosti 60 členů zabájil
předseda veledůst p. Ant. Láš. Dle obvyklého
pořadu přečetl jednatel Jos. Kozák protokol z mi

nalé valné kromady, který byl schválen, načeš

podána zpráva jednatelská, ze které vyjímámetoto:
hůzí výborových, na kterých sáležitosti spol

kové vyřizovány byly, odbýváno 16 leaských
schůzí s přednáškami odbýváno 6. Mimo to po

řádán byl spolkový ples, 2 divadelní představení
a Mikulášská zábava. Při první členské acbůsi
dno 11. března přednášel dp. V. Mynařík o své
cestě do Svaté země. Přednáška provázena byla
světelnými obrazy. Při druhé scbůzi due 18.
dabna přednášel p. řídící učitel V. Špadsk o kře
stanském vychování v rodiaě. Třetí echůza odbý
vána dne 29. července s přednáškou al. Aug. Ros

paavé „V čem spočívá pravá vzdálenost žen.“tvrtá schůze dne 26. srpna s přednáškou vadp.
Dr. Fr. Šulce: „Chceme-li zklerikalisovati školu?“
Pátá schůze dne 28. září a předoáškoo p prof
Aat. Drápalíka: „Proč vělmatí si máme otázek
národohospodařských“ Šestá dne 11. listopadu,
s předaáškou dp Fr. Salfického „o volné Škole.“
Na veřejnost vystoupila jednota při slavnostech
církevních o Vzkříšení Páně a Božím Těle, na av.
Václava zúčastnila se jednota mše av. Dne 17
června sasloupena jednota 2 delegáty sjezdu ke
tolických etran v Praze odbývaného. 8. července
zúčastnila se jednota bujným počtem Členů kra
jinského njezdu kat. jednot v Podkrkonoší, odbý
vaného ve.Studenci. 22. července zúčastněva jed
nota Bmičiennou deputací při slavnosti svěcení
praporu jedaoty sv. Vojtěcha v Hoře Kutné. 94.
říjaa zastonpeva jednota Dtičlennou doputaci při
organisační echůzi v Jilemnici. Úmrtím ztratila
jednota 3 členy, jež vyprovodili jame h:jným počtem
na jejich poslední cestě. Kat. jednota čítá 99
členů činných, 14 přispívajících a 2 čestné. Během
roku přistoupilo 17 členů a sica k mužskému
odboru 7 a ženskému 10. Ženský odbor čítá 90
členů. Zpráva pokladní přednesl p. Jos. Hraba,
dle k'eré obnáší jmění spolku 631 K 44h. Zprávu
knihovní přednesl p Jos Janda, dle které spol
ková knihovna čítá 302 knih rozličného obsshu.
Dle zprávy hospodářského správce, Fr. Prakavce,
který spolkový inventát sestavil, a svolená k tomu
komise tento odhadla, obnáší cena spolkového ip
ventáře 721 K 90 b. Všem funkcionářům jedno
vsdán byl za jejich obětavou námahu panem př
sedou dp Ant. Lášem upřímný dík. Ve vyko
nané volbě svolení jsou: za předsedu dp. Ant.
Láš, za místopředsedu Jan Mikule, za jednatele
Jos Kozák, sa pokladafka Jos. Hrabs. Do výbora
zvolení pánové: V. Rada, Jan Kobrle, J. Plichta,
Ant. Fišera, Jos. Adlof, Fr. Prskavec, Jiří Su

charda, Jos. Pokorný Jos. Jaada, V. Nosek.Hynek Dlonbý, Kobrla V. Za náhradníky zvolení
půnové: Jos. Oubrabka, Jos. Souček, Boh. Jande,
Jos. Macbaček; za rovisory účtů ViL Matoušek,

Jos. Čepek. za praporečaíky V. Tynye. Ant. Fidera. Ženskýodbor zvolil si za předsedkyni:al.
M. Lášovou, místopředsedkyni «l. Fil. Pekárkovu,
sa jednatelko: el. B. Vajgrtovn; ve výboru: paní
Vil. Mikulová, p. M, Tryznová,p. Anna Ryšavá,
al. Rosa Knapova. Dajší zdárné činnosti jednoty
katolické voláme opřímně: „Zdař Běh“

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecósní. U vyřízeníkanonické

Generální vjsitace v r. 1906 ráčil Jebo Biskupská
Milost nejdůstojnější arcipastýř následující vysna
menání uděliti: (Dok) Ve vikariátu opočenském
jmenování byli p. t. pánové: Várlav Uhlíř, biek.
vikář a farář v Přepyších a Jan Řehák, bisk. vik.
sekretář a děkan v Opočně, čestným koosistorním
radou. Jan Ot, bisk. notář a farář v Sedloňově,
osobním děkanem; Ferd. Haoonsek, osob. děkaa
v Třebechovicích, Josef Domašinský, děkan v Do
brušce, biskupskými notáři. Expositorium canoni-:
cale obdrželi: Vincenc Erlebach, farář v Bystrém,
Václav Vojnar, farář ve Slavoňově, Frant. Hroneš,
farář v Bohuslavicích, Josef Kovář, farář ve Vel.
Jesenici, Jan Novotný, děkan v Nov. Městě nad
Met, Sebast. Weber, farář v Olešnici, Frant. Po
spíšil, farář v Nov. Hrádku. — Farní aynodalie
obdržel: Alois Dostál, kaplan v Nov. Městě. o. M.
— Pochvalným uznáním nejdůstojnějšího bisk.
Ordinariátu vyznamenání byli: a) dekretem Jeho
Bisk. Milosti: Josef Flesar, farář v Dobřanech,
František Hendrych, farář v Meziříčí, P. Richard.
Bandák, O. C. guardian v Opočně, P. Ladiej. Mo
res, kněz a převor Milosrdných bratří v Novém
Městě n. Met, František Honců, kaplan v Novém
Hrádku. — Jos. Masil, kaplan v Náchodě.— b) pro
střednictvím bisk. konatstoře: Václav Pl

kaplan v Dobřušce,Karol Jirka, kaplan vTtebe-.
ebovicích, Frant, Přibýl kaplan v Olešnici,Aug
Cihlát, kaplan v Nov. Městě n. Mel.

. Nové prodloužení asanace ma 10
let. S dychtivoptí čekalo šivnostuletřo věcechapo
lečenstev ve středu, jak sb obecní zastupitelstvo
rozhodne. Vřelý dík slnší vzdáti p. statodtoví Dr.
Ulrichovi za jeho pečlivý, promyšisvý
úspěšnon intervenci. Že p. Beránek; - a
majitel domu, postavil Be do 'oposicý;"%ébereme

právě na nejpřísoějšlváhů; tónv raděřiněstskéivnoitníků oezastdpuje. Smatnějším zjsřém jest,
že postavil se na odpor p. C Vlach, zvolený vý
bradně živnostníky. Tento majítel domu a vinár



nezůstaly snad prásdné. K vůli němu by mělo
"trpěti několik vet živnostníků, kteří do Hradce
peníze. příneslia zdeje také nechávají.Cojest
"mu po drahých? Leč pozor jen na nastávající
volby! Živnostnictvo dovede s; takovou „protekci“
sopsmatovati.

Ve sohůsi městské rady králové
inradecké dne 28. ledna 1907usneseno: Výkaz
pokladní hotovosti ze dne 21. ledna 1007 byl vzat
na vědomí. — Vadají se díky „Alliance Francaise“
« Paříži, věpovavší městskému zastupiteletvu di
plom a stříbraou medalii, jež ss uloží ve zdejším
průmyslovém museu. — Zpráva tarního úřada
v Puachově o nábrobkovém fondu p. Ara. Bradyho
vzste byla na vědomí. Týš farní úřad požádá se,
aby podal rozpočet na opravu náhrobku p Aru.
Bradyho. — Výkaz dlužních poplatků s hrobů
ne hřbitovech Ponochovském a na Kopci av. Jana
postoupí se hřbitovoímu odboru. — Spolku na
podporu chudých studujících zde propňjčí 8e
městské divadlo Klicperovo oa den 24. únorat. r.
ku přednášce Dra. L. Brtnického o jeho cestách
mořem Aegejským. — Žádost dp. faráře Pouchov
kého sa ponechání svýšeného příspěvku 300 K
ua palivo doporačí ae biskapské konsistoři a mí
»todržitelství k vyhovění. — (C. k. komor. virtu
osovi Frant. Oudříčkovi propdičí se městské di
vadlo. ku koncertu na den 2. března t. r. — Farní
úřad v Lochenicích se požádá o předložení osnovy
mešní nadace založené farářem v Hněvčesí p. Ka
lašem. — Udělí se povolení k obývání vily pí.
Violy Zachovalové, novostaveb čp. 30 a 31 na
Velkém náměstí. p. Fr. Černého v bloku U nas
parc č. 7 a p Jos. Thoře, dle návrhů komisge.
— Povolení k užívání nově postavených k-níren
okresního výbora bylo vzato na vědomí. — Techn.
kanc. 60 uloží, aby bez odkladu odevzdala fmě
Kress a Bernerd potřebné pozemkyku přípravám
pro práce regulační na L+bi. — Žádosti za na
dácí Alex. Protivy postoapí se měst. zastupitelstvu.
— Za dar 70 K, věnovaný pro zdejší ústav

ehudých rodinou p. vl. r. Červenky, vzdají ae díky.—K žádosti obchodního gremia se sdělí, še byly
již učiněny všeliké kroky, by zařadění Hradce
Králové do IIL třídy aktiv. přídavku bylo docí
deno. — Dotaz okresního výbora ohledně stavby
domků dělnických postoupí se sociálnímu odboru.
— Pochvalné uznání c. k. místodržitelství zdejší
obci za provedení assanačních prací a jiných
různých zdravotních opatření ve sdejším městě
v posledních letech postoupí se zdravotnímu od
bora a rovočž přípis okres. výboru, jímž ni týž
stějuje do převezení osob tyfem onemocnělých
z Újezda do zdejší epidemické nemocnice. — Vy
loží se rozpočet na r. 1907 k nablédnutí, což se
veřejně vyhlásí.

Vyznamenání řeholalce. Vnedělídne
3. února o 11. bod. dop. p. místodržitelský rada
R. Steinfeld odevzdá v kapli sdejšího dívčího pen
sionátu zlatý záslužný kříž řídící učitelce obecné
-dívčí školy M.Pankracii.

Klleperovo divadle. Jednotadivadelních
-ochotníků sebrála dse 97. ledna Štolbova vese
lobru: „Vodní drušstvo.“ Známý aice, ale stále
svěší kue přivábil hojně obecenstva, že to bylo
až na podiv při synější bálové saisoné. Večer Be
adařil. Prvního místa dobyli si slč Šrajbrova
(Boženka) a p. Dušek (Cirkl); k nim těsné řadil
se p. Beránek (Zelenka). St. Šrajbrova svou brou
silně připomíná oblíbenou ulč Kučerovu, člena
východočeské společnosti, avšak na mnoze ji předěl.
"Zvlášť znamenitě provedla svou úloha v KIM.jed
nání. Volnější a zřetelnější recitace byla by jí
ovšem s prospěchem. U p. Duška překvapovalo
pečlivé nastudování role, která je přetěšká svým
„přívalem slovním; při tom pěkoá a živá hra sjed
nala mu vševbecné sympatie. Též výkon pana
Beránka byl v každém ohledu velui dobrým. Ko
mické role byly zvlášť v dobrých rukou; p. Pro

-cháske v malésice, ale výtečné provedené úložce
Kofránka ukázal avůj rozhodný talent pro komiku;
originelním byl též p. Svoboda (Červenka). K nim
dražili se i ostatní, majíce po větáiné úlohu dobře
nastudovanoo; proto nedivno nikterak, že neutu
chající potlesk bylodměnou snaživé jednotě ochot
níků, která může býti s moráloím i Únančním
úspěchem zajisté úplně spokojena. | Dr. Alíguie.

Valná hromada včelařského spolku
pro Hradec Hrálové a okolí ádá Be
"86 dme 3. úvora na den 24. února do týchž míst
„ností a s týmž programem.koncert mistra Jana Buchteio

. v. Mlleperově divadle v Hradel Králové
koná se dno 8. února 1907 za epolnúčinkování
slečen Loly a Slávy Nepeřených a virtuosky na
klavír Emilie Černé z Praby. Pořad. 1. Slavík
Josef: „Houslový koncert A-moll“ e klavírním do
prorodem J. Bochtele. Mistr Bachtele. 2. Sohu
mana Rob.: „Variace pro dva klavíry.* Slečna
Lola a Sláva Nepeřených. 3. Sohumaon Rob.: Ň
„Večerní píseň“, b) „Snění.“ Mistr Buchtele. —

„EL 4. a) ČajkovskýPetr: „Smír“, b) Dr. Dvořák
" Ant.: „O naší lásoe“, c) Česek J.: „První plseň.*

Bl. Sláva Nepeřená $. a) Chopin: „Uzolébavka“,
- b) Smetana: „Na břebu mořakém.“ 851.Lola Ne

peřená. 6. a) Thomas-Sarasate: „Mignon-Fantasie“,
b) Sauret Em.: „Farfala“. Mistr Buchtele.7. a)
Smetana B.: Balada s op. „Hubička“, b) Bizet
J.: Arie Micaely z op. „Carmen.“ 81.Sláva Nepe

řená. 8. Pagsnini Nicolo: „Nel cor piů non mi
tento“ (pro solové housle). Mistr Buchtele. Začátek
o půl A. bodině večer. Předprodej vstupenek u
p. Břet. Broukala, kuibkupce ne Velkém náměstí.

Přednáška p. prof R. Kepla „O umělec
kém průmyslu“ odkládá se na pondělí dne 4.
února t. r. Začátek o 7'/, hod. več Vstap volný.

Poreteové k I. porotnímu zanedání
v Hradel Králové v měsíciledna 1907: Bo
sum K., rolník v Dloché Vsi, Fridrich J., rolník
v Bestvinách, Holenda J., rolník v Mladkové,
Vildman HH. obchodník v Opvčně. Horký J.,
rolaík v Coclavi, Nývlt V., rolníkv České Čermé,
Souček V., rolník v Klášteře, Falta A., majitel
paroiho mandlu v Náchodě, Nedrídek A., krupař
v Rychnověn. Ko., Petraň J, hotelier v Dobrušce,
Chudý J., továrník v Týništi, Jirka F., majitel
hrstioce v Olešnici, Tancer J., lesmistr v Týništi,
Vitoušek K, továrník v Třebechovicích, Dašek Č,,
mlyoář v Slavětině, Buryanec V., rolník ve Vč
koších, Ulrych A., rolník v Bohárně, Čapek J.,
rolník v Brzicích, Javůrek F., obchodník v Ne
chanicích, Novotný J., soukromník v Necbanicích,
Netral F, obchodník v Červeném Kostelci, Bednář
J.,mlynářv Klášterci,KučeraJ., rolníkv Hrádku,
Kupka V., rolník v Čánce, Mach J. R., majitel
krobovky v Dolním Radechově, Firbas F., rolník
v Provodově, Němec V., rolník v Dubu, Hájek A.,
obchodník v Kostelci n. O., Souček J., rolník v
Plotištích č. 24, Sehnoutek Rud., okres. tajemník
v Kostelci n. 0.. Pacalt V., rolník v Pouchově,
Bartoš J., rolník v Lipé, Kalousek V., rolník a
hostioský v Hejnicích, Rotter A., statkář v Novém
Dvoře. Valdek Fr., majitel krahocky v Plotištích,
Král B, vrchrí lesní v Dubenci. II. nábradní
porotci: Pavlík Fr.. zámečník v Hrada Král,
Peřina Ant, majitel koihtiskárny v Hradci Král.,
Pipich Em., ©. k professor zámečnické školy v
Hradci Král., Krýsl K., professor obchodní aka
demie v Hradei Král., Pultar Jan, krejčí v Hradci
Král., JUDr. Hrouzek Frant., okresní tajemník
v Hradci Král., Kopecký Jau, účetní strojírny v
Hradci Král., Kastner A., majitel domů v Hradci
Král., Urner Otokar, hostinský v Hradci Králové.

Na týdenní trhy vr. 1006 v Hradel
Králevé přivezeno bylo: pšenice 15117 hl,
tita 11.794 hl, ječmene 15.912 bl, ovsa 10.458 hl,
prosa 260 hl, vikve 1.229 hl, brachu 275 hl, čočky
381 bl, jetelového semínka 3.184 bl, Inóného se
mone 694 hi, olejky 134 hl, máku 448 hl, bram
bor 7.826 hl, jahel 461 hl a krup 339 hl.

Z Ruska. Při sňatku sl. Anioky Pounrové
a p. Jos. Duškem, c k. finančním naddozorcem,

vEpomonnio Ústřední Matice Školské, na kterouvybraly dražičky Emilka Binarova a Zdenička
Machkova 16 K, které odvedeny byly místoímu
odboru na Pouchově.

Z Čermilova Katolická národní Jednota
v Černilově pořádá v neděli dne 10. února t. r.
dvě masopustní divadelní představení „Básník
eokem“. Veselobra v jednom jednání od J. Žofky.
— „Tatínkovy Jachty“. Fraška o dvou jednáních.
Dle humoresky vzdělal K. Malinský. Ceny míst
obyčejné Začátek v 7 hod. večer. Skolnímdětem
vstup zakázán. Po divadle taneční zábava. —
Na agitační foud katol. organisace vybráno tu
celkem 196 K.

Zadusli se drobtem. Fr. Pulpit,G3letý
obovník v Sezemicích, navštívil v pondělí dne 28.
ledna t. r. svoji provdanou dceru, která mu před
lotila něco k večeři. Při jídle zaskočilo Pulpitovi
v jícnu tak, že počal s největší námahou kadlatí
a se dusiti. Pojednou de skácel a přivolaný lókaf
konstatoval smrt udašením drobtem, který přesko
čil v hrtanu do nepravého místa.

Vikariátní konmferemce dochovonstva
traktu pardabského konala se ve čtvrtek o 10.
bod. dop. na děkanství v Pardabicích za přítom
nosti veškerého vikariátního dachovenstva.

Onobmí. Pan prof. Teplý, který dlel za
příčinou léčoní v nemocniciu Milosrdaých v Praze,
nastoupí sese svě místo katechety na reálce v Par
dobicích od 15. února t. r. Pan dr. Loskot, do
savadní jeho zástupce, obdržel místo katechety
na gymnasiu ve Vysokém. Mýté.

Úmrtí. V Pardabicích zemřel dne 26. led
na t. r. Petr Vranešič, měšťan a obchodník ve
stáří 62 roků. Byl rodem Jihoslovan a přišel do
Pardabic zcela chud. Přičiňlivostí a šetrností do
dělal se mejetkn a blahobytu. Smýšlením byl upřím
ný katolík. Pohřeb jeho konal se dne 28. ledna
o 8. hod. odpoledne.

Hudba chrámová v Hořicích. Dne2.
úvora t. r. dávatí 60 bude v hoříckém děkanském
ch:ámu Pávě „Missa in h 8s. Trium Regum“ pro
4—6 bl. smíš A capella od Frt. Koenena, jedna
z krásných mší m':derní polyfonie.

Letni boapodyňská Škola v Opočně
zahájí letošní Bměsíční běh vyučovací počátkem
dubna. S ústavem spojen je vzorně a účelně za
Hsený internát, kde ubytované chovanky jsou pod
stálým dozorem odborné učitelky. Ústav má malon
mlékárnu s malé školní hospodářství spojené a
chovem dojnic, vepřů a drůbeže. Za zaopatření
v internátě platí se měsíčně 30 K. Školné činí
sa B měsíců 20 K. Ony chovanky, které by se
svlášť učiti chtěly kreslení stříbů a šití šatů, sa
platí za 6 měsíců 10 K. Přihlášky mohon so ústně

neb písemně kdykoliv učiniti. Hlavní záznam koná
se v prvních dvou nedělích měsíce března t. r.
Bližší sdělí řidiťelství školy v Opočně ná st. dr.
prospekty, jež na požádání zdarma a franco zašlo.

Dr. Drtina v Dobrušce. Pau profeasor
mluvil dále. Dokud kněží žehnají zbraním, dotud
není možno mluviti o pravém křesťanství. Pan
prof. snad chtěl říci, že žehná vojíoům, by zbraní
nejdražší utatek svůj na zemi — život — Bi sa
chránili. A v tom není snad nic špatného? Matka
zajisté synu, který do války jíti musí, neodřekne
svého požehnání. A církev, matka všech, měla by
jdoucím vstříc smrti této útěchy a posily duševní

odepříti? Z toho však neplyne, že válku tím achva
luje. Křest morálka o tom poučuje dostatečně.
Nestranný velebiteli tobo plného lidství, víte, že
duševní rány více ničí, než tělesné. Spočítejte,
kolik ran vaší stoupenci svým zdětiplným tiskem,
pomlavami atd. zasezají křestanskému lidu. A o
nich jste ani necekl! A proč u všech všudy vaši
stoupenci velebí krvavé Tábory, které vodili sami
jejich koéží k vraždění a hroznému mučení vlastalch
krajsnů? Logiko realistická. jak dovedeš být
chytře nedůsledná! A proč „Čas“ chválil židovské
revolucionáře ruské, ačkoli tito osvědčovali krajní
bezcitnost a Burovoat? Pan prof, vynašel také nový
pojem zbožnosti. Křesť. zbožnost jest cit úcty,
který vychází z posnání Boba a jeho nekonečné
dokonalosti, s důvěry a z lásky k Bohu. Drti
novská zbožnosl vychází z poznání apojeoectví
Elověka 8 vesmírem — a Bobem a z přesvědčení,
že dle toho pramene dobra všecko naše „dění“
nese se týmě směrem — k dobru. To byla by
spíše sbožnost než zbožnost. Plsma av. prý si váší
a takovéble učení že je v Písmě av.? Kdy mluví
tedy pravdu? Ze starověku chce pěatění těle, ze
s'ředověku milování člověka. Více nic. Neví, co
jsou dogmata čili věroučné pravdy, Jimi nazývá
názory v bibli o přírodě, tehdejší době přiměřené.
Prý ta „dogmata“ odpírají výzkumům nynějším,
tím však se budí muka a lhostejnost duševní
k náboženství. To musí přestat. Křesť. má bu
doucnost tenkrát, když dogmata ve skole se budou
vykládat bistoricko-exegelicky. Světe, div se! Uni
veraitní prof mluví vážně o tom, co zná už dávno
vyložit žák 4. obec. školy. V obecné škole jest
proti placení školného. Stát natí chodit do školy,
musí tedy sám ji vydržovat. Vybírat školné jeat

proj spravedlnosti. Ta p. prof. zapomnělve svéorlivosti, co je vlastně stát? Zase vi tatínkové a
Jejích kapsa, pane universitní doktore filosofie.
Školy pro obecný lid ve středověku nebyly, ty
povataly až v 18. století. Byly jen školy, kde ee
vyučovalo latině. Ale tu dějepis praví něco jiného.
Kellner praví (Zar Geachichte der deutschen Volka
echule): „byly školy ve středověku, v nichž ae vy
učovalo pravdám elementároím a tyto školy plnily
úkoly našich nynějších škol středních“ Na všeob
církevním sněmu v Cařihradě r. 680 stanoveno a
nařízeno, že všichni kněží mají na místech, kde
dachorní správa vedou, ve vesnicích a městech
sřizovati školy, aby dítky věřících byly vyučovány
v nejnatnějších vědomostech. Zásady o vyučování
dítek přijaty v Cáchách za říšský zákon r. 789
za Karla Velikého pro říši německou a r. 1215
nařízeno zřízení farních škol pro celou církev pa
pežem Innocepcem HI. Školy byly klášterní, ka
thedrální, nadační, farní a městské, rozdělené na
nižší a vyšší. V nižších učilone čtení, psaní, počtům,
zpěvu, náboženství. Ve vyšších tak zv. svobodnému
umění. Školství čím dále zkvétalo. Tak v Čechách
v arcidiecásí pražské bylo dle Palackého ve stol.
XIV. 640 škol. Lidé uměli psát dobře, jak doka
sují mnohé staré zachované městské knižky. Účty
řemeslníkův v mateřštině vystavené jsou známy.
Kde nabyli ti lidé vzdělání v mateřštině? Y la
tinských školách? Jak se s nimi dorozumívali
učitelé? Jen nenávist k církvi zamyká p. profes
sorovi ústa, ba ještě tím odporuje dějinám. Idívět
školy byly. Winter svědčí: „Také vzdělání děvčat
bylo odkazováno nejnižším dětinským školám, ať
výsadním, ať postranním. Jeptišky mívaly školy,
kde se nčilo čísti, psáti a šíti. Války husitské a
luther. zaičily kláštery a zasadily vzdělání kratou
ránu.“ Německý kantor zvítězil u Sadové a Sedanu.
8 tímhle kolovrátkem až tu byl p. Hajn. Ze by
tohle p. professor neřekl, kdyby si vzpomněl, že ti
Němci mají školu konfessionelní ? A dějepis zase
mlaví proti p. prof., neboť dle něho zvítězila u
Němců připravenost k válce, lepší zbraň, velení,
taktika a ne kantor. To jste si už nemohl vy
mysliti šlágry trochu novější? Posloucháním těch
hle věcí jsme se pobavili už víokrát. Ale — fart
se jde — pořád stejně. Univeraitní professor „u
vědomuje“ zcela dle vzoru dvacetiletého socialisty.

Z Pastvia u Žamborka. Na zoufalý
křik požidovětělých pokrokářů pastrinských, kteří
v „Osvětě lidu“ ze dne Ó. ledna t. r. lamentují
nad tím, že jim až teče voda do bot, s klidem
odpovídáme následovně: Článek toho pigatele, jenž
jménem několika zpátečnických pokrokářů past
vinských chtěl se blýskati, jest prelhaný od za
čátka do konce. Předně každý občan u nás ví, že
„naše pohorská víska“ není „rozeštvána“ teprve
teď za vlp Dovrtěla, nýbrž že jedovatý rozkoi
násilaě k nám vnesl ve jménu falešného pokroku
právě sakladatel vaší čety, jenž učioiv se u nás
memujným, milostí kněze zachován byl při chle
bíčkn, Že nynější pan kaplan snaží se nás vyrvati



s rakou vašeho zhoubného řádění a násilnického
terroru, jest zajisté pro něho i pro násvelikou
cti. — Obě katolické schůze naše směřovaly, jak
všichni účastníci dosvědčí, k poučení a ne „k blíz
kým volbám do zemského spěmu“, jsk vy si na
mlouváte. K posledním volbám právě naše strane
žádných kroků nečinila. Z té příčiny velice aměšně
vyjímá se to vaše prohlášení, že „přese všechno
to štvaní a nadávání na směry pokrokové skorem
všichni voličové až na několik fanatických vý
atřelků jednohlasně byli pro kandidaturu Dra.
Štemberky, pro jeho nezištnou prácí kulturní a
národnostní v našem okrese.“ Kde se štvalo a
nadávalo? Zeptej se, lháři, 180 účastníků na schůzi
prvé a 90 na druhé a budeš se ze 8vé ne
stoudné lži červenati, jsi-li ještě etudu schopen.
A nestydíš se tvrditi, že jednohlasně byli u nás
voličové pro Dra. Štemberku? V Pastvinách? Či
myslite, že každý bude takový bláhový, aby vám
věřil, že teprve p. kaplan vám ty naděje na
„jednohlasnost“ zkazil? I ne, my nebyli kromě
několika vás „poznemensných“ vůbec pro Dra.
Štemberku, i kdyby byl sebe nezištnější. My
zkrátka takovým pánům nevěříme. Ostatně, je-li
ten váš miláček tak nezištným, jak vy bo málu
jete, proč nechá se řezati karabáčem poslance
V. Klofáče, jenž nedávno veřejně se vyjádřil, že
ho velice snadno před soudem usvědčí ze zištnosti?
Zde asmi se přesvědčujete o svých nadsázkách.
Ta „jednohlasnost“ pro Dra. Štemberku se vy
líhla jen ve vaší pokrokové hlavě, a z nepravdi
vosti vyléčil ji zajisté již první výsledek voleb.
Že vlp. kaplan „došel si na vlivné osoby“, jest
rovněž ničemnou emyšlenkvu, které jest schopen
jenom mravně zkrachovaný vášnivec pastvinský.
Když jste tim tak jisti, proč neuvedete několik
těch vlivných osob, se kterými -p. kaplan proti
Dru. Štemberkovi pracoval? Nepravda vaší vycítí
čtenář z vlastních vašich slov: „To nedalo epáti
pátera Dovrtělovi, i došel si na vlivné osoby,
které kolisají, nemajíce žádného přesvědčení“
Každý soudný člověk uzná, že jako všude jinde,
tak i v Pastvinách „osoby, které kolísají“, žádaého
vlivu nemají. Vlivné osoby zdejší jsou mužové
řádní, charakterní, vlastní své přesvědčení mající,
a právě proto jsou vám tito vážní občané, zejmóna
horlivý p. atarosta, trnem v oku. V očích vašich
sebe lepší lidé, drží li se své katolické víry a
nedají-li se od vás komandovati, jsou klerikály,
lidmi špatnými a zpátečníky. Nedivíma se tudíž
nikterak toma, že právě teď před volbami obec
ními svým vytrobováním novinářským dáváte signál
k ostouzení pena starosty, kterého byste přese
všecku jeho způsobilost a nestrannost jenom pro
jeho katolické smýšlení rádi z hodnosti odstranili.
K tomu cíli slouží vám každá bídná zbraň. Slídíte,
kde můžete, po jeho jednání a jakmile jen z daleka
vyčenicháte, že nesouhlasí s vaším chlapeckým
„pokrokem“, hrr na něj! Ten váš „pokrokový“
občan — podle našeho však zpátečnický hrdopýšek
— ge tázal pana starosty, koho bude za poslance
voliti; a když tento odvětil, že „jako rolník dá hlas
zase rolníku“, vy tuto výpověď, poněvadž se vám
nehodila do krámu, hned jste přebarvili pořádnou
lží, abyste jenom pana starostu sesměšnili. Tako
vých sprostáckých přemetů v jednání jest schopen
zase jenom zarytý pokrokář z Pastvin, který
vzdělání své kromě národní školy čerpá pouze
z prolhaných tiskovin, jako je „Osvěta lidu“;
nyní před jinými svou učeností rád by se nabub
řelo chvástal, oháněje 8e samým „vlastenectvím“,
„pokrokem“ a „osvětou“ a Pán Bůh ví, ještě ja
kými výmysly, kterými zastírá svou nizkost. My
vám ukážeme, vy páni pokrokoví, tu vaši „ná
rodnost“ a „osvěta“ Tak na př. při poslední
volbě do zemského sněmu utrbovali jste mnobó
voliče ke svému Dru Štemberkovi, dělejíce z proti
kandidáta p. Firbasa žida, sami však fára pří
spěvků židovských na národní podnik, na stavbu
pomníku Havlíčkova jste vybrali. Ó logická dů
slednosti rytiřá pastvinských! Firbas byl u nich
hned židem, hned klerikálem, podle toho, jak ho
namazati právě potřebovali, — inu tak řekněte
sami, vy mudrlanti, zdali jste nebalamutili lidn!?
A pak chtějíce odvrátiti pozornost od svých kousků,
napadáte zákeřnicky muže poctivé. Narážíte-li na
podivnou naši agitaci, — která vlastně při po
sledních volbách z naší strany nebyla — pak jsme
nuceni celé ostří této výtky namířiti proti vám,
připomívajíce, že „s opovržením musíme se od
vrátiti od způsobu agitace pokrokářské, která Bo
neštíti ani za „pálenku“ ani za „dvacetníky“ ani
za „korunky“ atd. verbovati hlasy, jen aby udr
žela svoji nádvládu nad tím ubohým, ueuvědo
mělým lidem.“ A má-li to býti snad vaše taktika
před volbami, pak to béřeme na vědomí, připo
míoajíce vám, že teprve příští volby obecní vám
ukážou, že na vaše úskočné štvaní se u nás do
cela nic nedá, i kdybyste ješté hřmotněji křičeli.
Náš lid není „neuvědomělý“, jak vy píšete, protože
už dobře poznává ty vašeúskoky a proto vstupuje
do katolického sdružení.

Do Pastvim u Žamberka. Naše obec
skládá se se tří částí: horního konce, Vítanova
a dolního konce. Ale ačkoli na 3 dílyveanico mate
jest rozčleněna, přece všichni osadníci dobroroměd
dobře se sbodají až do té doby, :

nej aolanos
volby obecního starosty. Tu se utvoří dmstrasjíjedna pro horní konec, drahá pro dolnš. A jak ,

jiš věude a vždycky bývá, že slabší strana padne,
tak tomu bývalo i a nás sdolním koncem. Ačkoli
vté části vesnice jest dosti řádných občanů, přece
již přes BO roků neměli starosty ze svého středu.
Teprve v r. 1904 se věc ta změnila. Zástupcové
z horního konce snechutili se konečně všem roz
umným voličům, a místo představeného zaujal
bystrý muž, František Pácha. Stálo to však boje|
Z brdel pokrokářských ozýval se křik, že 86 to
sa žádnou cenu státi nesmí, aby taková důstojnost
urvána byla hornímu konci, který jest sídlem
těch našich velikých osvícenců, 8 aby přene
sena byla na „zpátečnický“ konec dolní. V o
posici hrál hlavoí úlohu jistý občan, bývalý
to starosta, který we doposud za nejchytřejšího
považuje, sám o sobě ge vyjádřiv, že jaktěživ
v ničem nepochybil, i dělal si nároky na primát.
Než člověk míní a Pán Bůh mění. Starostou zvolen
nebyl a nemusí toho nikdo litovati, neboť jak by
vypadala asi naše samospráva, usoudí každý my
slící člověk už z toho, že ten pan jakožto člen
výbora za celé 3 roky ani jedinké schůze výbo
rové se nesúčastnil. Ke cti jeho však budiž po
dotknuto, že tím opravdu nepocbybil. —Starostou
stal se nejmladší člen výboru p. Frant. Pácha, na
kterého nikdo nepočítal. Jest to muž rázný a
otevřený, každému přístupný. Jeho poctivá, přímá
povaha se každému občanu zamlouvá a zamwlou
vati se také musí. Cbopil se úřadu, který na něho
byl vložen, 8 mladistvou silou a 8 nejlepší vůlí,
ač dobře předvídal, že se všem nezachová. Neleká
se žádoých obtíží spojených s obecními záležitostmi.
Blaho obce — tot bylo beslem v jebo působení.
Nejhorší kus cesty v „Korejtkách“, na jejíž opravu
po léta bezvýsledně naléháno bylo, přičiněním to
hoto pana starosty uveden do pořádkua tuk bolest,
kterou obec nedostatkem nákladu dříve pociťovala,
jest sahojena. Též nový most železný přes řeku
za jeho úřadování postaven. Silnice k Vlčkovicům
a Nekoří vedoucí zbudovány a mnobo drobností
obci prospěšných za něho vykonáno, takže každý
uzpati musí, že pan starosta ve své činnosti jevil

máme ei dále ponechati v čele muže tak rozváž
něho, jenž o rozkvět obce se staral avše v po
řádku vzorném vedl, anebo máme bo odkopnouti
podle přání těch pídimužců z konce horního, kteří
jenom proto, že pan starosta jest věrným synem
elrkve, křičí po jeho odstranění ? Rozumní občané
cítí sami odpověď a proto. budou míti anad při
volbách tolik statečnosti v sobě oproti svádění
těch známých z konce horního. Co nám přinesl
ten horní konec? Od té doby, co ten jejich pře
dák u nás zahájil protikatolickou agitaci, jest naše
jindy klidná víska rozčeřena,jinými slovy jest roze
štvána od těch několika kříklounů z konce hor
ního, kteří nesváry do tichých našich chaloupek
pod. líčidlem „pokroku a vzdělání“ vpašovali.
Proto, občané pastvinští, pozor při volbách!

Volební kmyfy v Klášterci u Žam
berka. Člověk až žasne nad amělostí nábončích
Dra Štemberky, kteří nejenv bezuzdnémhanobení
protikandidáta Firbasa se předháněli, nýbrž do
cela násilně vuucovali mnohým voličům poměrů
dobře neznalým svého miláčka. Tak na př. u nás
vbecní poslíček roznášeje volebuí lístky, používal
té příležitosti k tomu, ža do mnobých domů ode
vzdával lístky už so jménem Dra Štemberky,
omloavaje svoji drzost lakováním, že všichui budou
voliti Štemberka. Znajíce několik případů, pro něž
někteří voličové právě proto raději k volbě se ne
dostovili, mohli bychom sáhnouti zrovna k léčeb
nému prostředku, který by takové pacienty cho
robou mravní trpícl vykurýroval; než nechceme
pro dnešek věc příliš roztahovati a ptáme se jen
slavného obecního představenstva, zda jest mu
povědoma ona výstřednost? Opováží-li se ještě
někdy příště obecní aluba postavení svého k ta
kovým Šmejdům zneužívati, pak nag.oupíme bez
ohledně cestu spravedlnosti, neboť Švindle při
kláštereckých volbách přesahují už moze. —

-| Semilech zomřelp. Petr Kramář,sta
vitel, otec poslance mladočeskéhu dra Kramáfe,
ve staří 73 let.

Ve Studenci m Jilemnice zemřel27.
ledna t. r. p. Fr. Stejskal, mistr kovářeký, ve stáří
71 let. Byl to muž vzácné povaby, který těšil se
lásce a přízni nejen svých sousedů, ale i v Širo
kém okolí. V roce 1866 výbuchem granátu přišel
o levoa raku a od té doby až do pozdního stáří
pouze pravicí svou zastával těžké řemeslo kovář
ské. Čestná ma budiž památka.

Soclalistické úskoky před volbou
de okres. nemoc. pokladny v Litomyšli.
Snad celé Čechy posud takových voleb neviděly
Kašdý se musil stracbovati terroru socialistů, kteří
vytábli do boje a celou armádou. Jakýsi Formá
nek, který jest hotov se svojí kariérou v Holicí h,
pomohl ještě na chvíli zdejší klesající rudé dru
žině na noby. Tento chytrý člověk sestavil vo
lební seznamy tak, še připraveno 150 oposičníkův
o právo volební; na drabé straně přiblásil k po
kladně všecky šeny socialistů, které v žádné to
várně nepracují a nemají vůbec vořejného dělní
ckého zaměstnání. Jak se vydávaly legitimace, o
tom úzko povídat. Po prohlášení volby rozdali

ačkoli však správa pokladay dala nalepiti pro

hlášení, še bude každému legitimace dodána do

domu, čekalo dělnictvo mimosocialistické nějak
dloubu, moo dlouho. Proto houfaě oposičníci došli
vyzvednoot si legitimace u pokladny osobně. Ale
teď seznán veliký šviodi! Prea polovicioposičního
dělnictva nebylo zapsáno ve volebních seznamech.
To je opravdu pořádek! Takový úskok provésti
ještě teď, k tomu patří už notná dávka drsosti!
Pokladna odepřela dokonce legitimace i těm, kteří
byli v seznamech. Celá oposiční strana dělnická
tedy musila se domábati svébo volebního práva
na bejtmanství. Na vyzvání okres. hejtmana For
mánek legitimací však uevydal; všelijak se vy
mloovel. Tím chtěl chytrák získati času. Věděl

do které doby až mohou býti legitimace vůbec
vydávány. O tible sucialisté umějí zaamenitě stu
dovati paragrafy, když ae jim jedná o potrestání
oposičníků! A pak Formánek věděl, že pan hejt
man má aotialisty až v přílišné lásce, že na ně
hned tak uedopustí. Správa okresní pokladoy
určila k vydávání voleb. legitimací pouze šest dní
o čemž dělnictvo ze vzdálenějších obc! ani nevě
dělo. Zase knyf! Hejtmanství však, jakkoli mohlo
dobře prohlédnout: chytráckou hra politickou, ne
sakroči!o. Teprve na důkladné vystoupení poslance
Choce legitimace vydávány do dne voleb Ale
nový čachr! Ani tentokráte Formánek nevydával
legitimací oposičníkům! Takhle rosumějí socialisté
rovnému právu blasovacímu a evobodě! A c. k.
hejtmanství proti takovým koyfám jest bezmo
cnof V „zklerikalisovaném“ Rakonska musf hle
dati katolický dělník avá právaceston: křížovou.
C. k. hejtmanství dobře může věděti, jakou spousta
podvodů spáchali již socialisté v Čechách při vol
bách do okresních nemoc. pokladen, mohlo tedy
zevrubně prozkoumati knyfy socialistické a zjed
nati nápravu dle atávajících zákonů ihned.

Z Humpolce. Již máme kandidáta
říšské rady za naše města — jest to Dr.Kramář]
Voličové 8 velkou radostí zrovna to neúvítali;
poukazují zvláště na to, že Dr. Kramář'v Něm.
Brodě před časem snažil se o koncentraci 8 po
krokáři a aoc. demokraty! „Jakou potom máme
míti důvěru“ — Hkají, „když ae spojuje každou
chvíli s někým jiným“ Tato nedůvěra jest docela
na místě a nemůžeme této chvíle ještě s jistotou
říci, nepostaví-li se proti Dr. Kramáfovi jiný kan
didát — kongervativní! Přáním všech ve městě
našem by bylo, aby zájmy naše hájil poslanec
živnostník! — Katol. spolek „Svornost“ a Vše
odborové adrušení pořádá dne 3 února plea v sále
„da Kocourka“ o 7. hod. večer. Hudba městská.
— Katyl spolek pořádal dne 27. ledna valnou
hromadu, která byla letos velmi četně navštívena;
z tobo jest patrno, že ruch katol. v našem městě
se vzmáhá přes zlobu a nenávist našich nepřátel.
Za lotošní rok přibylo členů přes 60. Předsedou
zvolen p. Fr. V. Malát, místopředsedou dp. Odo
Vorlíček, pokladníkem p. Kryštůfek, nekař, a jedna
telem p. F. Daníček. Spolek pořádal za uplynulý rok
mooho přednášek a zábavných večerů; podpora
poskytnuta 5 nemocným. Další činnosti voláme:
„Zdař Bůb!“

Z Kumštáte. Že opatrnosti nikdy nezbývá
a že rodiče na avédítky mají stále doblížeti, otom
dosvědčují dvě neštěstí na. zdejší kolatuře, kte
rým dva dětské životy za obět padly, V Trčkově
nectali rodiče Fiogrovi na okamžik dítko bez do
hledu, které nalezlo nůž, aby si jím brálo. Při
bře však upadlo nešťastně na nůš, který se mu
zabodl do krční tepny a ditě okamžitě vykrvácelo.
V Nové Vsi zase přiblížilo se čtyrleté dítko Anto
nína Schmorauze, chalupníka, tak blízko ko kam
nům, že na něm košilka chytla, dítko se popálilo
a následkem toho sa 14 dní v krutých bolestech
zemřelo. Toto neštěstí uvrhlo rodiče do velkého
zármutku. Mají k tomu ještě potahování ge soudem.

Organisační schůze voSt. Lomniel.
V neděli dne 27. ledna pořádána byla ve Staré
Lomnici v hostinci u pana Ferd. Zajíce organi
sační schůze za účastenství asi 500 osob, jež do
stavily so s nejvzdálenějšího okolí, aby vyslechly
přednášku p. Šapky s Hradce Král. Schůze byla
důvěrná, připuštění však také účastníci pokroko
vého smýšlení, kteří však veřejně netroufali si

podatinámitkyprotiS a místyaždojemné přednášce p. Šupky. Budiž vzdán všem
srdečný dik, kdož se o schůsi tuto přičinili,
která, jak doufáme, nezůstane bez výsledku.

Z Čen. Třebové. Dne 16. t m. konale
se pchůse katolické organisace, na níž přednášel
dp. Karel Kepl, kaplan adejší. Řečník zmínil se
o bojích, které katolická strana muselpodstapovati
proti spolkům všech barev. Líčil, jak urputně vy
trvalý boj vedou všichni naši nepřátelé, ale též
poukázal, jak se máme my zachovatv tomto bojí.
Organisace katolického lida jest povinností uvě
domělejších katolíků. Pan řečník líčil velmi do
vedně to „katolické spátečniotví.“ Ke konci před
nášky ještě vysvětlil, jaký má býti poměr dělníka
k prácedárci a aaopak, a jen tak fo bandou oba
spokojeni. Jménem celého ahromášdění poděkoval
dp. řečníkovi za tak zdařilou přednášku p. V.
Gregor. Za důvěrníka katol. organisace zvolen
ednoblasně dp. K. Kepl. Ke katol. organisací při

ili se takřka všichni přítomní.
Z Pardubic. V přírodě. Smutnoje nyni

venku + zasněžené asimou skřehlé| č. Tam,
kde-nevniká hlomos lidského r tivola, je
zrovna teskno. V takové samotě měkie v ústraní,



kde stojí sadomaný les balící se v sněhový háv
a srovná vedle široširá sněhová plát bes jakókoli
stopy života, dopadá mrazivý dech ztroutí přírody
v duši jako Černá chmura věstící neštěstí. Kruté
mrasy a spěbové vánice vypodily z mnohých krajů
našich veškerou tu drobotinu ptačí, která za nor
málních pomérů n nás celou zimu jakž takž pro
tlouká a dodává sesmotnělé přírodě přece jakýsi
ráz života. Tuhá zima a blad přinutily naše ptačí
společníky k odletu do mírnějších končin a tak ta
příroda venko je nyní bez nich docelu pusta.
Strnadi, pěnkavčí samečkové, propásky, hejlové,
steblíci i jindy vad jiné vytrvalé sýkorky ztratily
se v mnohých místecb nadobro. Jen tu a tam
ojediněle se ukáží, úzkostlivě zapípají v suchých
větších korunách a ochylují se zasetam, kde seženon
senáze nějaké to živobytí. Někde ve dvoře, na sil
nici nebo na pláni, kde trčí suché stonky ze aněhu,
krčí se chocholoně, jako by celý rozeuchaný a
zmořený. Střízlík přiletěl k samým lidským pří
bytkům a skrývá se před nepohodou jako myška
v každé skalině, aby si tu boď něco vybledal aneb
zachránil život svůj před nepřítelem. Ve vyšších
polobách ukázali se v hejnech překrásně zbarvení
brkoslavi. Přilétli k nám z dalekého severu,
prchajíce před nevlídnou, neobyčejně letos tuhou
zimoa v tamějších končinách. Poletujím se a tam
v honfech a jsou zpravidla neklamnou známkou
třeskntých mrazů a sněhových bouří. U nás v kraji
jako vždycky jedioé vrány, veliká bejna polních
havranů, jimž lidé mylné říkají černé vrány a
8 ními kavky skutečně čelí nevlídné zimní přírodě
a svým přeletováním oživují smutný širý, zasně
žený kraj. Ač počítají 86 mezi pěvce, přece jsou
nyní zcela zamlkly, jako by neměly hrdla. Težký
je nyní boj o život a přechází chuť ke krákorání.
Citice, že jsou pro ně doby zlé, utvořilyna zimu pev
nou organisaci, jakýsi soustředěný ptačí atát, jako by
věděly, že v organisaci je afla odrážející útoky
bouřlivé přírody. Den co den před západem slunce
uletávají 60 na ustanovené místo, jímě jest koruna
některého vysokého stromu, a neodlétnou dříve,
pokud všechny porůznu z celého okolí se sle
tujíce na společné stanovistě se. nedostavily.
Tam ve vrcholu jako by konaly společné porady
na druhý den, na blížící se uoc a další život. Né
kolikrát zamanévrojí vysoko ve vzducku, jako by
dávaly znamení těm, které se někde v kraji opo
zdily, že uš se den nacbýlil, že je svrchovaný čas.
Potom se houf za hvufem pozdvibuje a odlétá do
vzdálených ticbých lesních eamot, aby tam po
celodenní lopotě, v hustých větvích zasuěžených
smrků posílily se spánkem na další trapnou cestu
životem. Věrný obraz života lidského! Kc konci
podotýkáme, že jsom to velmi užiteční pláci a
zvláště polní havran patří k nejužitečnějším. Ne

vičte je tedy, nestřílejte po nich, když ve bladua bídě přibliáili se k vašim příbytkům.

Různé zprávy.
Nové ukázky socialistické vzdělá

VaCÍ práce. Na Moravě bylo odsouzeno pro vo
lební švndle 19 socialistů a socialistických soudru
dek do vězení celkem na 6 měsíců a 15 dní a k po
kotě 108 K. OJaoazení byli ovšem jenom ti, kteří
byli dopadeni. Zkrátka socialistům účel posvěcoje
prostředky. Aby se odvracela pozornost veřejnosti od
jejich vlastních partyk, koytů a dvindlů, problašají
beze všech důkazů, če heslo o prostředcích posvěce
ných účelem měli Josuité — V Chrodimi v továrně
Popprová cítí rmdí nocialisté převabu. Aby tedy do
kázali, jak ve etálu nudoucnosti hodlají býti avobo
domyainí, hrosí atávkou, jestliše z továrny nebudou
propuštění dělníci jiných alran. „Dělnická“ strana
tadá, která so chlubí soacitem k proletářetví, chce
sničiti existenci apolaproletářů, če se tito odvažají
užívati svobody přesvědčení. — Socislistický konsum
ve Vys. Mýtě stihl osad mpoha jiných socialistických
konsumů. Už je po něm. Badova prodána v exokuční
"dratbě za 9.026 K. Jak patrno, dovedou socialisté už
teď blahobyt dělnictva znamenitě „povsoklati.“ | Což
"teprve ve státu bodoocností| — Na selské katolické
tchůzí v Dol. Hořicích u Tábora 27. t.m. objevili ao
socialisté ve značném počtu, s massivními holemi.
Byli velice netrptloví, Ze dr. Myslivec bned nemluvil
0 nich; záminka k randálu scházela. Aspoň blačeli
a jinak vyrašovali. Kdyš byli napomennti, sačali ne
omaleně tupiti řečníka. Kdyš jim bylo po dobrém

"domlouváno,sačali kličeti, spílati. Na-k- c zadali
bušití do rolníků holemi; dívky a ž-uy oaulické
skákaly vo strachu na okna. Jeo po veliké námago
byli násilníci vytlačení, — V Mor. Ostr-vě, kde posud
vládnou nad dělniotrem socialisté, dia m eudně
V pívě a kofalce 2,800.000 K. Proč u. :.svu zidovětí
vůdcové tamějších socialistů protí tak volikéma vy
hazování pends důrezně nezakročí? Jestliže dovedou
boykotem velice poškozovati socialisté české pivovary,
proč nechtějí s podobným důrazem vystoupili proti
pití kořalky? Ina, poškodili by tím své souvěroe, ši
dovaké majitele kořalen — a proto jsou krotcí.
„Ostravský Kraj“ píše o tom: „Kdo pije na Ostravsku
nejvíce? Dělníci,Jak tedy provádí 600. dem. boj proti
-alkobolu, kdyš dělnictvo na Ostravsku jest se droa
třetin smýšlení s00.- demokratického? Ji8 jednou jsme
Bapeali, de mojvětší podporovatelkou alkoholismu na
Ostravaka je pogiálaí: domoliracie. A-dhts opltůjeme
totéž. Vejděme o výplatě do ostravských putyk. Co
spatříme? Dějnictvo a jen dělnictvo, které hromadné

Wirácí ade avon těžce rydělanos mada. Bodin obrasspatříte ve schůzích s00.-demokratiokých. ní
dem. na Ostravsku, která uonatále cpe do děloietva,
to je jedinou jeho , mohla by v boji

proti alkohola velmi účinně působiti, kdyby nebylo
tidů. Jen proto je šid přítelem s00. dem., še mé sní
prospěch. A jen proto nebojují soc. dem. proti židům,
če mají opět prospěch ze židů.“

Německá liberocká výstava, Němci
loni tolik vychvalovsná, mé pořádný schodek 2:/, míl
liona koran. Konečně se k tomu pání přísnalil To
německé vlastenectví není dle tobo tak horoucí.

Zlídovění telefomm | zavedla vláda v
australském městě Molbourno. Tu zříreny na veřej
ných ulicích ozdobné budky, v nichž [ze poušiti tele
fonu k hovoru za jeden haléř V Australii se veřejné
dopravnictví zlovňuje, v Rakoueka naopak zdražuje.

Zemědělské družstevnictví jestvNě
meckn proti našemu českému na vysokém stopni vý
voje. Na př. v Saska případá dražstovní mlékárna již
na 4000 osob zemědělatvím ae šivících, udešto v Čo
chách teprve na 30.000 osob. Na uaskou mlékárnu
případá ročně asi 1/, mijlionu litrů mléka, na českoa
pouze 210.000 |, Jak jsme v daleko úrodnějších Če
coách pozadu!

Jak to teď v říšské radě chodívá,
nkazuje právě vyšlé 6, číslo „Hamorstických Liatů“.
Ministr prenident Beck dal s prý od jakési — nej
spíše zahraniční — olektrotechnické apolečnosti potají
zaříditi v panské sněmovně elektrické vedení zvlášt
ního systému, takže stačí mu pouze stisknouti koo
Hík, a všíchoi poslancové bez rozdílu stran přikyvojí
vládním předlobám. Zodpovědnost za pravdivost této
zprávy přenecháváme ovšem „Hamoristickým Listům“,
které kromě toho přinášejí celon řadu časových sati
rických obrázků a textových příspěvků, z nichž zvláště
uvádíme: „Jak si v Egyptě pomohli k representačnímu
domu“, „Z pozůstalosti císaře Sahary“, „Čertovaká
pobádka“, Žízeň", „Zimní idylle na severozápadní
dráze“ atd. atd. „Hnmor. Listy“ vycházejí za redakce
Jana Klecandy nákladem Jos. R. Vilímka ml.

Proti lihovinám mléko rozšiřujev Dráž
ďanech temní protilihový epolek. Přičiněním jeho roz
mobla se spotřeba mléka, apotřebe piva pak klesla.
V r. 1896 připadlo v Drážďanech na hlava ročně 106
litrů mléka a 234 litrů piva, v r. 1902 mléka 120 I,
piva jen 189 |. Z toho patrno, že menší epotřebou
piva nastala i dosti zoačná úspora.

Zlaté časy mají plzenští právovarníci. Měš
fanský pivovar + Plzní vyplácí každému svému pra
vovárečníku za lopský rok 14 546 K várečného, v pře
dešlém roce dostal každý 18.880 K.

Sťustmé Rakousko-Uhersko. DoSpo
jených států severoamerických přistěhovalo se v roce
1905 celkem 1,026.499 osob (v r. 1904 jen 812.870),
z čehož z Rakousko Uherska bylo 276.693 (před rokem
ponze 177.156). Dle národnosti byli z naší říše: Po
láků 50.785, Maďarů 45.871, Chorvatů a Slovinců
34 982, Němců83 642, šidů (ponejvíce z Haliče) 17 362,
Rusínů 14.250, Čechů 11.693, Rumunů 7261, Srbů
2679, z Bosny, Hercegoviny a Dalmacie 2552, Vlacbů
2905, Němců z Rakouska bez židovského přívažku
bylo více o 6.000 než kolik se vůbec vystěhovalo
Němců z říše do Spojených atátů. Z Rakouska velký
počet osob ubírá se do Německa buď jako hospodářští
dělníci a zedníci ko kratšíma pobytu, jiní pak k trva
lému. Při sčítání obyvatelatva v Praska v roce 1905
bylo napočteno 210.960 příslušníků s Rakousku a
31.450 z Uher. V rarské uhelné pánvi zaměstnáno
bylo 19000 cizinců a z těch rakouští příslušníci či
pili 66-79.,

Jak si pomákají židé od vojmy.
Baští didé jsou jioak chlapici. Revoluci ruskou řídí
většinou tejně, veřejně v popředí revolucionářů obje
vojí se málokdy; a z minulé rusko-japonské války
sbrábli ubchodnickoa svou praktikoa na milliony, do
vřavy válečné však se nechtělo žádnému; před vojnou
a = boje utíkalo jich bezčetně a dosnd jou mistry
ve vyhýbání se povinnosti vojenské. Baď před odrodem
upláchnou (k poslednímu odroda ve Varšavě v pro
sinci 1906 nedostavilo ae šidorských aynků 1800),
anebo provádějí na sobě různé operace, Čímů se stá
vají k sloábě vojenské nezpůsobilými. V minulých
dvou letech dostavila se K odrodu sponsta židů «

bínek, v ucho spůsobují si hnisání, provádějí si
umělé kýly nebo přicházejí k odvodu s umělon pra
šivinou va hlavě. K provádění podobných operací
mají šídé zvláštní své lidi,

Také teář. Francousská akademie věd v
Paříži jmenovala avým členem kardinála Františka
Matthisaa pro zn-menitá jeho díla dějepisná.

Neštěstí v dolech způsobeno výbacbem
třaskových plynů ve Sr. Janě v Elsasku. Výbachem
Eaterasona cesta na 260 důlníkům, snichů asi 180 vy
teženo mrtvých.

České přelíčení v Chebu, kterétu loni
překačeno na nátlak Všeněmců, konalo se míoulý týden
nové. Jednalo se o Českého dělníka, který německy
neuměl ' čeněmoi'a různí němečtí přemrštěnci sařili,
jakoby ,- as nuše bral, poslanec Stein vyhrožoval, ša
se bude atřílet s rovolverů, ale české přelíčení so přeca
v klidu skončilo.

Pétihkaléř. V kupeckých krasích v Ubrách
usilaje se o to, aby zaveden byl pětihaléř, jehoži ne
dostatek se velice pocitoje. Pětibaleř byl by něco
dobnébo jako franoonsský „sou“ nebo itelské „poldi“
nebo anglické „balfpenny“. Také u nás jiš několikráte
krahy drobného obcbodaictva došadovaly se zavedení
takovéto mince. Ubobý baléř jest znerášen. Málokdo
jej má pohotově, má li dodárati zpět. Až by byl za
veden pětihalář, bylo by odpomoženo mnobým drob
Dým nesnáším pří hotovém placení; haléř by příšel
do většího oběhu. Takhle u některých sotva jest po
vašován zs skutelnon miani — a neprávem.

Tržní zprávy
V Hradci Králové, dne 26. ledna 3007. 1

al jee K 13*40—18-30,dita K 10-25—1000, ječme
00 E 30'00—1080, prosa K00 00—0000, vukveK 000

70000, kraoku É 1900—00-00,or K 800—790,
čočky 00 00—0000, jake) K20 00—00-00, krep K10 +00,bramberůK840—3-00,1hljetolového

semene bílého K 96-00—98'00, 1 hl, jetelového se
míoka čer. K 104'00—1180, ruského K 84-00—00-00
máku K 0000, lněného semene K 00-60—00'00, 100
kg šitých otrab K 12-40—0000, 100 kg pšeničných
otrub K 11'60—00'00, | kg másla čerstvého K 300
—210, 1 kg másla | převařeného K 0.00—000,
1 bg védla vepřového K 168—1-80, 1 kg tvarobu K
0-24—0*28, 1 vejce K 0:8—0'09, 1 kopa okurek K 000

—0'00, 1 kopa zelí K 000—000, 1kopa kapustyK 200—600, 1 hl cibule K 400—6'50, kopa drob.
zeleniny K 1'00—120, 1 pytel mrkve K 3*00—000,
1 bečka švěstek K 0'00—000, 1 bl jablek K 600—
1200, 1 hl hrašek K 0:00—0:00, — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 26, ledna 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 161, žita
101, ječmene 3, ovsa 108, prosa 3, vikve 11, hra
chu 4, čočky 4, jahel 12, rap 15, jetel, semínka
150, lněného semene 2, máku 2. — 39.) Zeleniny:
zelý 00 kop, okarek 00 kop, kapusty 100 kop, cibule
82 bl, drob. zeleniny 30 kop, mrkvo 83 pytlů,
brambor 20 bl, esláta 00 kop. — 38) Ovoce: jablek
00 hl, hradek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 3 kusů, podevinčat 366 kusů.

(Zasláno.)

Důležité upozorační
odběratelům Obnovy, Časových Úvah

a Štítu.
Peníze na Obnovu a Casové Uvaby lze posílati na

jednu poukázku. Nutno ovšem pozramenati, kolik se na
který « obou časopisů zasílá Leč předplatné na Štít račte
zaslati vědy příp.o va administraci Štítu, jelikož jek ad
ministrace, tak expedice a redakce téhož jest úplně sa
mostatná.

Též dotazy v příčině všeobecné organisace nutno
zasílati redakci Štítu a nikoli Obuově, aby nopovstalo
prodiení. ..

Administrace Obnovy
a Čas. Úvah.

POŘÁDEK

14. řádné valné schůze
Politického družstva tiskového

-de-pod ochranou sw. Jana Nepornuokého =
v Hradci Králové

dne 6. února 1907 o 1. hodině odpoledne
(ve dvoraně Adalbertina).

1. Zahájení schůze.
2. Čtení zápisníku minulé valné hromady.
3. Zpráva jednatelova.
4. Zpráva účetní.
5. Přednáška vdp. (aráře Ferd, Vlčka »() vo

lební akcie.
6. Volba nového výboru.
U.Volné návrhy.

(Výbor navrhne: 1. Zřízení právní ochrany
pro členy družstva. 2, Zřízení sekretariátu
družstva.

Poznámka: Nesejde-li se ', členů, bude schůze
o hodinu později zahájena.

Váci. Uhlíř,
předaeda.

Dr. Fr. Reyl,
jednatel.

Prosíme snažně, aby nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy meprodlemě
byly vyrovnány. A

Rozšiřujte

Časové úvahy!!



Čtěte! Právě vyšlo!

Odpověď prof.Masarykovi
na jeho řeč o inferioté katolíků vkrálovébradecké
schůzi přináší č. 2. a 3. „Čas. Úvah“ zajímavou
rospravou francouzského spisovatele Ives de la
Briere-.

„převaha probestanáství nad
katolicismém.

Stran 40. Cena 16 bhfranko.

aap> Při hromadných objednávkách sleva.

SLAVIA“ ©
vzájemně pojišťovací banka v Praze,
vyhovujíc novodobým požadavkům spořivého obecenstva,
zavedla + odbora životním novou sasbu pojišťovací na

dožití s úmrtí .

se zaručeným 4“ stoupajícím
úrokováním základního pojistného.

Pojištěnýkapitél badevyplacen,dožije-lise jb:ustanovené Ibůty, anebo kdyby kdykoli dříve zem „ihned
po jeho úmrtí.

Výhodno zvláště pro ty, kterým v pozdějších letech
vzrostou výdaje na dospívající rodinu 8 p. nebot naproti
tomuamendujese až do nepatrného obnos pojistaé. Ubývá
totiž, če: rokem počínajíc, pojistného ©20%,
pruetního obnosu, sodmým rokem o 24%, aid.,
takše na př. při žoleté době pojišťovací obnášelo by po

; jlstné v posledním roce pouze 4%, počátečního obnosu.
Slovutný autor dokazuje na základě poso- E ko jiné anabylak Hit $pojenajest s nárokem

rování ge grafických.K oni Hjinýchpe n -= F p nadividendu.rodnícb příčin, že nemůže býtiani řei o nějakém s || oz
národohospodářskémpředáctvíprotestantů,jako 8" ||43%3 x ne hook banky K. 31.805.88080
zvláštoí koufesse, nad katolíky. Dále dokázáno, a m|| =s553 , Všechen zisk náleží šle. (500. |
že v sociálnímpokrokuprávě katolickénáboženství s k- BASS a nům. Dosud vyplaceno
převabujedestruktivnínauku protestantskou.Zmí- SA 5438 5 v celku dívidend K 140059681
něnou rozpravou protržena pavočina Masarykových e Sl 5 B4= 5 Ve všech odborech. bylo „20V
« smat o inferioritěkatolíkůa první(!)náš vědec a „503 A a dosud výplat y K 82737.15957
odsruzentím jako nesondnýtuctovýřečník,jeně AP AE- 83 yP 2... úáé
nanělc se několika trikům, honí se za vteřinovým 38,2 © É Podrobné vysvětlenía sazby zdarma zajie
úspěchemu svýchpřívržencův domněnce.že jeho Sm "S22 0: řadí :
tvrzeníbesargumentůzvítěsilo.- ' > < cí Ě ž 5 (enerální ředitelstn0 Dan OlAePro volební kampaň bude Ba“, 3£ v Prazo,naHavlíčkově
brožoradobrýmštítem katolickýmřečníkůmproti = ž5ě s 55 čakoki goner.zaateránámět,
otřepaným útokům o škodlivosti katolického nábo- 8259 Eg J gener. zaaup :
šenství pro národobospodářskýrosvoj. — a“ m s v Brně, vo Vídní, v Lublani, vo Lvověa v Záhřobě.

= 4 Am s = 5 Adresapro telegramy:BankaSlaris Praka.

Objednávkyvyřídíobratem = 382.8 5
Administrace „Čas. Úvah“ ga 853 8c ší

v Hradei Králové. m5 ©

ZerrenereeereeVARHANY ="
Vzhledem k oesčetným dotarům

Umělecká novinka! osvědčenýchsoustav kaželovýcha pnonuě: dovoluji si. velecténémuobecenstvu
Konst. Buška SW. VÁCLAV (na koni) tických v důkladnémprovedení, Jako — zdvořile osnámiti, že sařisoji v Hradci

nádborný k Jisf nprav, Boub bronsu, | SD |
ážbr kororézií neen2t aeszk bono| ZD JELAUOIMCOJNTLA, „gm| UL KrálovémeJáokémnáněsí

P K ZEN, oyokrově.„n ED. ČÁPEK — (hupeckýma lahůdkářským,

doporučuje '

=— KDEDOMOVMŮJI — | | majitel c. k. výsady a záslužnéhokříže| * obchod kávou zbožím '
Kovovýreliefvmoderníchv. rámavel.42276cm| =—— hudební belgické akademie ==" | j 1

stavitel varham a hurmonmliv Poličce.
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Všem, kteří v hlubokém našem
sármutku nad úmrtím milovaného našebo
manžela,otoe,dědečka,pana

Františka. Stejskala,
mistra kovářského,

jukýmkoliv způsobem projevili nám svou
soustrast a účastenatví,vyslovujemetímto

srdečný dík a upřímné:

„Zaplat Bůh“

+ diaSika“
Stadenee, 30. lédss vet. Jy, o.

m Úřadovny- F..

Maite: Politické drudstvo iakové v Hradel Hrájové. — Vydavetela modpovědnýredaktor Antonín Pochmén. — Tiskembik,:kalktiskáruy v HradníKrá/,,,
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Včerejšího dne rozlétla se po celých Če
chách ematná zvěsť,že diecáse Českobudějovická
osiřele. Arcipastýř, který tolik byl od svých
diecesánů pro vzácnou, ušlechtilou svoji povahu
milován, týž den rozloučil se s tímto světem,
aby sa Slecbetné skutky své přijel odměnu
věčnou. Dvojí záchvat mrtvice přetrbl niť čivota
jebo dne 7. února o 4. hod. ranní, — Zesnolý
biskap narodil ee 11. listopadu 1899 v Oslavé
na Písecku. Gymnasium vystudoval v Píeku,
theologii absolvoval v Čes. Budějovicích. Na
kučze vysvěcen r. 1862. Po dvouletém kapla
nování v Kovářově poslán na vyšší vzdělání do
vídeňského ústavu o sv. Augustina, kde stal se
r. 1869 doktorem theologie. Pak povolán za
prefekta v chlapeckém semináři českobadějo
wickém; roka 1871 byl také katechatou na ně
sneckém ústavě učitelském, pak stal se pro
fossorem morálky v semináři tamtéž. R. 1878
jeenován bisk. notářem, r. 1884 radou man
želekého soudu a přísedícím duchovního soudu
diecésního. R. 1885 jmenován arcipastýřem
dřecénečeskobudějovické. Od 3v. otce Lva XIII.
jmecován domácím prelátem, trůpním 4sSi
stentem a římským hrabětem. R. 1898 byl vy
znamenán řádem železné korony a hodností
tajného rady. Ve všech svých úřadech vynikal
vsornon pečlivostí. Mimo to byl i čilým spi
sovatelem. Sepsal více spisů náboženských. Byl
hodnostářem velice populárním, obecně oblí
beným, zvláště pro svoji příslovečnou lidu
miloost, skromnost a spravedlivust. Stal se
čestným členem mnoha obcí jako Písku, Ho
ražďovic, Mirotic, Vltavotýna, Lišova a j. Sy
novekou lásku mu věnovali Češi i Němci. —
Pobřeb kooati se bade v pondělí. Nejdp. biskup
Dr. Doubrava v neděli odjede z Hradce Král.,
aby tělesné pozůstatky čŠlechetoóhov Pánu ze
snulého doprovodil ku hrobu. — Nechťandělé
Boží ovedon duši zbožného biskupa do ráje
věčnébol Byl vlastencem upřímným, obětavým,
při tom však Němcům nikdy neublížil, jsa
krajně snášelivý. S velikou péčí sbíral na nový
kostel kathedrální v Budějovicích. Nebylo mu
však bohužel dopřáno ani dočkati se kladení
základů k němu.

FEUILLETON
Z různých atudií.

Napsal Josef Váňa.

Fráze.
Tuble nedávno vrazil do mého pokojíka

vymydlený kominík, strčil mi do rukou jakýsi
křiklavé pomalovaný papírek a spustil: »V nej
hlabší úctě oddaný sluha přeju Vašnostem šťastný
a veselý nový rok... — —=

Usmál jsem se, sáhnul do kapsy a vtisknul
mu do pravice korunku.

»Uctivý služebník, ruku líbáml« — A úslužný
maž v samých úklonách zmizel za dveřmi.

Fráze! Samá frázel Svět teď jiný není. Vy
daduje to, a nedovede-li člověk nějskou tou frází

- se blýsknouti, jest ztracen.
Frázel
Slovo jako elektrický blesk v oblacích. Vy

HH se neočekávaně, oslní vše na všech stranách
magickou silou, omámí vám zrak, zaslepí na oka
mšik všechny smysly a uš mizí bez rachotu
v bezmezných dálkéch . . . Taková jest fráze.

Fráze — slovo řecké. Znamená vlastné kra
tičké rčení, kratičkou vétu. U řeckých pak schboli
astův znamenalo slovo to zvláštní způsob mluvení,
čik Mépe řečeno znamenalo avláštnosti v mluvě
tobo neb onoho eapisovatele. Než nejen jednotliví
spisovatelé, ojhrž každý národ má ve ové mluvé
svláštoí obraty, jež do jiných řečí téměř přeloiti

a

Komu náloží česká universita
pražská ?

I

(8) Vydá se radikální heslo — a pokro
ková mládež musí jít za ním; musí přece po
slušným pločním hesla toho dokázati svoji
„uvědomělost“, třebas by o příslušné zálaži
tosti mělasotva slabé ponětí. Studentský odbor
„Volné Myšlenky“ dal heslo a již asi 40 sto
dentských spolků českých podalo akademic
kému senátu české umiversity memorandam
proti theologické fakaltě. Boj proti této fakoltě
trvá již déle; bohoslovecká fakulta prý není
fakultou vědeckou, kněží prý mají „své 80u
kromé řemeslo“ (dle p. Rašína) provogzovati
mimo uoiversita. Vyloudením fakulty tbeolo
gické z vysoké školy pražské má se dáti po“
liček českéma katolictvu vůbec. Když byla
instrllace rektora-kněze, satrbli pokrokářští
Madenti hotový řev; protestovali také proti
zřízení českého katol. gymnasia na Král. Vinc
bradech, čím dokárali, že jim jest svobodo
mysloost věcí cizí. Zato však pokrokáři ne
vydávali protesty, když zřizována v Praze
německá škola rabínská. Naopak Masarykovský
„Čas“ ji dělal ještě reklamu. Tuké ukázka
vlastenectví. Dejn.e toru, že by fakalta theolo
gická byla zrašena. Dovoli Masarykovětí sta
denti, aby místo ní byl zřízen zvláštní vyšší
ústav? Jestliže tolik štvali proti kutol. gym
oasic, nechťnetvrdí s přetvářkou,že by klidné
snesli zřízení vyššího ústavu výhradně nábo
ženského©Němookémo-rábínovi vPraze po
přávají větší volnosti než professora katolické
theologie. Snad ze šetrnosti k náboženskému
vyzvání svých poctivých a obětavých matek (?!)

Tužne se, kdo universitu pražskou zu
ložil a jaký cíl měli před očitna její největší
dobrodinci.

Ta založena 4 podporována od rozhodného
katolíka Karla [V., papeže Klementa IV. a če
ského kodžstva. Papež, který rozbodl zřízení
university, napsal, že jako pastýř Božího stádce
velini rád pomoc dává k vybledávání literár
ních studií, jimiž se zvelebuje služba Boží a
svatá katolická víra, pěstuje se spravedlnost,
jak obecné tuk sookromé záležitosti užitečně
se provádějí a kterými se vůbec Štěstí roz
množuje. Jelikož papež má oa zřeteli znate

věrnost a oddanost národa českého
k římské církvi, jest veden vřelou touhvu, aby
to království stalo se úrodným na rozhojnění
věd; nechť vychovává toto království muže

Jmserty je počítají Ievmě.
Obnova vychdásí v pátek v poledne.
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vyzcamenávající se zralými zásadami oděné
ronchbem ctností a vědecky vzdělané. — Není
dovoleno žádnému člověku vůbec rušiti toto
ustanovení anebo v pošetilé emělosti na odpor
60 mo stavěti. Tolik papež. — A Karel IV.?
V zakládací bulle napsal, že zakládá oniver
situ, aby věrní obyvatelé jeho království, kteří
stále lační po plodech věd, nejsouce nuceni
dožebrávati ge o cizí almužnu, nalezli v krá
lovství stůl dachovního nápoje pro sebe při
pravený. Založeny hned všecky čtyry fakulty,
z nichž theologická byla nejváženější a nej
nákladnější. Na universitě pokládáno bobosloví
za korona všech věd. Všecko vynčování dle
přání zakladatelů a podpůrců mělo v přední
řadě směřovati ku cti a chvále Boží.

Mistrům (profesgoratvo) vypláceny 8 po
čátka štědré platy přímo z pokladny Karla IV.
R. 1352 v dorozamění 8 urcibiskupem Arnoštero
z Pardubic uložil Karel vyššímu duchovenstva
mimořádnou sbírku na oniversitu. A tak se
brána veliká vuma, za kterou Arnošt zakoupil
věkolik statků pro universitu. Za dvě léta nato
koupil pro uuiversita dům od Matěje od Věže
pro fakultu filosofickou. R. 1366 zakoupil Karel
nový dům pro kollej filosofickou, jíž daroval
nadto několik vsí. A tak za věku katolického
stále se množily stkvělé dary, věnované oni
versité. Praba stala se kulturním střadiskem
celé střední Evropy, povzuesla se bohatě ob
darovunou uúniversitou k netušené výši. Již
v posledním roce panování Karlovu čítalo se
universitoích stadentů na 7000. Zu Vácinva IV.
počet studeutů se přirozeně ješté valně roz
maožil. :

Přišla doba hositská, která na dlouhá
stoleti udělala slávě uuiversity pražské konec.
Mistři katoličtí rozprcbávali xe hned při za
čátku války husitské. Husité rychle uchvaco=
vali nejen statky církevní, ale i universitní.
Jednotliví lajkové nchvacovali statky univer
sitní pouze ze zištného úsnyslu, pro vlastní
soukromý prospěch. Hamižnosti basitských
ucbvatitelů oestačilo zabrané jmění církvel
Oni vedli samou universitu svojí hamižností
na pokraj záhoby.,

A jaký hrozný obraz poskytovala ože
Uračená universita| Dostala se do rikou hu
eitských, k čemuž by byl její zakladatel nikdy
nesvolil. Právníci rozprchli se r. 1419 a od té
doby po dvě stě let nevynčovalo se na uni
versitě právům! Fakolta medicinská bídně ži
vořila v domě valuě porouchaném do polovice
XV. století. Zbyla pouze nejméně ceněná 4
také nejlacinější fakulta artistská (filosofická).

se nedají. Jsou to karakteristické známky řeči,
které bychom jinde msrně hledali. A takovéto
zvláštní obraty čili fráze musí si osvojiti každý,
kdo se chce správně cizímu jazyku přiučili, jinak
se stále dopouští chyb tak zvaných germanismů,
latinismů, bobemismů aid.

Slovo »frázea znamená tedy vlastně správ
nou, krásnou větu. Při tom nehledí se k obsahu
jejímu. Atsi obsah věty sebe prázdnější nebo mělčí,
nevadí, jen když na pohled jest krásně vytvořena.

A tu máme pravý význam slova sfrázce,
jak nyní se mu rozumí, jak nyní se bo všude
užívá.

Fráze znamená vypulérovanou, vyšňořenou
větu se vší možnou rafinovaností, ale pod tou
krásou skrývá se nicota, prázdnote, hluchota. Ta
kové iráze krásně zní, uchvátí, oslní, omámí, za
slepí, ale když člověk lépe o ní uvažuje, pozná,
še jest to vlastně jen tsková mýdlová bublina,
hýřící a vířící všemi barvami, oslňující a svítící
nádherným zevnějškem, ale nic víc. Prázdnota jest
její jádro a charakter.

Řeč bez fráaí není nikterak krásná, ale jest-li
naopak zise jen samá: fráze, nestojí také za nic.
Fráze jest jako planý. květ. Dodává kvetoucímu
etromu krásy, živasti, půvabu, úchvatnosti, ale
květy takové ovoce nenesou,

Fráze tedy znamená krósnou, oslňující, uchva
cující, strhující průpověď, která pravidelné jen
timto svým vyšňořením působí, jádrem a chara
kterem jsou to obyčejné slova prázdné, někdy
dokonce i nesmysl.

Takovou prázdnou frází silně se chýlicí k ne
smyslu jest, když jistý pan professor říci ráčí: »Ve
škole nemá se učiti náboženství té které konfesse,
nýbrž má se pěstovatizbožnost...

A tím se liší fráze od pořekadel a přísloví,
Pořekadla a přísloví — toť jsou také větičky vy
broušené, kde každé slovo na svém místě, ale vé
tičky takové obsabují hlubokou pravdu, blubokou
Ailosofii a lid zapomněl si tvůrce jejich pozname
nati. Fráze hyne, sotva byla vyřknuta, kdežto
přísloví a pořekadlo žije dál, ba čím dále, tím
jest krásnější a cennější.

Frázemi jest nynější způsob mluvy zrovna
prosáknut. Bez frází se neobejde snad nyní nikdo,
kdo se míní zalíbiti, anebo kdo něco vyzískati chce.

Tak naše pozdravy na ulicích jsou jen fráze,
tek i titulatury ať ústní, ať písemní.

+Má poklona ..!« — +Uctivý služebník. „[«
— »Ruku líbám, milostivá . . .l« zaznívá v jed
nom kuse na večerní promenádé a chce-li kdo ta
kovými pozdravy skrbliti, ať zůstane raději doma.
Nebude pokládán aspoň za hrubián.

Takových frází při pozdravech a titulatu»
rách si zpravidla už ani nevšímim, ale cuhle
musil jsem se přece jen od srdce zasmáti. Dostol
jsem jakousi reklamní annonci, kdež jsem byl ti
tulován: »Vysoce důstojná Jemnosti... „le

Dival jsem se na to slovo se všech stran,
pak jsem zn prohlížel sebe a kdybych nebyl
v ctnosti dost a dost pevný, byl bycb brl musil
jistojisté zpyšněti.

eVysoce důstoj ná Jemnost:. „le — Co by



Tomek píše: „Sotva avěřitelno, že na konci
theologického století (XV.) přednášky theolo
gické byly ponechány sookromé píli.“ Tak ee
starali husitští „reformátoři“, kteří stále měli
v ústech nábošenství, o vsděléní svého tbeo
logického doroste! Jistý počet kališných mistrů
pro nedostatečné příjmy obrátil ae bray k ji
nému zaměstnání. Skoro všecky drahočedbé
knibovny zvláště „zásluhou“ Táborů zmizely.
Naleslo se sice po válce přece oěkolik mece
nášů hasitských, ale jejich dary daleko ne
stačily na vážné povznesení skomírající uoi
versity. Na př. kollej Karlova velice chátrala.
Na anačnější opravy nebylo peněz. Všichní

poh velmoži, obobacení zabraným jměnímúcbovenským, neměli peněz na opravu toho
domu, který Karel IV. sám pro universita
zakvapil!! V samé velké aíni okpo tak po
škozeno, že do ní pršelo. Když počaly zdi zadní
části kolleje padati, ustanoveno, aby se zbo
řily a za práci se zaplatilo kameny ze zboře
ných zdí.

Za to však dovedli hosité ve své „snáše
livosti“ zabraňovati do npiversity přístop i
domácím katolíkům, ač tentýž ústav by) zalo
žen jen pro katolíky. A při tom všem ještě
zpupní velmoži husitští nedovolovali svým zo
tročeným sedlákům posilati synky na univer
site. Podle toho tuké aniversita dopadala| Uči
telský úřad zastávali lidé obmezení, kteří od
bývali přednášky zcela řemeslně. Dle prvotních
stanov aniversitních měla se zkoošku na baka
lářotví konati čtyřikrát do roka, na mistrovství
jednou Leč poněvadě byl na ouiversitě eměšně
malý počet žactva, zkoošelo se na bakalářetví
od r. 1480 až do r. 1525 vědy jen jednoa za
rok a při tom v tom čase byly ještě zkoušky
pětatřicetkrát vynechány, poněvadž.v 35 letech
nedal se vůbec nikdo zkoušeti. Nadto zkoušky
na mistrovství byly v Praze vynechány v 96
letech jeďenasedmdesátkrář pro. nedostatek mi
eterských čekanců.

A jestliže sami kališní mistři zaslepeně
se vzpírali pokroku doby, jak ta vzdělanost
teprve vyhlížela na venkově! Sami bvatřejší
kališníci lomili nad tím rukama. Dějepisec
Arnošt Denis (i od najich pokrokářů velebený)
poznamenává ke koltarním poměrům české
zerně v busitském století; „Jedním z oejosud
nějších následků kacířetví bylo, že oddělilo
Čechy od ostatalho světa, a to právě v době,
kdy vánek repaissance sárodňoval duchy (v ka
tolických státech a nejvíce v papežské Italii),
a kdy kvasila nová vzdělanost. Čechové stra
nili se cizích aniversit, kde byli podezřelí a
neradi vidění; duševní styky s druhými se
měmi bývaly nesnadné 4 řídké; přestávajíce
na planém osamocení, pohrouželi se v hádky
theologické, a činnost jejich vysilovala se boji
dogamatickými, mnohdy nudnými.“

Dopis z Prahy.
Ztrnutí šíje ma Král. Vinohradech. Nejen

Voohrady, celá Praba i s širým okolím byly
vsrušeny novinářskými zprávami, že v Národ
ním domě vinohradském vypukla v těchto
dnech zboubná epidemie ztroutí šíje. Novinářské
správy sledovány se stoupajícím napjetím, ú
řední nařízoní se maožila, veškery místnosti
Národního doma vinohradského podrobeny nej
pečlivější desinfekci. Viděti, že případ vzbudil
zaslouženou pozornost kruhů nejširších,
O
pak zbylo pro ty skutečné veliké pány, když už
já bych byl »vysoce důstojná Jemnost.«

A jako titulatury ve psaních, rovněž tak i
ukončení dopisů jsou jen fráze.

*V hluboké úctě nejoddanější. . . nejocbot
nější sluha«... »s výrazem zvláštní úcty, zvlášt
níbo obdivu atd. atd.« Dříve za starých časů
mmávali: »Tak tedy vás ještě jednou na stotisíc=
krát pozdravujeme a líbáme a zůstáváme Vaši...«
— Byla to také fráze, ale byla upřímnější, a člo
věk měl těch »na stotisíckrát pozdravů a políbení«
zrovna tak na rok dost, Vícekrát se nepsalo. Teď
musí ty s»nejuctivější služebníky« slyšeti každý
den.

Frázemi teď vše a všude pronikouto tak jako
májový večer mlhami e parou. Fráze v pozdra
vech, fráze ve pseních, fráze v rozmluvách, fráze
v přednáškách, fráze v novinách... ©

Áno zvláště noviny mají záslubu orozšíření
a zdokonalení fráze. V denních zprávách, v kriti
kách, v referátech ze soudní síně, ba i v těch
inserátech všude samá fráze.

3... maškerní ples, který v posledních le
tech vypracoval se na společenskou událost prv
ního řádu... <

2... . poslanecké i panská sněmovna odbla
sovala zákon, kterým jest o matericlní postavení
nižšího kléru nyní řádněa důstojněpostaráno...«

2... . v druhém jednání uplatnil se vábný
zvuk zvonivé výšky mladistvé umělkyně... .«

». . „ jen přísně solidně a se zárukou úplné
diskretnosti sprostředkuje sňatky z lepších krubů
vzdělenápaní.. .«

Tážeme se: mohlo se mu předejíti? Moblo
ma býti sebráněno? -

povídáme přievědčivě| 
Teprve, kdyš adálost rosrašilg obyvatel

stvo, když vykonána bezpečnostní 1,
vyšlo ne jovo, sa jakých okologelí bná
epidemie vypukla. Číšnický učeš apával se
svými draby v nevytopené místavsti sa holé,
shnilé slámě, přikrývaje se pytlem.
Ložel právě pod okaem, jímě vanula do míst
ností — horší nešli lednice — atrašlivá zima
sa hrozných třeskutých mrazů, jež v ledna
uhodily. Kdyš chaďas učeň se nastodij ašádal
nájemce Národního doma, aby mo vykázal Jiné
místo ku spaní, poukázal týš učně do výčepa,
aby ae tam zatím ukryl (!) Takto ubohý mladík
siluě již nas dostal 60 do výčepu, kdo
stejně mrzlo, jako v dřívější „ložaici“. Schoulen
v několik cárů „spal“ učeň na zemi, leč za
strašného mrazu záby se probadiv, vyšel z vý
čepa raději na ulici — — načež bloodil, obá
vaje se návratu do této lidomorny, aby v ní
nezmrzl, po ulicích do bílého rána — — —
Následky sa nedlouho se také dostavily. Tak
vznikla zboabna choroba strautí šíje, a když
byla rozpoznána, učiněny kroky k její zdolání.
Případ je tak křiklavý, že jej natoo výstružně
zazoamevati. Dvě osoby, které a nešťastným
učněm přišly do styko, byly vyzvány, aby 80
dostavily do vševbecné nemocnice pražské. Tam
zaznamenali jich jména, načeš je propastiii, a
osoby tyto, číšníci, nastoapili opětné službu
v Národním domě. Za tři dny vyšetřoval případ
místodržitelský reforant, jenž zvěděv, že dva
člšníci byli 8 nešťastným mladíkem v užším
styku, nařídil, aby byli znovu dopravení do
vinobradské nemocnice, Toto nařízení bylo
však vydáno teprve pátý den po té, když uč
ňova nemoc byla zjištěna jako strnatí šíje.
V této pětidenní době mohli číšníci, kteří ob
sluhovali hosty, nakaziti snadno celou řadu
lidí. Že se tak nestalo, jest záslahoa jen čiré
uáhody. Způsobem také trestahodným byli oba
číšníci dopravení do vinohradské nemocnice —"
vozem elektrické dráby pražské,
přeplněným obecenstvem . .. Toto
děje se v Praze, a v první obci po Praze,
Král. Vinobradech, v době, kdy veřejný tisk
zatracoje podobný šlendrián v každém zahra
ničním městě. Vyčkáme, jaké s toho badoo
činěny důsledky.

Za slarostování Grošova v Prase. Starosta
měst pražských dr. Groš svědomitě se stará,
aby oa období jeho starostenství hned tak záhy
ge nezapomnělo. Nejnovějším jeho dílem, po
divahodným v každé příčině, jest present,
který uchystal německo-židovské obci v Praze,
prosadiv, aby stará židovská radnice v Josefově
byla přestavěna a doplněna nákladem400 000
koran. Obovs tento bade vybrán od pražského
obyvatelstva Sprocentní přirážkou. Za celých
110 korun(l) postoupila obec pražská 460 čtve
rečních sáhů plochy stavební k přístavbě .. «
Takové presonty dává Praha německým židům,
úřadujícím na jich radnici pouze německy
přese všechny stížnosti se strany českého tisku.
Přestavbu obstará obecní etarší architekt Blecha
v době jednoho roku. Jen co je pravda, jsou
to na staroměstské rudoici kavaliři! Povolojí
obnosy statisícové pouze zvednutím raky, ne
starajíce se o jich úhradu. Z vážné strany 8e
ujišťaje, že obrovský tento present pražskéma
židovstva měl evůj vsnik při posledních do
plňovacích volbách do sbora obecníchstarších,
(E

Fráze, samá fráze. A co dnes v novinách se
tvrdí, zítra se vyvrací, pro co dnes se horuje, to
se zítra hází do přežilého haraburdí.

Ačkoli skoro vždy postrádá fráze hlubšího
smyslu, přece není nikdy bloupostí. Jest to krasa
vice svůdných očí. Blýská se, finti se, koketuje,
aby zlákala a omámila. Hloupá při tom není, ale
skoro vždy vypočítevá. A poněvadž skoro vždy
fráze vypočítána jest na účinek, lživou býti může,
ale hloupou býti nesmí. Spíše bych jí přisoudil
všechnu možnou raffinovanost s pozadím prospě
chářským. Aby někdo od vás něco obdržel, ob
sype vás celým přívalem nejelegantnějších frází
a poklon,

Fráze, toť lavina, toť orkán, který ucbvacuje
mysli posluchačů a strhuje je k činům nejodváž
nějším a nejnepředloženějším.

Budou brzy volby ve znamení všeobecného,
přímého hlasovacího práva. Co tu bude zase Jítati
frází z tečnických tribunl Volnost, rovnost, 0
světa, pokrok, svoboda svědomí, to budou slova,
jek zas budou oblékána ve fráze nejsvůdnější a
jimiž zase bude útočeno na přesvědčení voličů.
Zadržování všeho pokrokua vší vědy církví, oblu
pování lidu kněžstvem, rdousení osvětya svobody
vírou a náboženstvím, to zss budou Šperky, jimiž
vyzdobí řečníci svoje řeči kandidátní a na jejichž
falešný lesk budou chytati nemyslící posluchače.

Fráze často bývá jean transparentem, jímž
zastírá se prázdnota duševní a mělkost vzdělaní.
Fráze, toť ten břích, který svádí k nadutosti a
pýše a klamnému sebevědomí a odhání od práce,

loaského roka v říjnu konaných. Tehdy před
| volbamnáabtil sa dr. E. Groš valice ným.

ši eelit do poslodsího muže,
Mjaho volbu e slskali sl téš trenlý

ho vděk. Důsledkem svého opětného zvolení
o sboru obecních staršch objednal pak dy.

Gzoš nový nábytek do svých pokojů a ab
meeko-šidovekéhotovárata, důsledkem dallám
růstsla sa Starém městě měmocko-žido
Škola, kde není ani tolik žáků, aby je
apošítati na prstech čtyř vekoa, s důsledkem
dalším jest nynější ohromný present námecho
tidovskéma obyvatelstvu pražskéma. Zalém, co
na staroměstské radoici tísní se úřadaiotvo, a
du nekonečna protahuje 80 jednání © starbo
úředol budovy oa Liohartakém náměstí, kdy
o calkové přestavbě radnice staroměstské nolso
doposud ani mluviti, bude přestavována rad
nice židovská za peníze pražského poplatnictva!
Vóra, json to rozhodně v každém případě za
jimavé poměry v Praze, které nastaly svolením
dra. Groše za starosta pražských měst — —

. .
ha

Úprava Malé Strany. Jako pobédka o
Červené karkulce“, tak táhne se nekon

Řistorio regalačnícb plánů Malé Strany a Hrad
čan. ArchitektBalšának,jenž máje vprácí,
aby různé drobnosti předělal, byl již několi
kréte městskou radou pražskou požádán, ba i
vyzván, aby tato věc ospíšil, leč nic naplat.
Zatím co jiné čtvrti pražské se rozvíjejí a
vzrůstají, Malá Strane po dlouhá desitiletí se
vylidňaje, a to trestahodnou netečnosti rosho
dujících kruhů ns staroměstské radnici, které
starají se o všechno mošné, jenom nikoli o
životní zájmy Malé Strany. Ostatně jswe toho
náhledu, že se obecním starším walostranským
při tom zcela dobře daří, jak na jedaotlivých
jich personách ve sboru sasedajících se U
kazoje. Zanedbáváví Malé Strany — pravíme
sonstavnéI —ponesevšukv budoaenupovědy
vetice zlé ovoce. Jiš dnes následkem nedo
atatka vbodných bytů stěhuje se obyvateletvo
do obcí sábranských i na Smichov a. bohaté
kdys Menší Město pražské hospodářsky takto
upadá. Jsou živnosti, kteró všady v prašských

městech vskvétají,jee na Malé Strané bynon.Aby rozladěnou náladu malostranského oby
vateletva jisté chytré hlavy povznesly, daly
do veřejnosti, že oa místě Újezdských kasáren
budou co nevidět zřízenykaskády!t Jed
nání obce pražské s vojenským erárem v pří
čině získání různých vojenských objektů po
kročilo „prý“ jiš tak daleko, še bezpochyby
co nejdříve dojde ko předání těchto objektů
na obec pražskou. Jde v tomto případě o celý
soubor objektů vojenských, o Újezdské kasárny,
vojenskou zásobárou ve Všehrdové ulici, pra
chárnu na Potříně, o bašty XIX., XIV. a Ma
rianské hradby © vyčebradskou povo*stkou.
Vyjednávání děje se blavně o to, co by obec
pražská poskytla vojenskému eráru, a kde na
obrodě města by vystavěla nové kasárny. Vpo
slední době pražské vojenské velitelství prý
chystá různá překvapení, konajíc bedlivé pří
pravy ... Nejsou to snad známky blížící se
návštěvy císařovy v Praze? ©Ohyzdná budova
Újezdských kasáren podle slibu ofsařova pře
dešléniu starostovi dra.Srbovi tedy přecesnad
konečně zmizí s nyoějšího svého mista —— —

Na místě jich projektuje — kdo? —
nádherné kaskády, jež bude lze jiš z Ferdinan

Pdovy ulice viděti, a jež badou perlou Malé
Strany...(E
od sebevzdělávání a opravdového cenění zásluh a
předností.

Frázemi doba naše jest přebobata, s proto
důvěra vespolná poklesla. Dnes téžko rozpoznat
pod přívalem frází, co pravda a lež, co drahokem
a co padělek. Dnes žije se frázemi, bojuje se fré
zemi, ba i umírá se frázemi. Dnes i zločiny a
podvody nejčernější opředou se tak dovedně frá
zemi, že i nejzkušenější porotce v soudní síni jest
na rozpacích říci k provinění sanoe Čili »ne.«

Fráze, planá tráze, toť přednost, ale také i
břích doby nynější, Kdy budeme činiti pokání...

1

«My hřešili na fráze, slova,
na čerstvou vlastních dětí krev;
dnes zvučná fráze není nová,
jak hroude zní nám o rakev.

A přece teď by byla chvíle
zrak sklopiti, se v srdce bít
a v dávných přání na mohyle
evé Conliteor netajit . ..

Jen vlastní prospěch zašlapsti
a Čistou vlasti podat brud
a budem pevní zas tam státi,
kde osud řekl: +Tedy bud le

(3. Vrchlický).



Tolík zatím ! Vyčkáme. Zatím na vrcholí
Petfina stojí dosud ohyzdná prachárna.

Badouonontnás povčí, nejsou-li tyto zvěsti
poubými nředzvěstmí sgitačními před budou
elmi volbami do rady říšské! —

s *

Přemlsění Františka Palackéhoza
městnává pražský lisk i pražskou radnici. Pro
fessor dr. Labor Niederle vyslovil myšlenku
še Paleckého pomoík měl by vlastně státi před
badovou příští české fakulte filosofioké ne ná
městí před Radolfinem. Myšlenky ojala su fa
kulta, a za nedlonbo serozšířila akce, která
není u nás v Praze ojedinělou a svého drabo
jedinoo. Svědčí ovšem o povrchní prozíravosti
krabů, které mají odávati rozhodný tón. Jeme
toho náhleda, a přáli bychom ei, aby téhož
nábleda byla i většina eboru obecních starších,
až o věci bude se jednati: že základním ka
menem ku pomníku Palackého, sasazeným
slavnostním spůsobem za účasti zástupců všech
slovanských náradů, nemělo by býti hnutol
Tehdy bylo u základního kamene ku pomolku
blásáno, že musí býti svědkem všech příštích
dob, jak neochvějně Slovanstvo k sobě Innnc
bade vytvářeti lepší svoji budoucnost. A tu
máš: Neoplyne mnoho let, a na vše se zspo
mene. To vážoost naši za hranicemi ani 0 slo
vanských národů nikterak nezvětší, pakli pom
nikový základní kámeu bude z útroby země
vyrván a přenesen jinam. Palackého most
nazván byl po velikém historiugrafa, a jest již
historickým. Proto, že u mostu tvhoto slova
již i náměstí po Palackém, nutno, aby pomník
byl zbudován, kam původně byl určení

„Obnova“ v pražských kavárnách a restau
racích. Předešlý náš článek o dramatickém au
toro H., jenž nechtěje dáti se živiti svojí tobyní
a ženou, chtěl, aby jej živila země, a žádal
semský výbor za roční apanáž mnoha tisíc
koruo, byl z našeho listu ve všech pražských
kavárnách i restauracích vyříznut. Proč tato
tajná konfiskace??

Obrana
(3) Slovutným universitním profes

seorům v Praze. Pokrokáři usilojí, aby fa
kulta theologická byla vyloučena ze svazka
Karlo-Ferdinandovy university Pražské. Nejra
ději bý to viděl Váš kollega, p. prof. Masaryk
se svými stoupenci. Nám však při tom štvaní
proti theologické fakultě připadá, še by oni
versita měla se zreformovati zcela jiným smě
rem. Jeme terrorem vyprovokování a tedy se
tážeme, zda jest slošno a spravedlivo, aby
v ústavě tolik důležitém hrál vynikající roli
muž, který vědu tolikrát svými stranoickými
výklady znehodnotil. Tážeme se, zda jest
slašno, «by byl kollegou dra. Kalouska, dra.
Maiznera, dra. Vřešťála a jiných muž, v jebož
jediné kojze naleznete neobratné kontradikce
a který ze strannické zášti — jak často do
kázáno — okatými nepravdami církev katc
Jickou snišnje a pravda dějinnou překrocuje?
Tento muž docela odvážil se kritisovati kato
ckon knihu, ani ji četl; a jestliže četl, tím
bůře, pcoěvadž jeho „kritika“ uváděla čtenáře
v omyl v příčině obsahu knihy vůbec. Něko
likrát „Obnova“ tohoto „kritického a vědecky
nestranného“ professora vyzývala, aby svoji
odeozojící kritika odůvodnil ovedením přísluš
ných příkladů, ale zcela marně.

Dále se fáteme, jaký jest hlavní úkol
universitního professora? Myslíme, že jeho
přední povinností jest věnovati se tomu vě
deckémo oboru, ku kterému jest na universitu
povolán. Může však dobře odbor vlastní za
stávati universitní professor, který chce nyní

—„me nyní vynikati v odborechvšech?Můše nyní sebe bystřejší učenec vynikati jako
veliký sociolog, historik, filosof, tbeolog a

Jitík zároveň? Jest možno, aby professor
osofie luštil hravě a dobře vážné problémy

s tolika odburů jiných? Stačí mu vůbec
čas, aby celou tuto spoustu nových a nových

opisů (tepeaných znalci všech těch odborů)nepo dobřesledoval? Nyní není doba pro
pansofy, to uzná každý učenec, který aspoň
trochu svědomitě svéma vědeckéma úkolu 6e
věnuje. A při takové povrchní „všestrannosti“
ještě ten pán začal kritisovati úsudek lékařů
pronesený nad mrtvolou dívky!! On dovede
všecko?! Lékaři, které sama aniversite prohlá
alla sa dobré odborníky, mrtvolu prohlédli a

pe teprve úsudek řádný podali. Profesor fifis byl pronesl svoji polemiokou kritika,
aniž před tím mrtvoly viděl. Lze si představiti
větší povrchnost a smělost?
. Zvláště olovotnéma sboru | professorů
thoologické fakulty nemůže býti nijak Ihostejno,
le sám universitní professor katolickou věda
thoologickou a tím je samé tolik snižuje, aš

Jeho žáciztropili proti thibologickéfakalté demon
trace tolik nehozké. Vy sami, slovatní pánové,
dobře víte, jaké do očíbijící nepravdy proti
církví onen doktor floeofienapsala promlavil.
Víte, jak nespravedlivé pomlouvá církev ta,
Jež založilaa bohatě nadala uoiversitu, v níž
nalezl pěknou existenci. Založili universitu
pražskou enad židé, še ten pán prot: rabínům
důrozně nevystapoje, ale — ačkoli jest synem
dobré katolické matky — vášnivě útočí hlavně
proti církvi naší? Již v zájmu vědysamé nutno,
aby rázně vystoapili proti jeho toctovým
šágrům odborníci s důstojným protestem.
V zájimu oti vědeckého ústavu jest potřebí, aby
samí oniversitní professoři proti zuehodno
cování vědy se postavili, nemá-li soud budouc
nosti vyzniti zcela nepříznivě o nynější éře
Karlo-Ferdinandovy uoiversity vůbec. Ano
budoucnost užasne, co všecko si mohl dovolit
pod roaškou vědy ještě v tomto století uni
versitní professor! Nenavádíme k nepěkné de
nunciáci ani k policajství. Prosíme pouze, aby
význačně nepravdivé Šlágry toho pána byly
sebrány; k nim nechť se připojí příslušné po
známky opravdových učenců a pak nechť 8
stane ioterpellace, zda muž tak povrchně,
strannicky a nepravdivě plšící má zasedati ve
sboru těch, kteři šíří po důkladném stodia
vědu pravou. Jestliže Be píše s velikou nená
vistí memorandum, šádající vyloučení tbeolo
gické fakulty ze svazku universitního, jest
Da čase, aby se vzala pod kritický nožík
věda takového professora, který tolik proti
katolické theologii brojí a svojí vědou stále
proti církvi Šermaoje. A kovtrolu vědeckou
přece dovoliti musí i nejhorlivější pokrokář,
není-li mo svoboda pouhoa frazí. Chtějí-li pc
krokáři pod záminkou vědy vylačovati nábo
ženství ze škol, nesmí se diviti, jestliže na
padení kněží podrobí jejich prapudivnou vědu

(3) Lháři = „Hlasů Pokrokn“, jen
dokazují! Pravíš, že dr. Drtina musil v Do
brušce dávati „Obnově“ lekci z katechismu
dějin. Pravíš dále doslovně: „Těm pánům
z „Obnovy“ nejsou na příklad známy takové
věci, že ovangelická církev nebyla foště v dobé
Karla 1V.“ A teď dokazaj, čím a jak jsme dali
na jevo v příslušném článku v přednášce
v Třebechovicích takovon neznalost. Jestliže
podle tvého referátu skutečně dr. Drtiua mluvil,
jako by byla potřebípro nás takového poučení,
pak by to bylo aklonznatí realistického úhuře
před podstatou sporu. A jestliže to tvrdíš ty,
tedy jen rychle dokazují Myalíš-li, še ináš
pravdu, dokážeš přece z řádků Obnovy svoje
tvrzení zcela hravě.

P. Tilm. Peach T. J. píše v knize „Křesťan
ve víru světovém“ (str. 63.)

„Stali jsme se všichni (svátostí biřmování)
bojovníky Krista Ježíše, nesmíme tudíž se domní
vaši, že bojovníky mají býti jen naši duchovní pa
stýři a vůdcové a jem jim boj ten ponechávati, ob
zvláště o dobách dnešních, za nichž úspěchy světové
a pokrokové vyžadují usilovnější péče, by ve své
„závratné“ výši vzdělanostní neopomíjeli jediné po
třební — spásu duše svá, věčné blaho lidstva veš
kerého. Dnes nestačí svědomitě dostáti svým nábo
ženským, církevním přikázáním, štědře udíleti al
mužnu a jiné milosrdné skutky konali; v bojí
svělovém musí každý z nás po boku duchovenstva
a vůdců katolíků svou hřívnou a způsobem přispí
vati a je-li třeba i a myslí obětavou a rád i pří
koří a svízele strpěti a stalně s prsoma neohrože
nýma v šiku stáli; komu však lo dánonení pro
starobu, chorobu a p.. aspoň dle možnosti napomá
hati příspěvky peměžitými. Doba dnešní, kdy surové
výbuchy mevěry a výstřelky nemravnosti se šíří,
volá do duše veškerému katolickému lidu: Skůjte
o šiku nerozborném u veřejném životů, duchovenstvo
4 lid tvořte jednotu skalopevnou, buďle všichni ze
žuly akvádrů... mímolásku kelrkvisvébuďte

Politický přehled.
K nastávajícím volbám konají aa oa všech

stranách pilnó přípravy. Soustřeďování v Ce
cbáéch nedaří se zatím ani na straně české ani
německé, každá sirana hledí především jen pro
gebo získat co nejvíce mandátů. Tentokráte i
Čechové vídeňští účastní se voleb, ale postaví
jen kandidáty sčítací, ač jim dle množství jich
mělo býti zákonem přisouzeno několik man
dátů. — Z rakouských ministrů budou kandi
dovati do říšské rady mimo ministry parla
mentní bar. Beck, dr. Fořt a dr. Korytovský;
minister bar. Bienerth nekandidoje, ježto řídí
volb3 jako ministr vnítra. Dr. Klein a br.
Aterepetg nekandidují, poněvadž po volbách
ustoopí ministrům parlamentním. — Dle zpráv
« Vídně olsař na radn lékařskou do Prahy prý
vůbec nepřijede. — V Praze na schůzi předáků
katol. šlechty české a zástapců katol. spolků
českých politických jednalo se o nastávajících

volbách, přičemž, coš jest váhy nemalé, na
léhéno bylo na to, aby ee sdražení katol. rol
nictva českého spojilo s českou stravou agrární"
rozhodnutí ge sice ještě nestalo, ale na cestě
k dohodě bude pokračováno,

Uher. mioistr spravedlnosti Géza Polovyi
byl přece donocen odstoupiti a jeho nástapcem
stal se státní sekretář dr, Gůother, bývalý
piarista kněz, jenž z řádu vystoupil. Polooyimu
za odstoupenou zaručeno prý | ministerskou
radou300000 K, z čehož v Ubrách nový poplach.

Volby do říšského sněmu ačmeckého již
ekončeny. Z užších voleb vzešel katolický střed
ještě silnější, čítá nyní 105 mandátů proti 99
v letech předešlých; jest nejsilnější stranou
v Hšském sněmu. Sociální demokracie nabyla
pooze 43 mandátů, ztratila 96, porážka tedy
velká; ty tam jsou plány o sociál. státu bu
douenosti. Po katol. středu j ou konservativci
a 69 maudáty, národ. liberálové 55 (o 5 více),
svobodomyslná strana lidová 28, Poláci 90, atd.
Poláci získali 4, kongervativci a antisemité 18
nových. Vláda dle toho příliš nezískala, při
bylo jí vlastně odpůrců,

Revolucionáři ruští nenstávají v útocích
a loupežích; a vláda ovšem dle toho je zase
stíhá a přísně trestá.

Mezi Spojenými státy severoamerickými
a Japonskem přiostřuje se spor vzniklý naří
zením v Kaliforaii, jímž se ustanovuje, že ja
ponské děti nemají býti ve školách společně
e americkými.

Z činnosti katol. spolků.
Přednáška ve spolku „Anežka“

V křesť. aociálním spolku paní a dívek v Hradci
Králové přednášel vsdp. kanovoík Dr. Soukup o
významu svátku „Hromnic“ se stanoviska kultnr
ního a sociálního velmi poutavě, nastíniv dle
vzoru sv. rodiny nazaretské utěšený obraz spořá
davé rodiny křesťanské. Po přednášce konala se
schůze patronátu elužebných dívek, v níž vldp.
Dr. Reyl vyložil úkoly a cíle tohoto důležitého
odboru dámského spolku. Schůze patronátu bude
Be konati ob týden vždy v neděli odpoledne o 3.
hodině. Patronát je zcela bezpla'ným a nezávazným
odborem, jejž řHíditi bodou pí. Čečilová a pí.
Novotná,

V Eoutokách m Jilemnice konala6.
ledua b. r.. vzděl. jednota katol. šestou valnou
bromadu. Scbůzi zabájil místopředseda p. Jan
Svatý, rolník v Roztokách. Dle zprávy jednatelské
pořádala jednota v roce minolém 4 schůze výbo

rové a 8 schůzí Senec ze kterých 6 bylo veřejných, na nichž řečnili: dp. F. J. Kouečný, farář
se Lhoty, „O rozluce manželské“, dp. Fr. Říb,
farář ze Studence, „o své cestě do Říma a po
Itelii“, a podruhé „Vídeňští Čechové a české
bohoslažby ve Vídni.“ Po této přednášce uspořá
dáne abírka na zařízení česk. bohosložby ve Vídni,
která vynesla 12 K. Dne 4. listopadu bylaschůze
na rozloučenou s odcházejícím dp. Boh Tomlčkem,
kterýž v naší osadě 14 roků blahodárně působil
jako kaplan; jako předseda naši jednotu téměř
po 6 roků řídil. Pre spolkovou knihovou maoho
cenných knih daroval v ceně na 150 “, za čež
mo tuto veřejně vzdáváme srdečné díky. V prc
sioci přednášel dp. Jos. Soukup „O významu dr.
Kodyma pro zvelebení českého rolnictva.“ Ostatní
schůze spojeny s Četbou a rozhovory dp. předsedy
neb jednatele o časových otázkách a zájmech spol
kových. V době masopustní pořádán ples a během
roku 5 divadelních předatavení. Mimo to po každé
veřejné schůzi sehrána jednoaktovka a sólové vý
stupy. Veřejně vystoupila jednota o všech církev
ních slavnostech a průvodech, o svátku Ochrany
pv. Josefa a sv. Václava účasť brala korporativoě
na bohoslužbách. Sjezdu krajinského ve Studenci
účastoila se jednota v plném počtu a delegáty
zastoupena v Praze na sjezdu 17. června, na
scbůzi v Jilemnici, na hoře Tábor a j. Časopisy
se odbírají: Náš Domov, Meč, Ludmilg, Naše
Listy, Kříž a Maria, Sv. Vojtěch, Echo z Afriky
a j.; čtou ge ještě Obnova, Čech, Hlas a j. Kni
bovna obsahuje 225 svazků zábavné a poučné
četby. V tomto roce zřízen podpůrný fond ka
podpoře neštěstím neb nemocí postižených členů
s ubon katolických jednot mužů a žen. Zsklad
učinil vidp. děkan svým velkým darem 60 K,
k tomu při odchodu svém « Boztok do Petrovic
dp. Buh. Tomíček přidal 10 K, 25 K čistého vý
těžku z plesu r. 1906 a jiné dary, tak že dne
fond tento obnáší 103 K. Všem dobrodincům zde
vyslovujeme srdečný dík a saplat Pán Bůh! Po
správách ostatních fankcionářů konaly se nové
volby. Zvolení jsou: dp. Jos. Sonkup sa předsedu,
pp. J. Svatý místopředsedou, F. Šole, jednatelem,

J. She pokladníkem,J. Jebavý, knihovníkem,do výbora: J. Říhe, A. Kovář, F.Horáček, Jos.
Hampl, A. Holeč, S. Mužíček, nábradhíky: Jos.
Šole, F. Šír, J. Mládek; revisory: A. Holec a J.
Říha. Ku konci zvolen důvěrník pro kat. organi
saci v Roztokách, k níž položen základ při této
schůzi a jmenování důvěrníci pro obce přifařené.

Btanoveno,že pro tyto tt pořídíse 25ex. časopisu „Štít“ Další činnostiepolkové a or
Ganisační práci Zdař Bůh!



Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Ustanorenijsou: p.

Jan Grob. farář v Radimi, za faráře do Lutan;
. Jos. Bartoň, farář v Chřenovicích, za faráře v

bdáuči u Ledče; p. Vojt. Jelínek, farář v Před
bradí, za děkana v Sadské; p. Jos. Klepl, admi
nistrator, za faráře v Samáíně; p. Vikt. Vlach,
koop. ve Zbielavi, za kapl. do Uhotusic; p Frant.
Kbua, administrator v Lučici, za koop. do 2bi
slavi; p. Viktor Kudrnovský, kaplan v Golčově
Jeníkové, za kaplana do Lomnice n. P,; p. Frant.
Eisler, kaplan v Ledči, za proz. katechetu v Dol.
Kralovicích; p. Frant. Teska, administr. v Duše
jově, za kapl. do Vilimova; p. Jos. Toušek, ad
ministr. v Čenkovicích, zs admin. do Heřmavic;
p. Vince.Remeš, admioistr. Lučaneký, za administr.
do Radimi; p. Jos. Šimek, administr. v Bobdánči,
sa administr. do Chřenovic; p. Jos. Polášek, kapl.
v Bílém Ovjezdě, za katech. do Červ. Kostelce;
p. Jarosl. Těšitel, kapl. v Lomnici, za koop. do
Svratky; p. Jarosl. Pavelka, koop. v Bělé, za
kapli. do Lomnice n. P.; p Jos. Konárovaký,
kap!. vo Vys. Mýtě, za zat. katecheta tamtéž; p.
Fraot. Brýdl, kaplan v ČCerekvici, zs kapl. do
Vys. Mýta; p. Dr. Frant. Loskot za zástupce
Gymnas. katechety ve Vys. Mýtě. V Pánu zesnuli:
p. P. Řehoř Wagner, O. S. B. převor v Broumově
+ 80. ledna; p. Jos. Beran, (V Vuln.) b. vikář,
děkan v Králové Dvoře + 31. ledna (naroz. 1841,
vysv. 1866); p. Jan Otčenášek, (V Vulo.) děkan
os odpoč. ua Opočuě + l. únrra (naroz. 1842,
vysv. 1869). Uprázdnila se: fara v Chřenovicích,
patron Ústav člechtičen na Hradě Pražském, od
1. února; děkanství v Ústí n. Orl., patroa kníže
Lichtenstein, od 3 ledna; fara v Předhradí, patron
kníže Hohenlohe Schilliogsfůrat, od 1.-února; dě
kanství v Králové Dvoře n. L., patron císařovna
Rakouská co královna Česká, od 1. února 1907.

Odevzdánízásinžného zistého křiše.
V neděli dne 3. února odevzdal p. místodrž. rada
Steinfeld záslužný zlatý kříž ct. sestře Pankracii
Rosenkrancové, kteráš již od r. 1865 působí na
udejší obecné dívčí škole. Vzácná tato slavnost
shromáždila do květinami ozdobené kaple divčího
pensionátu císaře Františka Josefa I. značný počet
vznešených hostí a četných přátel ct. sestry Pan
kracie. Mezi hosty dlažno avésti nejdp. biskupa
Dra. Jos. Doubrava, vadpp.: kapitulního děkana
msgra. Dra. Al. Frýdka a msgra. M. Musila, zá
stopce obce pana radu Rusea, radní pp. Černého,
Růžička a Špalka, členy okresní školní rady pp.
teditele Nováka, Dra. Domabyla, inepektora Krč
máře a řed. Šedu, zástupce učitelstva pp. ředitele
Vachka a Rybu. Četně byly zasloupeny zejména
dámy, znichž mnobé byly žákyněmi vyznamenané
ot. sestry Pankracie. Slavnost zahájil pěvecký sbor
chovanek církevní skladbou, načež p. místodré.
rada delší působivou řečí vyložil význam slavnosti,
poukázav nejen na záslužnou činnost oslavenkyně,
ale ina zásluhy celó kongregace školských nester,
jimž vyslovil Jebo Veličenstvo při své lonské ná
větěvě v Čechách nejvyšší uznání při veřejné au
dienci. Nato ujal ae slova nejdp. biskup a tklivon
promluvou rozvedl paralelu mezi křížem zásluž
ným a mezi křížem svatým, jenž byl oslavenkyni
po celý život útěchou a posilou v obtížné práci.
Vyznamenané řiditelce blabopřál jménem školních
úřadů a školních dítek pau inspektor Krčmář a
žákyně Domečkova podala jí pěknou kytici 8 rozto
milým veršovaným blahopřáním. Pobnutými slovy
poděkovala dojatá oslaveokyné Jebo Biskupské
Miloati za vzácné upozornění nanejvyšším mlatě
na tichou jeji činnost a všem přítomným za bla
živé projevy sympatické účasti, končic své díky
přáním, aby Váemohoncí žehnal Jeho Veličenstvu
a Celému jasnému rudu habeburskému. Tklivá
elavnost skončena byla modlitbou za Jeho Veli
Čenstvo a císařskou hymnou. Přítomni hosté za
psali jména svá do pamětní kniby. Referujeme o
vzácné slavnosti se zadostiučiněním, že skutečné
zásluby této skromné řeholnice na poli školském
došly nejvyššího oznání a vyslovujeme přání, aby
vyznamenání tomu těšila se ct. sestra Pankracie
dlouhá ještě leta v dosavádní duševní avěžesti.

Dary. J. B. M. ojdp. biskup Dr. Doubrava
daroval Politickému dražetvu tiskovéma pro r.1907
opětně 400 K a komitétu organisačnímu 50 K. —
Vadp. Mgr. Pogerth jedaotě katolických tovaryšů
daroval 10 K. — Vedp. kanovník Dr. Soukop
patronátu slušebných dívek věnoval 5 K.

Bar bohoslovcům. J. Bisk.Milost ndp.
biskup dr. Jos. Doubrava ráčil jako minulá léta
$ letos darovati 100 K bohoalovcům královéhra
deckébo semináře, jako předplatné na čazopisy,
aby boboslorcům umožnéno bylo, sledovati postup
literatury tbeologické a filosofieké, čemuž ovšem
koibovna ústavu naprosto nevybovuje. Zeplat Pán
Bůh šlechetnému dárci!

Promoce. Pan Václav Šimák, rodilý z Tře
bihoště, právní praktikant při c. k, krajském
soudu v Hradci Králové, by) dne 29. Jednat r.
na c. k. právnické fakultó vysokého učení českého
v Praze za doktora veškerých práv problášen.

Zlntom avatbu oslavili dne 4. t. m.
v chrámu av. Dacha v IMradci Králové p. Vojtěch
Netrval, oficiál c k. nkr. hejtmanství ve výslužbě,

"s chotí svou roz. M Belingrovou.

Z Klicperova divadla. Vnáladěslavnost
ní, sa přítomnosti předních místních hodnostářů od
býval se ohlášený koncert mistra Buchtele a slě.
Nepeřených. U virtuosním umělci nelze než kon
statovati, že znovu obhájil a dokázal slavnou svou
pověst. Jeho virtuosita vyniká blavně v nedostiž
ném přednesu hudební věty, oož patrno bylo zvlášť
v A moll koncertu mistra Slavíka, v Schumannové
„Večerní písni“ a „Snění“. Effektní číslo Pagani
niho podalo umělci příležitost, aby dokázal bá
ječnou přímo techniku ve Aageoletech i jejich
dvojhmatech. A co 80 zvlášté itbilo, jest, že ne
skrblil a tak kromě čísel programových sískali
jsme ještě několik rovněž pěkných. Sotva se dá
mysliti doprovod dokonalejší, než byla hra alč.

Černé; Škoda, že nenslyšeli jsme od ní též nějuké
číslo sólové. — Schumannova „Variace pro dva
klavíry“, kterou přednesly slečny ©Nepeřených,
byla bezvadná. Souhra naprosto precisní, dyns
mika všudy správná, takže nikdy thema nozaniklo.
V obon klavírních člelecu bylo viděti nepopíra
telné nadání i píli a též Čestný úspěch. Co ae
týče čísel zpěvních. musím některé věci pozna
menati. Předně, že slečna většinou vybrala si čísla,
klerá jejímu hlasu neodpovídala. Rozsah jejího
hlaso, kde zní totiž vskutku umělecky, cením od
dolního „c“ k vrchnímu „g“ — jest to tedy spíše
mezzo-soprán. A v této půldruhé oktávě ovládá
slečna svůj blas dokonale; správná intonace zvoní
v jasném měkkém timbru a mile se poslouchá.
Za drabé myslím, že necí vlodno předaášeti arie
operul; a to © toho důvodu, že slabý doprovod
klavíru nenabradí nikdy plný orchestr, « nímž
ekladatel počítá a jebož Bytost instrnmentálních
barev přikryje ve vysokých polohách hlasovou
strohost; dále také proto, že jinak působí arie
přednesená při operním představení, v kostýma a
v případném okolí, a zcela jinak, když jest vy
tržena ze svého místa. A třetí věc: k dobuta jeat
potřebí voliti planě lehké, snadno pochopitelné;
vždyt takových skvostů národních i uměleckých
máme dost. Pro tyto věcné poznámky nesmí 80
však nikdo domnívati, še by ona čísla zpěvní byla
snad neumělecká; slečnám naopak nebylo méně
applaudováno než slavnému houslistovi, a svěděf
o jejich umělecké výši již to, že nebály se a ním
vystoupiti, a že také vskutku se vedle něbo ne
ztratily. Doufáme, že oba tyto domácí talenty
častěji ještě uslyšíme. — Dům byl do posledního
místa vyprodán. Dr. Aliguis,

Ze statlatiky farnosti královéhra
decké. Na katolické farnosti královéhradecké
v r. 1906 narodilo se úbrnem 214 dítek. Z tobo
156 připadá na město Hradec Králové, ostatní
na přifařené obce: Lhotu Malšovou 11, Svínery
8, Malšovice 39. Kopolací bylo celkem 68, oblá
šek 115. — V Hradci Králové zemřelo 166 osob,
a čehož připadá na okr. nemo nici osob 61. Na
nově zřízeném hřbitově ve Lhotě Malšové pocho
vány 4 osoby. Z Malšovic a Svinar pochovávají
8e zemřelí na Nový Hradec Král.

Typografický kurs pořádáměst. prům.
museum v Hradci Králové od 23 února do 7.
dubna 1907 a tímto programem: V sobotu dne
23. února od 6—9 hod. večer: „O jednotlivých
grafických způsobech reprodukčních.“ — V neděli
dne 24. února od 9—12 hodin dopol. a od 2 -5
hod. odp. „Zbožíznalství.“ (O papíra, barvéch a
růa. surovinách v tiskařetví). Učitel p. inž. Rob.
Urban z Praby. — V sobotu dne 2 března od 6
—9 bod. večer a v neděli dne 3. března od 9—
12 a od 2—6 hod. večer: „Akcidence obchodní“
(Noviny, inserty, dopisní papíry. děty a memo
randa, adresky atd.) — V sobotu dne 9. března
od 6—9 hod. večer a v nedělí dne 10. března od
9—12 bod. dopol. a od 2—6 hod. odpol.: „Akci
dence příležitostná.“ (Pozvánky, taoeční pořádky,
snonbenky, diplomy atd.) Učitel pan Ot. Císař,
typograf a odb. něitel v Praze. — Vsobotu dne
16, března od 6—9 hod. večer a vneděli dne 17.
března od 9—12 hodin dopol. a od 2—6 odpil.:
10 knize“ (Sazba běžná, matematická, tabulek,
veršů, sazba 8 illustraoemi, umístění a lámání
vazby, kuiha moderní). Učitel p. R. Dyrynk, red.
a typ graf v Praze. — V neděli dne 24. a v pon
dělí dne 25. března od 9—12 a od 2—b hodin
odpol.: „ do ploten podtiskových.“ (Prak
tická cvičení). Učitel p.'Ot. Císař, typograf a odb.
učitel v Praze. — V neděli dne 7. dubna od 9—
12 hod. dopol. a od 2—6óhod. odpol.: „Umělecký
plakát.“ Učitel p. R. Dyrynk, typograf a redaktor
„Typografie“ v Praze. Přihlášky do kursu, který
jest úplně beaplatný, příjímá do 15. února 1907

otví měst. průmyslového musea v Hradciové.

Z čítárny měst. průmyslového musea vwHradci Krůtevé. Veřejnoučítáran
průmyslovou navštívilo v měníci lednu + 11 veče
rech 888 osob. V čítárně vydáno na 682 žádanek
412 odb. apisů a 286 děl předlobových a více neš
14.300 jednotlivými předlohami. Domů zapůjčeno
298 osobám 345 avasků knih a 1490 předlob.
Do okolí 17 osobám 28 svazků knib a 1133 předloh.

Mistní odbor Českeslovanské Ob
chodnické Besedy v Hradci Králové koná
svou řádnou valnou hromadu v neděli dna 17.
února t. r. o půl 3. bod odpolední ve apolkocé
místnostibotelu„Bařtipán“a tímto'programem:
1) Čtení rápisa. 2). Zpráva dolegáta o anketé

Besední za r. 1006. 3;. zp činovatků. 4).Volby: a) přednody, U? Óžyt članůvyboru, c) dvou
rovisorů účtů. 5.) Volnénávrby. Hosté vítáni! —
Dosavadní činní členové Karel Bergmana a Lo
opold Krška, kteří szařízují své vlastní obehody,
(prvý v domě pí. Fultaerové v Palackého třídě,
obchod sukny, drahý v domě p. Bkuberského oa
Svatojsnském náměstí, obchod koloniální a deli
katesní) vystoupili ze členství činného a přihlásili
se za členy přispívající. — Přejeme podejkům
jejich mnoho zdaru!

Ve schůsi městské rady králové
hradecké a odboru pro histor. musemdne Ši.
ledna a 4. února 1907 usnosono: Na výstavu
zlatníckou ve Vídní zapůjčí ae rak. průmyslovému
museu některé památky po královně Elišce. —
Od p. J. Kafky, sochaře, zakoupí no výkresy sbo
řené věže „Kroptčky.“ — Zhotovení modelu téše
věže zadé se p. Jana Čermákovi, sochaři zde.
— Přípis o. k. okresního bejtmanství, dle něboš
roční odměna za braní na varhany v kostele nv.
Aotonína na Novém. Hradci Králové p. V, Stade
nému byla avýšena na K 240 —, byl vzat na vě
domi. — Uděli se povolení k užívání provieorního
ekladistě p. B. Steina, majitele domu čp. 8286
v Pospíšilové třídě. — Odepíše se groš čině.
a domu čp. 82 p. F. Bergmanna. — Výnos c. k.
okres. hejtm, dle něhož obec Hořice byla za
mítuuta ve své atíšnosti podané do rozmnožení
trhů dobytčích v městě zdejším, byl vzat na v
domí. — Provedou se opravy + bytu jateckého
v jatkách. —

Legitimaee k důvěrné schůzi dlo $3.
shrom. zák. Jze dostati v bisk. knihtiskárně 100
kusů za 40 b.

Panorama Národní Jednoty Nevere
české v Hradel Králové zs Bílouvěží vy
stavuje od 9.—15. února 1907 poučný a zajímavý
oyklus obrasů na jesero Gardeké, Arco a Riva.
Překrásný pruh země na severozápadním pobřeží
jezera Gardského e malebnými zálivy, útulnými
městy a vesničkami s romantickými hrady, přemě
něný v rozkošnou zahradu, chráněnou alpskými
velikány, bývá od cizinců zejména v zimě bojed
navštěvován.

Pane Maseryku, moodkladné po
vímmest vás volá! Přispěchejte rychle ne
pomoc svým „vyšším mravnostním hlediskem“, ať
vaši žáci nelhou aspoň tolik drze! Nějak divaě
jste je upevnil při dvon loňských návštěvách
v pokrokové pravdymilovnosti. Tupí a Ibou bář
než před tím. Víte, co píše č. února „Oav. lidn“
o Obnově? Prý se v ní aenajde „oprakda nic ji
ného (kde pakl) než nesnášelivost, štvaní (!l)
a brubé nrášky (117) všech vyznání nekatolických,
všech (!) jen trochu pokrokovějších stran a snab.“
Od „Osvěty lidu“ samé žádati důkazy na tyto
fráse bylo by věcí m:rnsu, protože na naše
časté dotazy bylo odpovídáno nanejvýš novou
hrobostí. Ale Vy sapoň buď věcně dokašte nebo
as0ň napomeňte list, který od jiného pokrokář
skóbo listu — ne od nás nazváu nepěkně
„Stokou špíny“ — A za ty ukratné „zločiny“
naše jest vlastač prý zodpověden nejdp. biskup.
Jak kdybychom my chtěli za skutečné chlapecké
výpady a prolhanosti „Osvěty 1.“ volati k zodpo
vědnosti pp. dra Rlnmpara, Diveckého a Mareše?
Ano, ano, Čeliti věcnou obranou násiloickým a
prolhaným výpadům — jest dle pokrokářaké mo
rálky štvaním. Rychle tedy, p. Masaryku, pracujte
na reformě názorů vašich šákůl Jicak sproetými
přezdivkami, okatými prolhanostmi a topevím lidí,
kteří si chtějí přes štvaní „Oavěty L“ kus savo
body zachovali, zesuroví čtenáři tohoto Jistu zcela.

Valná hromada KEY.šivm. spelečen
stva, jež odbývala se dne 21. ledna t. r. za 6
časti mnoba členek, usnesla se jednohlasně: Každá
Švadlena provozující své zaměstnání po živnost
nicku (t. j. drží-li dělnice nebo učednice), povinna
jest státi se členkou společenstva a jako taková
musí své učednice ke spol. přihlašovati. Rozdíl
nesmí se Činiti žádný. Ať se tedy kterákoli dívka
s jakýchkoli důvodů ehce naučiti prakticky šít
šaty nebo prádlo, považována býti must za učed
nici a jsko teková nechť jest u apol. zapsána.

Zmraneuti nechala „Osvětelidu“ jednoho
vojáka stojícího na stráži u pracbárny. Ačkoli je
teď veják na stráži daleko líp opatřeo, ač mohl
volati nebo vystřeliti, přece chudák — «mral.
Jenže o tom smrslém choďasovi sami vojáci ne
vědí. „Jak dlouho a kolik životů vyžádá ui ještě
náš brotální militarigmus ?“ Volá humanitářská

em žně Ano—20mitarina zlávěc,enejhorší židov militerismas ma Rusi, který
nešetří ani žen ate

Také „české“ zápalky. Začínají se
v našem městě prodávati podivné české zápalky;
na škatalce v červeném poli bílý nadpis „České
zápalky“ a pod ním říšský německý orel. Fabrikant
asi dává nad téhož orla tisknout sase „Deutsche
Zňadhělzer“ pro obchodníky německé. Proto posor|

© hmuti agrárním přednášelna valné
hromadě Polit. drnástva tiskového 6. t. m. dp.
Vlček z Nové Vsí, odporučoje, aby kněží pod
pvrovali kandidáty agrérní tam, kde bude po
skytoutu nálečitá záruka, že kandidát nobude bla
sovalí pro prolináboženeké zákony. Tím ordem
Uejsonvyloučeny samostatné katolické kandidatury.



E méstokých ústředních jatek krá
lověbradockých. Za rok 1006 poraženobylo:
býků 414, volů 231, krav 304, jalovic 134, vepřů
714, skopového dobytka 36, jehůat 6, telat 528,
koz 15, kůziat 60, celkem 2391 kusů, s čehož
963 kusy velkého a 1408 kosů drobného dobytka.
—-Z venkova ko prohlídce bylo přivezeno: masa
hovězího 73 582 kg, vepřového 43.934, skopového
961, telecího 3.576, masných výrobků 110.737,
dpoku a sádla 31.744. — Kosů celých: vepřů 1.079,
skopů a kos 130, jebňat 92, telat 628, kůzlat 265,
divoké zvěře 66, čunek 2393; celkem dovezeno
z venkova 163834 g masa, 2.250 kusů drobného
dobytka a 2.393 šanek. — Závady při problídce
zjištěny byly a: 124 kusů bovězíct, 1telete, 190
vepřů, 5 skopců, 389 kg masa dovezeného. — Po
odstravéní závad uznáno plnocenným: 129 kusů
horérich, b skopsů, 126 vepřů. — Na nucený vý
sek bylo odkázáno: 1 kus hovězí, I tele, 4 vepři,
964 kg masa za průměrnou cenu 90—120 bal.
Ke zničení určeno 25 kg masa přivezeného. —
Příčiny sávad: Taberculosa u 10 kusů bovésích;
aktinomykosa spodní čelisti u krávy; ubrovitost
u 4 vepřů a jedné vepřové hlavy; echinococcus
v plících a játrecb u 7 bůvolů, 1 vola u 3 vepřů;
distomatosis u 85 kusů hovězích; strongylus flaris
v plících u 123 vepřů; pericarditia trammatica u
2 kusů bovězích; zánét vemeno u jedné krávy a
svinó; zlomení kosti ramennj u 1 býčka; aovo
tvary v játrech u 1 býka; abcessy u 4 kusů ho
vězích v dutině břišní; noryspělost u 1 telete;
bnilobný rozklad u 25 kg masa a masných vý
robků do města dovežených.

Lékárna v Huklemách povolenaroz
hodnatím c. k. ministerstva vnitra. Obecní zastu
pitelstvo poskytne lékárníku bezplatně potřebné
místnosti.

Z Pardubice. Známá affóra p prof. Te
plého e drem. Lbotou byls prý jiš dne 25. pro
Since ukončena amírem v advokátní kanceláři p.
dra. Jos. Sýkory v Chrudimí. Proč asi nebylo
a veřejností dosud nic sděleno? Všechny kruhy
jit netrpělivě očekávají nějakou publikaci. Kdyby
dopustil se tak brutálního činu prostý řemeslník,
úž by dávno seděl v kriminále. K učenému po
krokáři však třeba míti veliké ohledy? Snad proto,
če jsko intelligent má tím spíš dávati lidem
rostším příklad pravé humanity? Pordubětí ob

davé s údivem ee táží, sda si konečné vymůže
pěstí ztýraný kněz satisfakci. Saed není smír tento
zajímavou právnickou záhadou, aby se s ním ne
amélo na veřejnost? Čekáme na vysvětlení.

době. Konečně i zde došlo vše příznivého vyří
sení, a tak může projekt, od něhož Dobruška
pro rozkvět svůj mnoho čeká, do podzimu ode
vzdán býti svému účelu. Hlavní záslubu v té věci
má náměstek p. starosty p. Jan Burian, obchodník
v Dobruáce. — Aby dělnictvo mělo zdravé byty,
chce se starati jedou skupina lidí, jimž na děl
nictva záleží. Mají býti sařízeny tek zv. kolonie
dělnické. Nový zákon o dělnických novostavbách
je tomu velmi přízniv. Dle referátu jistého stavi
tele stál by byt s jednon avětnicí a síní 1200 K,
celý domek as 4000 K, kromě stavebního pozemku,
jenž se mnel platiti zvlášť. Domek by náležel
dělníka «ž po složení třetiny ceny. Ručitelé děl
níků jsou 7 řady továrních podnikatelů. Lépe by
bylo anad, kdyby račila neutrální veličina na př.
peněžní ústav neb pod. Také padá na váhu, že
by dělofk byl od továrolka příliš odvislým. Snad
i tyto potíže se dají vyrovnati, aby účel dobrý
byl uskutečněn.

Z Opočna. V pondělí, dne 4. února pc
hřben byl na Opočenekém břbitově vldp. Jan
Otčenášek, osob. důkan a farář Hořičský pens., z8
účasti 21 kněží, z nichž 13 z vikariátu Opočen
ského, 5 z Náchodska, Z z Rychnovaka, a 1 z die
cáse Litoměřické. Dojemnou promluvu pohřební
přednesl vldp. Jan Dvořák, vik. sekr. a 08. děkan
v Úpici, pohřební průvod a zádušní mši av. konal
vldp. VáclavUhlíř,č. konsist.radaa vikář traktu
Opočenského. — R. i. p.!

Překrásmý pohřeb, jaký v malévesničce
„málu kdy lze spatřiti, odbýval se v neděli, dne
3. února v Újezdě u Chlumce n. C. Kdo to zemřel?
Řídiel učitel tamní školy, p. Josef Miller, muž
v celém okolí velice vážený. K jeho pohřbu se
sjelo kolem 60 kollegů-nčitelů a p. Škol. ingpek
torem Arm. Kirscbnerem z N. Bydžova v Čele.
Velmi mile působilo na lid, že se k pohřbu do
stavili — vedle místního duchovního — také dva
knětí z jiných farností, p. Ferd. Žofák, kaplan
s Chlumce n. C, a p. Otomar Bažant, farář z MIí
kosrb. Zvláště přítomnost tohoto pána, jakožto
bývalého kaplans Vápenského a důvěrného přítele
zesnalého řídícího, byla veškerým lidem 8 největším
povděkem přijate. Kromě učitelstva a kněžstva,
dvou místních spolků zúčastnily se pohřbu veliké
davy lidstva = celého okolí. — Byl zde jasuě
podán důkaz, že venkovský lid, pokud je nezka
žený, posud si váší těch — kteří jsou jeho přiro
tenými vůdci a toto „vůdcovství“ m láskou pro
vádějí— učitelů a kněží.—

Drašstvo pro zvelebení chovu do
bytka okresu Opočenského pořádářádnou
výroční valnou hromadu v neděli dne 17. února
1907 o půl 2. hod. odpolední v obecalm hostinci
v Pohoří. Na programu nalósá se mimo zprávy
funkcionářů přednáška p. E. Hofbansla, okres.
zvěrolékaře z Opočna: „O krmivech so stanoviska
zdravotnického“; volba předsedy, místopředsedy,
jednatele, 6 členů výboru a 2 revisorů účtů; pro
jedoání návrhů výboru: a) pořádání trhu na čisto
krevný skot simeaský v Opočně, b) pořádání
přehlídky plemenného skotu v Opočně, c) ná
kup plemenného skotu simenského ve Švýcařích,

Kralikářství v Proseči u Vys.Mýtaa
v okolí věnovala se pozornoat již od dávných dob.
Králíci pěstovali se však pouze v chlévich mezi do
bytkem způsobem primitivním. Teprve v nedávné
době počali si někteří zřizovati kralikárny řádné
a zavedli ai kralikátetví dle nejnovějších poža
davků. Mezi první kralikáře sluší čítati zdejšího
učitele p. V. Tošovského, hostinského p J. Vobejdu
a syna, v Záboři p. říd. učitele B. Svobodu, p.
J Kašpara, v blízké Zderazi p. J. Krejsu a p.
Fr. Kolka. Tito 8 nemalým nákladem založili kra
likárny, zakoupili si výtečné drahy králíků a nyní
mají kralikárny každý 86 stem a více kusů. Též
mnobo je zde i v okolí těch, kteří mají krali
károy jen malé a kteří je zajisté rozšíří; mnozí
čekají pouze pa jaro. A úspěch kralikářů? Po
většině přímo skvělý, neboť velké kralikárny daly
v týdny 1—2 kusy výtečné pečeně, neb jiné velmi
chutné jídlo, daly znamenitou kožešinu pod ko
žíšky — stačí jich 16 — rakávníky králičí doma
pracované nejsou tu vzácností, ba i boa z bílých
králíků je viděti, Jsou ovšem ojedinělci, kterým
ne králíci nedafili; mnoho jich shynulo. Že však
jsou to případy ojedinělé, sluší příčinu v nezdaru
chovu králíků hledati jinde. Starým kralikářům
byli bychom povděční, kdyby nám v tomto listě
sdělili příčiny nezdaru v chovu králíků. Při této
příležitosti nesmíme opomenonti, upozorniti na
zdejší vydělavatelnu koží pana J. Nováka, který
zpracnje králičí kožešiny velmi pěkně a levně.
Netřeba tudíž zasílati kožešiny králičí do ciziny,
kde zpracování koží stojí o mnoho více. —da.

Z Huampelee. Zdejší akademický spolek
„Havlíček“ jeat podepsán na petici mesi těmi
spolky, které „po masarykovska“ osilají o vylon
čení theologické fakulty ze úrasku oniversit
níbo! Jak se dovídáme s bezpečného pramene,
ani výbor nebyl avolán v této záležitosti s proto
jest z toho patrno, že dovolil si podepaati tuto
petici ne výbor, nýbrá jednotlivec, patrně nějaký
bompolecký „flosof“ na vysokém učení, kterému
do té vědy ještě mnoho echází — o víte ani ne
mluvě! Svým podpisem patraé chce rozhodovati
o záležitostech spolkových, o problémech světa, o
vědě a víře .. . Mladý flosofe, vloe bádejte a

dvakrát měřte, abyste ve svých názorech nepře“
měřil... Jeme žádostiví, jak výbor tato „s“
letnost“ svého člena vyřídil Občanstvo jest rog
trpčeno nad jednáním akad. spolku, neboť spolek
vědy byl podporován vo své činnosti ze všech eil
zdejšími katolíky, ale takovýmto jednáním nemůže
spolek více ucházeti Be o přízeň a vážnost u nás!
— Pan Václav Vrána zase po drahné době uve
řejnil fenilleton v „Čase“ č. 31. „Katolický kněz.“
Podotýkám k tomu jen tolik, že p. Vrána o bu
ditelích kněžích nema avi ponětí, neboť by nepsal
v úrodě ... „kněz nebnde nikdy vůdcem lide,
dokud bude Římanem, neb: choutky římské a
práce národní n nás scela se vylučojí.“ Kdybyste
znal dějiny národa Českého, nemohl byste takto
psáti; píšete starou frázi o ultramontanismu, to
jest již hodně otřepané beslo odpůrců katolicismu!
Čemu se divíme — paměti p. Vlasáka, jak doslova
si všecko pamatuje, i co měl u strýčka k obědu.
Nešťastná „latine v církvi“, p. Vlasák, jinak byste
byl pořádný „filosof“! Bylo by zajímavým, kdyby
p. Vlasák vypravoval, jak se měl na těch jiných
farách, po kterých tak rád jezdil, dokod nebyl
generul-pokrokář !

Z Hořelice a Prahy. VČechu lonibyla
zpráva nadepsaná: Co zojčí nemístná šetrnost.
V Bartošovicích za Rokytnici přičiněním tamějšího
p. faráře Bílka byl opraven kostel tak, že to byla
perla svatyň venkovských, ale Šetraostí nemístnon
stalo se, že vyhořel zážehem blesku. Když se jed
nalo o hromosvod, pan patronátní zástupce pravil:
Pánové, tento kostel jest dostatečné chráněn těmi
lípami kolem. — A něco o nemístné šetrnosti může
povídati kostel v Hofelici. Během loňského roku
byly oltáře a kazatelna opraveny a jmenovitě
stkví se v nynější úpravě hlaval oltář a sice ná
vrhem důst. p. faráře Ed. Šittlera a snahou p.
Vácelava Mráze, řezbáře v Praze. Následkem še
trnosti měl barokový tabernakul opraven býti pů

„vodně za 24 korunl! Při té příležitosti, kdy
opraveny byly barokové oltáře, ku kteréž opravé
přispěli dobrovolné osadníci obnosem dosti znač
ným 840 K, došla opravy i dna relikviáře pře
krásně řezaná a tělo Ukřižovaného, kteréžto řezby
byly na půdě farní pohozeny. Taktéž rámce pro
kanonické tabulky krásně řezané očistil p. V. Mráz,
takže budí obdiv každého znalce. Nad dlažbou,
která se místy do hloubky probořila a nebezpečná
byla zvláště školní mládeži, smiloval €e nikoli
patronátní úřad, ale ústřední řiditelství Pražako
železářské společnosti, takže dle návrhu důst. p.
Františka Hrubíka, ceremoniáte Jeho Eminencí,
položena byla docela nová dlažba ku všeobecné
spokojenosti firmou Eárta a Tichý v Praze. Ale
co platno, že jest kostel uvnitř slohově opraven
a atkví se čistotou, když ovnitř pod kruchtou
stojí dva sloupy, které roku 1903 byly tak ne
vbodně mramorovány, že to až křičí, a když hrozí
nebezpečí, že spadne strop, poněvadž na strop
skrze děravou střechu prší a stropem prosakuje
voda do kostela právě nad postranním oltářem a
nad kazatelnou. Patronátním úřadem bylo nařízeno,
aby se zachycovala voda dešťová na půdě, a tak
se tam daly necky, škopky, krajáče u jiné nádoby.
A co platno, že uvnité jest všecko čisto a opra
veno, když okoy zvláště v presbytáři fouká vítr
jako do roztrhané chalapy a skrz okna prší a déšť
se leje po stěnách. Jsou tomu čtyři leta, kdy znač
ným nákladem se střecha prý opravila, ale již
tehdáš žádali osadníci, aby byla zřízena nová
střecha. Než tu z nemístné spořivosti zavrhl se
návrh na novou střechu a z kompetentního místa
se rozhodlo: Oprava střechy postačí, neboť platí
pravidlo: Šetři na kostele a třebas i nejkrásnější
kostel znič, Tehdáž musili osadníci přispivati na
opravu,kterou za nedostatečnouuznali,a již roku
1905 a 1906 se ukázalo, že se tou opravou aui
střeše, ani kostela, ani kapsám osadníků nepro
spělo. Ale atýskati si na tu zchátralou střechu a
na ta okna, která jsou posměchem turistů, není
účelem tohoto dopisu, neboť to není nic platno,
ale účelem jeho jest podati kratičkou zprávu 0
zvláštní slavnosti, která Bena Hrotanice odpoledne
konala ve zdejším opraveném k-stele u jíž se
súčastnili v bojném počta malí i velcí, Světila se
soška Pražského Jezulátka, která nyní bude státi
na postranním oltáři. K vůli té slavnosti zavítal
k nám do Hořelice důst. p. školní rada, Josef
Šanor z Augenburgu, který v první neděli ad
ventní v blízkém klášteře FrantiŠkánském v Hájku
slavil svoji primici. Když uvítaly dvě žačky dů
stojného světitele, promlavil k dětem i k rodičům
svým zvláštním dojemným způsobem důstojný pán
Školní rada a doložil svá poučení bojnými pří
klady s bohaté a dlouholeté své skušenoati vsa
tými, ukončil svoji řeč tklivon modlitbou za děti,
rodiče a vlast. Na to následovalo svěcení, pak
pobožnost, při níž zapěly dítky učkolik písní ve
faře nacvičených. Hrou oa varhavy je při spěvu
doprovásel žák reálky J. Sklenát z Dušník, po
něvadž zdejší kostel nyní nemá šadaóho varba
níka a řiditele kůra. — Dne 10. února pořádá
ve zdejším hostiaci p. Rychtátíka zábava křast.
sociální spolek pro Nučice a okoli. Budeť tu před
nášeti důst. p. Josef Myoařík, první kaplan z Čer
nilova u Králové Hrades, o své cestě, kterou loni
podnikl do Svaté země, a svoji zajímavou před
násku bude provázeti světelnými obrazy, které

"ei pořídil značným nákladem. Chvályhodna jest



jeho úelužnost a ochota, 8 jakou již na četných
mistech konal tyto přednášky své. Snad bude tato
přednáška pobídkov, by če pořádalo během roku

+ Josef Beran,
biskup. vikář a děkan ve Dvoře Králové.

Dne 31. ledna t. r. dokonel po velkém ntr
pení volečinnou Životní pouť mot erdce ryzího,
obětavý vlastenec, bystrý a vsorný kněz Josef
Beran. biskup. vikát a děkan ve Dvoře Králové.
Pobřeb jeho dne 4. února byl případnou ilustrací
citů úcty, lásky a vděčnosti k zesnulému. Sám
zástapce Jeho Bisk. Milosti, vadp. gener. vikář
Dr. Aloie Frýdek byl v čele všem obřadům po
břebním. Na pobřbu viděli jsme 53 kněží, mnohé
z daleka, zeměpanské a samosprávné úřady v plném
počtu, profeasory a žactvo c. k gymnasia, veškeré
školy, spolky a vděčných osadníků bez počtu. I
c. k. patronátní úřad Smiřický zastoupen . uffic.
insp. Springlerem Po oficium defanctorum v domě
ubíral se o 10. bod. pobřební průvod celým ná
městím do chrámu Páně, kdež nad rakví vřele
promlovil bývalý keplan zesnulého čibnzský p.
farát Fr. Jeřábek. Po pontiňkájním Regaiem pro
nesl vadp. pontifikant uznání plnou řeč, jež, jako
všecky posvátné obřady, sledována byla od prostých
i intelligentů s opravdovým dojmem. Dloubý průvod
ukončen na hranicích města, kde díky vzdány
všem účastníkům; po závěrečné modlitbě o 1 bod.
odpol. vraceli se účastníci domů Milý dojem
vzbudilo při pobřbu účastenství vedp. gen. vikáře,
jakož i účast městského (co patronátního) úřadu
Královédvorského, který též úmrtní oznámení ro
zesílal. Tělesné pozůstatky zesnulého převezeny do
jeho rodiště Nové Paky, kde den na to pohřbeny.
— Celý život zesnulého hluboce zasahoval v život
veřejný. Již Ottův Slovník naučný vypsal vele
záslužnou činnost tohoto vynikajícího kněze. Re
produkujeme zde s některými dodatky. Josef
Beran narodil se dne 17. února r. 1841 v Nové
Pace, studie gymnasijní vykonal v Hradci Krá
lové, rovnět i tteologická. Po svém vysvěcení na
kněze poslán byl do svého rodiště za katechetu
a kooperatora. Zde shromažďoval kolem sebe ne
Mtastné hlochoněmé dítky, jež tehdy byly zvláště
bez povšimnutí, ujímal se i dospělých hlachoně
mých. Snaba a působení mladého kaplana nezů
staly bez povšimnutí úřadů církevních i státních.
R. 1871 na návrh biskupské koneistoře Králové
hradecké dostalo se mu od c. k. ministerstva kultu
a vyučování zvláštní subvence a zároveň i místa
učitelského na pražském ústavu pro hluchoněmé
„k vycvičení se v nauce“; přirozené schopnosti
takto vyškoleny a utvrzeny. Touha po důkladném
vzdělání v obora tomto uvedla jej jako vycho
vatele do domu Jana S. Skrejšovakého, neboť takto
více časn dostalo se mu k pokračování na cestě
počaté. Zde seznámil se s Fr. L. Riegrem a jinými
upřímnými Čechy — mysl mladistvá vzplála láskou
k vlasti i národu. Táž snaha uvedla jej i na zá
mecké kaplenství br. Jana ©Thun-Hohensteina
v Cbolticích. Když zvěčnělý biskup Josef Jan Hais
zakládal „Rudolfipam“, ústav diecése Královébra
decké pro vychování bluchoněmých, byl jemu Beran
rádcem a stal se jako intellektueloí zakladatel
jeho i prvním jeho řiditelem r. 1881. A nyní byl
ve svém živlu. Není možno vypsati tu všechnu
jeho záslažnou činnost: byl ústava svému vším.
— Mimo tuto činnost přispíval záby jeko spiso
vatel rozmanitými články do časopisů pedagogic
kých („Školník“, „Posel z Budče“, „Beseda Uči
telská“), pak do „Světosora“, „České Thalie“ a
do listůpolitických („Pokrok", „Cech“, „Moravská
Orlice“) psal stati úvodní a fenilletony. R. 1870
vydal „Českou mluvnici pro vyšší třídy obecné
školy“ (v Praze), která pak vydána několikráte a
r. 1872 uveřejnil po důkladném studiu „Paměti
města Nové Paky“. R. 1873 založil a redigoval
delší dobu „Novou knihovnu mládeže“ a sám do
ní napsal řadu spisů. — V Ostově „Laciné bibli
otéce pro mládež“ uveřejnil „Nejzajímavější báje
a pověsti starověké“ pro mládež dospělejší. Z dal
ších jeho spisů uvádíme: „Cesta do žaléře“,
obraz ze života (roka 1879), „Jak Albrecht
z Valdštýna dosáhl bohatatví“ („Světosor“ r. 1876);
„0 vzdělání hlochooěmých“ („Osvěta“ r. 1875),
„Vroucí vzdechy“ a „Seraf“, modlitební knihy pro
mládež; „O činnosti J. Dubravia v ohledu národo
hospodářském(„Pražské hospod. noviny“ r. 1882;
„První čítanka pro blochoněmé“ (r. 1846). — Kromě
toho byl spolupracovníkem „Eacyklop. Paedago
gické“, Riegrova „Slovníku Naučného“ a j. R. 1680

vydávati obrázkový časopis pro mládež
v Hradci Králové. — Bylo by potřebí delšího
článku k vytčení všech čelných zásluh nebožtiko
vých. — Když roku 1880 stal se farářem na
Pouchově, jmenován byl inspektorem „Rudolfina“
a zastával Čestný ten, vyučuje i tehdy na
bisk. semináři a pedsggiu, až roka 1896 pře
sídlil jako děkan doKralové Dvora. Zde stal se
záby i bisk. vikářem střídajotví jaroměřského
Ye Dvoře Králové byl duší vší humanní, charita
tivní, a můžeme říci veškeré blahodárné činnosti.
Jeho zásluhou stkví se chrám děkanský ve akvost
ném a umění odpovídajícím rouše, zanedbávaná

dříve „věž rokopisu Králodvorského“
jebo přičiněním v útulnou kapli Božího hrobu,
děkanství dovedně obnoveno. — Kolik nešťastných
došlo jebo prací štěstí, spořádaného rodinného
života! — Čimnost tichá v okresní školní radě,
v městském zastupitelstvu proto tak vydatná, že
spočívá na základech bodovaných v letech mládí
© oboování s prvními šlschetaými muži národa
českého. — „Ottův Slovník Naučný“ končí stať 0
váp Jos. Beranovi alovy: „Jako ředitel ústavu
(pro hluchoněmé) a učitel má Beraa jméno zvučné“
a k tomu dodáváme: I jsko věrný syn národa,
lidumil, otec svých svěřenců vynikal vdp. Beran
nad vrstevníky. Tisíce lidí, které ktastnými učinil,
budou dlouho žebnati jeho světlé tce. Pro
svoji prozíravou obezřetnosta taktní jednání těšil
se veliké vážnosti u intelligenoo. Úlrkev ztrácí
v Jos. Beranovi oa Královédvorsku neupavného
pracovníka vzácných schopností, jenž 86nerozpakoval
zájmům círbve věnovati vše. Proto zesnulý
bude žíti ve vděčných vapomínkách duchovenstva
i abožných laiků. Bůb odměň všecko věrnému slu
žebníku svému stonásobněl!

Wyrovnejte nedoplatkyza Obnovu a Časové Úvahy

Různé zprávy.
Ve výberu Zemské Jednoty čos.

katel. duchovenstva bylo dne 31. ledna u
sneseno poděkovati nejdůst.Episkopátu spůsobem
slavnostním za snahy a práce, které v otázce kon
gruové pro svůj klérus vykonal. Za toupříčinou

za arcidiecésí pražskou dp. Dr. Ant. Víšek, farát
v Podskalí, za diecési královéhradeckou dp. Jos.
Vaněňek, farář v Miknlovicich, za diecéní litomě
řickou místopředseda Z. J. dp. Jos. Paska, farář
v Terezině, a za diecési budějovickou [. jednatel
Z. J. dp. Frant. Kroiher, administrátor v Borova
nech. Depntace tato byla přijata Jeho Emiuencí
nejdp. kardinálem Skrbenským v pondělí dne 3.
února. Místopředseda Z. J. dp. farář Paska před
nesl nejvroncnější díky všehov jednotě sdruženého
kněžstva 5 ojištěním synovské oddanosti zároveň
s prosbou, aby tyto povinné díky duchovenstva
při vhodné příležitosti byly dobrotivě sděleny i
ostatním nejdůst. arcipastýřům. Jeho Eminence,
který deputaci přijal v pravdě 8 otcovskou vlíd

enaby nejdůst. Episkopátu, njistil deputaci o poč
Jivé blahovůli jeho a projevil upřímné přání, aby
v budonenosti svoraé součinnosti nejdůst. Episko
pátu a všeho knůžstva podařilo ne ještě více.

Někelik slov ko katolické intelli
gemel. (Dopis čtenáře Obnovy s Podkrkonoší). Tak
mnohý katolický kněz inteligentní nechává svoji na
danou hřivnu lešeti ladem, nechává péro regavěti!
Dobe nyní zlá! Zášť proti církvi a ke kněžstvu přímo
ďábelské. A myalí štváči a bořitelé, že bnde jišv Če
chách blaze, kdyby se podařilo nábožonatví odatraniti
z rodin, škol a života veřejného? K politické naší

piti i náboženský nihilism! Kdoš řečmi a tiskem
lčivě, fanaticky lid tvou, ti málo lásky mají a málo
znají ta duši českou, která v podetatě své jeat kon
servetivní a nábožensky založená, jak naše dějiny
dosvědčojí. A co dají lidu v náhradu za vyrvanoa
víra v Krista! Nepřátelský postup zednářsko-šidovské
vlády ve Francii dodává emělosti i našim „pokroká
řům a svobodomyslníkům.“ Naše století jest vpravdě,
jak zneusnaný genius a nadšený bojovník ze Prevdu
— Hello dí: „století křiku, frází, dí a prostřednosti.“
Mnoho se mluví dnes o svobodě, bratrství a pokroku,
a není většího tyranatví, terrora, štvaní, hanobení
osobní cti, ale také i vysnávání a utlačování slabších
neš dnes! V životě veřejném misí vzájemná úcta,
láska, poctivost a pravdivost. Vapomenu! jsem Hella,
jehož studovati a meditovati mnobo prospěje k ujas
pění pojmů; on dává téš slovům jich vlastní význam.
Zvláště Boaškův překlad Hellova blabokého pozcho
kgického díla: „Podobisny Svatých“ (ve Vedělavací
ko:hovně katol.) by neměl scházeti v šádné koihovně
kněšeké. Kdo ladní po pravdě a kráse, nalezne a
Hella pastvu nebeskou, Nikdo tské s myslitelů našeho
věku neobjal tak v colé hloubce veškora alávu jména
„katolické církev“ jako Hello. A v tom je také jeho
kletba mesi lidmi, v tom jeho neúepěch, ale také jeho
nesmrtelnost. — Dopisovatel z Praby smínil se pěkné
v Obnově o nedávno zemřelém franc. spisovateli —
kritikovi Ferdinanda Branetiérovi. Škoda, še není pře
kladů z jeho děl! Duch tak blaboký, všestranně vadě

Janý, eminentně katoli k nedšený hlasatel zaslvužístadia. Proti těm, ktoří hlásají mravouko bez Boba,
praví Branetidre: „Není soustavy mravní, která by
nebyle úplně závislou na některé metefysice.“ Pro
posnání sončasných sjovů mravních násorů odporačuje
so „Edaard Rod: Mravní násory naší doby“ (u Pelcla),
kde též pěkná atadie o Brunetidrovi. Jest to týš Bod,
ženevský romanopisoo a kritik, protestant, který podro
bení se souda církevnímu proslalého itals. spisovatele
Fogaszara, autora románu „Obrození“ a „Světec“,
nagval „činem statečným a svobodným.“ „Pro tato
velikou oběť obdivuji se mu a vyslovují ma svou
úctu, která proto není méně upřímná ani méně hla
boké, še pochází od někoho, ktorý jinak věří neš 00.“
— Jiný součsený noohrošený obhájce pravdy a kato
licismu, nemilosrdný, formou sice drsný ale tím npří
mnější jest Leon Bloy. Překlady « něho přináší „Stu
diam" vydávanéve St. Říši na Moravě, joboš duší
jsou p. J. Florian a P. Jakub Deml. Posorubodná
díle „Studiem“ jiš vydané jsou veřejnosti po většině
málo známe ač stojí ns stanovisko Čistě katolickém,
jtou ignorována s spět sasílána. A přeo 00 pěkných

a sóbarě, i pro meditace s kázání v nich tenoho
vznolených . Není všsk mnoho porosumění
pro práce toho druha. Dnes macbá pěkná dílekato
liocká leží na oklardé, protodo katolíci ma mnose jsou
liknaví. Kdo četl a stadoval „Slovo k Otčenáší Fr.
Bílka“ od P, Demla, obdivovati se musí intellijenci,
esčtělosti, bloubce s čisté lásce ku Kr.stu aofrkvi
toho mladého s obštavého aotora Demla. „Sloro
k Otčenáši“ potěší, vadělů, povsnese, sušlechtí. Nad
ním meditovati by měl koždý kněz! Známý literární
kritik William Ritter nadšeně psal o Bílkoví a Dem
lovi v rovui „Mercure de France“ A vlastního nepři
jímejí! — Ve „Btodiu“ jsou pěkné ukázky r Jamces a,
Bloy-e, Polti-ho, Barbey d' Anrevilly ho, Hellovy,
Florianovy, Demlovyaj. Objemný svazek Leona Bloy:

Výklad obecných rčení; Bloy: Objevitel pico (kdoKolambae jest s čím jest Církvi), dra. Langa:Ja
copone ja Todi; Maeterlinoka: oklad pokorných,
práce hlaboká a krásná; Raymonis: Pouť na Jasnou
Gora a j. „Stadiam“ pracuje s deficitem, jen vzno
šeof ll a nadšení pořadatelů vítězí nad neporcsa
měním. — V boji a nevěreckým světem musí státi
katolíci na výši doby. Víroa neobroženou, pootivostí,
veděléním a láskou soslebí útoky nepřátelské. Svor
ností pak, obětí a společnou prací podporajme tu
nejúčinnější zbraň doby moderní: Katolický tiskl A
aby pak jako ústřední orgán katolických Čechůdie
obse královébradecké „Obnova“ i v novém roce vekré
tala, náboženský divot katolický povsbuzovela s ob
novovala: tomu volá ve jménu několika stejná smý
dlejících pisatel těchto řádků: Zdař Bůh!

Homečně srdnaté slovo pokrokář
ské © socialistické kultuře. Sámveliký
odpůrce ketolictva, anarchista K. St. Neumann napesl
v „Moravském Kraji“ u sociální demokracii: „Pro

te při tom může zablýskuoat, když může vydělat nebo
reklama lacinou míti. Zájem aociálně-damokratické
strany, hluboký a opravdový, víše ae jen k fondům,
k počta vojáků, k počtu voličů a odběratelů časopisů;

a nikdy nezištná Dle toho json pak ovšem výsledky.
Ano, sociální demokracie vydává brošary © kniby.
Ale jest všeobecně známo s samými sociálními demo
kraty přibíjeno, že většina těch brošar je bezcenný,
nejpovrchnější antiklerikální brak, že lepší kniha jest
bílou vránon vté eponstů potištěného papíro, še není
možoodovolatsetoho, aby strana tal: bohatássilná

řádnou socialistickou literatara pro české
Stenáře. >oudrasi by to nečtli a nekapovali ani tak
sspoň, aby podnik nekončil deficitem. Abradit deficit
důležitého koltoratho podniku strana nemůže; potře
boje penéz na volby a na politickou agitaor. ..
„Sociální dewukracie probadila zájem o kultarní zá
ležitosti spíše vlivem okolností, než skutečnou vlastní
«nahou. Chová se k těmto zájmům celkem netečně,



s svého vnímání, stáváme se oeúpinými. Jsi-li
Ina, nemůšeš býti, Zdenko, půvabnou. Tvůj mi
, básník Heine, praví, že rozkošné šene bez né

baženství jest jaké brětino bea vůně. Mflusě-ošonách,
vědy měl pravda. Tronfám Fri o sobě, de já také!
Odebař se do obrámu, třebas do kathedrály, oeedai
da záhoutí, do něhoš vniká srětlo tlumené barovoými
obmy — okna nemusí býti starší leč s konce 16. sto
lab — a eetrvej zde blidně, ná se obřady skoněl.
Ponech, aby svaky varhan, jasné hlaay spóráků na
kůře, svý zápach kodidis působily ua tebe.
Oddej se úplné a bez výhrady působení místa, nen
vašujíc o potřebě a správnosti. A aš bude po všem
a Ty s chrámu vyjdeš, buď poslední nebo předposlední,
pak uapiš mi © otaě se opětně, můšeš-li a máš-li
choditi do kostela! Leč, mohle bys, nebo některé jiné
děvde, ktoré, na rozůfi od Tebe jest malým nevěrockým
F.lištívom, namíteti, še tato vzrnšení a jimi vanika
jlcí posnetky jsou esthotické (krasonmné) a nikoliv
náboženské Žs hudba sama zacbvívá člověkem a Di
kolie bossana, jež vyjadřuje, še jsou to atomy ka
didle, jet dráždí nozdry, nikoliv vůně modlitby, vni
kající do duše Ani sa mák pravdy nemáš, má Ždeno
Toť nezralá poznámka, hodná přednášeče z oniversit!
ních extensí. Vyslechni tond hudba téboš aměice ns
témů nástroji, týš zpěv v koncertní síni! Je pohnutí
alespoň podobné? rab, kterým působí, tě okonslí,
Ječ budeš uščeho poatrádati a to, čebo budeš postrá
dati, jest ukojení nábošného puda, odpověď Nevidi
telného na naše tašby po poměru « ním. A nouoavisí
právě chrám sám sebou, jeho budova, jeho zašpičatělé
oblouky, jeho skupené slonpoví, jeho křížová klenba
nijak a psychologickým účiokem? Ovšem če souvisí!
Chrám byl vystavěn muži, kteří pěstovali a dbali o
svůj náboženský pud, moši, kteří věřili s cítili; bu
dora upravuje vkusně a vhodné náboženskou před
stavu jako, drahoušku můj, doplňoje vhodně půrab
tvého těla sukoč nejnovější mody. Čínení katbedrála
náboženským vsrušením, vyjádčeným v kameni? „A
přece — není to asi pravda“, jako bych elyňel po
chyhovače. nemítati! Nevím, co míníš tím „to“ a
nedbám ani. Defino ati „to“, vyžadovalo by objemné
kniby, či ne? Vyplnilo již knihovny tlustými knihami
matále týš pošetilý ovár. Stále jest to To. Nežnechme
ta ošázku na pokoji. Jest něco více pravdou, jest ma
kavější skutečností, uež že v nás, v sobě jest a
trvá náboženský půd, taužba po puměra e Noviditel
ným, jak jsem již děl? Zamítati cesty, jimiž Ise do
spšti k ukojení padu tobo, bylo by prárě tak poše
tilé, jako odoítati posleahnouti Beethovenovu sonatu
proto, že si někdo myalí, čo spad Beethoven vůbec
ani nežil a de snad hudební jeho díla napsal jiný
človšk téhož jména.“

Pivní daň zemská v Čechách vynesla
loná 13%/,milionu korun; nejvíce v měsících lodnu a
Hjesa — téměř 1:/, mil. v kašdém — důkas to, jsk
blahodárně působí masopost a posvícení na kapsy
poplatníků.

Střádalové vzhůra ! Na valnéhromadě
„Spolku střádalů“ + Prase mesi jiným vytkl ředitel
Procháska toto: Vydupámo se semě celé armády no
vých atřádslů, naplníme spořitelny, zálošny i banky
ovacem svého přičinění a osvěšíme bospodářeký šivot
i podnikavost ve všech zemích českých. Bademe vo
lati hlasem volikým ku každéma: „Miluješ-li svou
rodina, střádej, chceš li alonšiti vlasti, otřádej, mi
luješ li národ, střádej, chceš-li pomábati přátelům,
atřádej, cboeš Ji konati skutky milosrdenství, střádej,
chceš-li sabezpečiti sobě bezstarostné stáří, střádej,
střádej, střádej!" Vedle ntřádání pro sebe a pro evou
rodinu všímej ai ale též hospodářatví veřejného, střádej
i pro spolky osvětové s dobročinné. Jeon jisté úspory
ve prospěch veřejný, které tě nestojí ani vípdry —na
př. jízda po dráze městské, okresní neb státní na
místě jízdy po dráze soakromé, užívání plyna měst
ského, oproti plynu belgickému atd. Zsjména při ob
jednávkách sluší dáti přednost výrobě domácí před
cisozemskou. Nechceš-li se oblékat: do látek huempo
leckých, sáhni po látce liberecké, brněnské nebo ke.
noveké, domácí průmysl ten saměstnárá mnoho českých

„lidí a pomábéti nésti tíhu veřejných dávek Ale nedej
se sváděti svým krejčím ka látkám belgickým, fran
cousským nebo anglickým, neboť tím vynášíš glato i
blsbobyt s českých semí. Budeme dále doporučovati
a vynášeti všem a všude střídmost v jídle a pití.
Mooha-li nemocem se vyhneme, jak se krásně vyepíme,
jsk zachoráme jasnou hlavu, aby nám každého dne
sloužila plnou vilou v povolání našem. Jenom lidé
střídmí stojí v čele pokroku, budí vynálezy svými
obdiv svých spoluobčanů a json pravými dobrodinci
lidstva. Jak maličkým jest Alexander Veliký proti
dobrodinci milionů Drakeovi, jenž přivesl do Evropy
semčata, jsk nepatrným pídimužšíkomjest krvežíznivec
Napoleon proti Jiříma Stephensonu nebo proti vy
nálem'i šicího stroje, nebo proti muši, jenš první zpo
soroval vlákno v barině a oukr v buráku! Ne tyra
nům, nýbrž dobrodincům svojím budou pokolení příští
stavěti pomníky. Pilnou prací, střídmostí a střádáním
dá se dobýti celý svět. Jaké sadostučinění bychom
eltili, kdyby se nám podařilo třeba po dlouhých letech
práce, že jsme = spolapůsobení osvícených |6kařů vo
láním a nalébáním svým prodloušili každému českému
člověku život jen o jediný rok. To bývá obyčejně ten
rok, ve kterém skušenost s zručnost člověka jsou na
výši vyspělosti a representují tudíž největší míra vý
dělkové spůsobilosti. Nepřešeun, když je ocením na 1
K na den a hlava jednu na drabé. Vydá to však
6 milionů pracovních let, rok po 800 pracovních dneob,
1800 milionů korun. Ku právě tohoto národního ma
jetko mobli bychom aříditi 200 záložen s dotací po
8 mil., 40 epořitelen městských po 10 milionech a 16
velkých bank s dotací po 80 milivnech korun. Ústavy
ty zeměstnávaly by na 3000 úředníků a 600 služeb
niků, mobly by poskytnouti úvěr 100000 zemědělců
po 10.000 K, 50.000 širnostníků po 5000 K, 26.000
obchodníků po 10.000 K a 10 000 průmyslníků po 80,000
K. A potom nechť někdo ještě tvrdí, še jsme národem
malým a slabým. Jest toho nutně potřebí, abychom
posilovali jeden drahého, vysuli se jiš z těcb těsných
střevíčků dětských a obápali sré hospodářeké poslání
doma i meni Slovonatvem ve slobn velkém. Nědiňme

z byl amržvován,zmepšujememaošství svýchlela

te sami menšími, nežli oprevda jeme „Velikýmijemejiš dass v lásce. bu vlasti'a-k rodnémujasyhu. V oka
dobných poměrech vykonali jeme svou obětavostí
obntky velké. Tuto velikou obětavost dovedemo jeté
otapžovat!, ad bademe všíchni střádati adokéšomo
tím ověto, še dobudome dle Svatopluka Čecha korany
velebných krás.

jezů všechme j*tetů pli s Čech,Moravya Slenska, Čechů a Němců na den 10. února do Par

dubic svolaný, nepořádá národní Jednota českých
dřevařských zemí korany České
Jednote- nemá » Němci nic společného.

Komi: — smntným hrdínom „M4j“
aděluje: Dr. Viktor Guth věnoval divadelní bibiotéco
almapachy, které obrabují ooobá zajímavá a důleditá
date. Kníšečky ty vydávali napovědové Fr. Martinec
(tobán Fr. Rolárs) a J. Jeroška. V jedné z nich na
lezli jeme tato rozmernou muška: „Nebošžtík Kaška
hrál jiš asi deset let na českém divadle a měl tedy
jiš mnohé theatrální zkušenosti a trochu praxe, když
jednoho jitra — nemýlím li se roka 1846 — měl sóma
k sobě náslečující monolog: „Hleď, Honzíka! Tak a
tek dloobo jesi chodil do divadla, než jei se seznámil
s Tylem, kterýš tě hercem udělal, tak a tek dloaho
děláš na jevišti obecenstva českému kratocbvíli, na
psal jsi jit teké nějský ten článeček do „Květů“ o mó
dách, i k cestopisa: „Z Prahy k Šamavé a spět“ jsi
ee odvážil a dost dobře se Li to povedlo, alespoň to
sám Tyl řekl — proč bys nemohl také napsat k be
nefici nějakou ta komedii? I sell a napeal si k be
pefici fradku „Čarodějnice Mogera", kteráš novyletůla
os pomotle du povětří, ale při stradlivém praskota
prken divadelních nadobro propadla vzdor skromni

(-ěkým požadavkům tebdejšíbo obecenstva. Kdyš po
skondené hře přioyčení a pískání takó jméno nošťast

ného dramatika zaznělo, vybroula se opons, Kaška
vyšel, s ním věsk zároveň herec Grabinger, kterýš
pojav Kaška za roka, takto promlavil k pobouřenému
obecenstva: „Odpusťte ma to — on uš to vlokréte
neudělá!* — A obecenstvo odpustilo.*

Nezakhasujte stamlolmI Staniolovýobal
s čokolády, čaje, různých cukrovipek.a pod., stejně
jak kovové kapsle «elahví, minerálních vod, vína,
likárů atd. Ústřední Matice Školská vděčně přijme
a zpeněší je ve prospěch své pokladny, jen když zá
silke do 5 kg je vyplacena.

Žebrající pal. Ne snglickýchnádražíchs0
tkávámo se se psy, zvláště vycričenými k sbírání mi
lodarů pro dobročinné účely. Majíce zavěšeny poklad
nice u krku, přibližují ao rozvážné k pocestným, spů
eobně staví se na zadní noby a přední dávají k solab;
jako když prosleá člověk race spíná. Opravdu zřídí

dy vyskytne se cestující, zvláště cizinec, který by
zvláštnímu prosobníku odepřel almužny k podpoředo
bročinných ústavů. Někteří ze psů dobyli si dokonce
jisté proslulosti svými úspěěnými výkony. Tak čtyry
doggy sirotčince ;ro pozůstalé po železničních sří
sencích londýnské jihozápadní dráby sebraly během 4
let 109 liber, 2 abillinky a 7 pencí (přes 2600 K).
První ze psů, sloužících jmenoranému ústava k témaš
úžela, Jaek, přejet byl při vykonávání avébo úkolu
po krátké době vlakem a shynul j:ko prvý nádražní
„zřízenec“ na kolejích. Po něm nejstarším je „Soat
bamptonský Gyp“, který letos právě slaví 10letí své
činnosti při pokladně na soutbamptonekém nádraží.
Ostatní dva jsou poměrně mladší. Avšak i jiní psi,
nžívaní k podobným účelům na ostatních drabách, jeon
neméně známí ; obecenstvo jiš na ně navyklo, ba jsou
jeho miláčky, a rovněš nádrašní mřízencichovají se
k nim laskavě, jak také plným próvem zaelahojí. —
(„Svět zvířat“ v Prase nad Klamovkou).

Farmové osada pro ňemy sařirajese
v amer. Texasu. V dele podniku jest spisovatelka
mise Mary Haydonová z Chicaga, jež za tím účelem
sakoopila 5000 akrů orné půdy. Misa Haydonová a
její družky zamýšlejí samy spravovati farmy a ne
saměstnávati mužů | Vyzývají tekó jiné dívky, které
vládnou malým kapitálem, nebo takové, které chtějí
ze medu pracovati, aby přistoupily ko sdružení.
V případě, že by se některá osadnice provdala, bude
manželu dovoleno žíti v osadě, do správy nesmí se
však míchati žádný muž — Zoamenitoa fermářkou
v Oklahomě jest miss G Barnová, která se asláštní
zálibou zabývá se chovem dobytka. Kupoje též po
zemky, ve kterých se nalózají ložiska rad a kamen

-ného uhlí, a provozuje rozsáblý průmysl těžařeký.
Jest si vlastním správcem; většina dne prožívá v sedle.

Ne ozdravění tubeorkulesní úrazové
pojlšťovny dělnické prokrálovstvíČeské,která
pracuje se schodkem rok od roku větším (v lonském
roce dostonpil schodek 30 mil.), usnesla ee správa její
zvýšiti satby okrouhle o deset procent. Zvýšení toto
má pabýti platnosti dnem 1. Července 1907. Ovšem
tu záleží ještě na schválení vlády. Zvýšení příspěvků
by samozřejmě pocítilo nejvíce dělnictvo. Vláda jest

úrasovou pojišťovnoužádána, sby hradila úroky ztohoto sohodku okrouhle ve výši 1'/, mil. korun. Sou
časně pošaduje Bo sevedení nucených medových no
snamů, zvláště pro stavební šivnosti.

Ce vrací stát královstvíČeskému?
V r. 1907 mají Čechy na daních přímých odvósti
státní pokladné — 73,048000 K, a z toho vrací stát
království Českéma poabých 1,377.8233 K. Nedivno
pak, če se takových poměrů hospodářství zemské
ocitá se na pokraji záhuby.

„Výkvětem“ na pošíské universitě
jsou židovští posluchači, jichž ta 32%, všech studají
cích. Počet ten jest dokladem atále stoupající moci
didovatva v Uhrách, že to aš zaráží.

Řepařské hnuti mezi moravskými
Polmíky rozmáhá se na celé čáře. Rolníci řepati,
téměř na pospas vydáni zkortelovaným cokrovarům,
opřeli se rázná svým vyssávačům a prohlásili, že ne
bodou řepa ságeti, nebode-li se jim počítati za me
trický cent řepy 210 K a 5%, sráfkou na blinn a 5 %
řísků. Popad k akci té vzešel © mor. Slovácka. A
cakrovary již obrací.

Lovecké pmšky. Konecloveckésezóny.Lo
vecké 3 te konečně gaze pověsí na bfebík. 9+4
teční střelci budou sí vepomínati na různé lovecké

příhody, budau ta a.tam ještě ibáti, co všecko trefili
koho. anuř docela podtřelití, jak se to ututlslo a zm
platilo © budou se mase chyststi se všímúsilím
sezónu příští. To všechno je však včel vedlejší.
ohatae řící něco jiného Bos přehánění musíme votej
prohlásiti, že těeh střelců a lovců je dnes až víceneb
dost. Kde kdo jen trochu může, chápe se pušky ©
chce ei dopřáti teké tohoto velmi nebezpečného sporta.
V pořádku to « těmi fintami dnes rosbodoě už není.
Co neštěstí ož puška zavinila, to dnes ví každý ch!epso.
Co jmění a statků se promrhalo f-ptou, o tom by se
daly psáti celé kroniky. A. co rozvratů rodipafch
způsobila nešťastná počkal! A přece těch nepovolaných
střelců a majitelů pašek rok co rok přibývá U% ko
nečně by se to mělo rozbodně trochu omesiti a to
v sájmu blaha jednotlivců i celé lidské společnosti.
Snad co neridět bude se přemýšlsti o nové dani. Roz
umí se, že to jako obyčejně odnesou chadáci. Pro
Játla již veřejností pověsť, že se mají zdaniti na př.
sirky. Ale ne, proč raději nenvalíte deň oa lovecké
pušky? To by bylo rozumné a docela prospěšné. Ne
takové nebezpečné sbytednosti pomýšlejte při vydávání
zákonů o nových deních. Ano, kdo chce lovit poškoa,
ať zaplatí zvléštní daň Kdo si může pupřáti takový
luxus jako je « paškou běbati ss zojícem, ten může
také platiti. Viděli byobom, co by se tím zamezilo
různých neštěstí v rodinách a co by 60 ušetřilo! Takhle
napoň 100 K ročně za jednu puška a pak zajde mno
hémo chuť lítat s puškou s ohrošovati vlastní i cizí
život s ubíjeti čas a paníze. To by byla nejlepší lázeů
na přemsštěnou loveckou nárnášvost Azajícovskou ho
rečku. V tom s námi mosí zajisté aoableniti vdichní
rosomaj lidé. V moderní dobé jedoá we lidatva O
lidské zdraví, hospodářskou národní síla, © rodinný
a společenský blahobyt. To všecko ale lovecká puška
v rakou nepovolaných nepřináší. —0.

(Zauláno.)

Důležité upozornění
odběratelům Obnovy, Časových Úvah

a Štítu.
Peníse na Obnova a Časové Úvahy Ise pozílati na

jednu poukásku. Natno ovšem poznamenuti, kolik se na
Řterý z obon časopisů zasílá. Leč předplatné naŠtít raěte
uaaláti vědy přímo na administraci Štítu, jelikož jak ad
ministrace, tak ezpedice a redakce téhož jest úplně sa
mortatná.

Též dotazy v příčině všeobecné organitace nutne
zasílati redakcí Štítu a nikoli Obnově, aby nepovstale
prodlení.

Administrace Obnovy
a Čas. Úvah.

"Tržní zprávy.
V Bredoi Králové, dne 1. února 1907 1

1) plenice K 18-00—18 80, ftta K1050 —10 80, ječmne
ne K 10*10—10'70,prosa K 0000—00'00, rikre K 000
—00'00, hrachu K 00'00—00 00, ovsa K 670—760,
čočky K 00-00—00:00, jahel K 30.00—00'00, krup K
18-00—3100, bramborů K 3-80—0"00, 1hl jetelového
ssmene bílého K 92:00—9600, 1 hl. jetelového se
míoka čer, K 106-00—1160, rnekého K 84:00—93'00
máku K 00:00, inéného semene K00:00 —00:00, 100
kg šitných otrab K 12:49—00'00, 100 kg pšeničných
otrab K 11:80—00:00, . kg másla čerstvého K 200
—220, 1 kg másla převařeného K 0.00—000,
1 kg sádla vepřového K 168—180, 1 kg tvarobu K
0 34—0'28, 1 vejceK 0'8—0-10, 1 kopa okarek K 000
—0:00, 1 kopa selí K 000—000, 1 kopa kapusty
K 3'80—5-00, 1 hl cibule K 4-50—7'00, kopa drob.
zeleniny K 0-80—1 40, 1 pytel mrkve K 300—4000,
1 bečka švčatek K 0:00—0000, 1 hl jablek K 000—
0000, 1 hl brašek K 0:00—0'00. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 1. února 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 161, šita
101, ječmene 9, ovsa 108, prosa 3, víkve 11, bra
chu 4, čočky 4, jehel 1z, krop 15, jetel. semínka
150, indného semene 2, máku 2%.— ?.) Zeleniny :
zelí 00 kop, okarek 00 kop, kapasty 100 kop, cibule
32 bl, drob. seleniny 30 kop, mrkve 83 pytlů,
brambor 20 bi, selátu 00 kop. — 3) Oroce: jablek
00 hl, hraček 00 hl, švestek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 3 kusy, podavinčat 350 kusů.
RÍO
Biskapská knibtiskára v Hradci Králové

nabísí dkolní knihy:

1. Malý katochismus
katolického náboženství.

Ceua I výtisku vázaného 30 k.

2, Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

3, Volký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 k.

Zo o pidnídna9.dubna108
Prodej pro knihkapce jako z c. k. školního kniho

kladu s 180, slevoa proti hotovému zaplacení.

Rozdílení aků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr koních rad, nýbrž za 11
lístků — ješ pojednom vlepeny jeou s příslušn .
světlením do každéhovýtisku — vydají te 2 výti př.

sdného druhu katechismu p chudé. Dlepoměru, v jakémtechismů pro tu kterouškolu sakoupeno, zcela apraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18%/,)pro tutéž školuzdarma pro chudé. —



Veškeré knihy, hudebniny a časopisy
jsoustálenaskladě.Založš.r.1908.

(Bývalý závod Pospišilův.)
© naprosté správnostia solidnosti svědí

trvání závodu.

Volíké sklady umožkují vyřizování
objodnávok obratem pošty.

was“Frávé vyšlo
č. 4. Čas. Úvanh

Katolici

organisujíe!
Z péra Dra. Fr. Šuloe.

Stran 44 Cena 8 h.
Ervý náklad 10.000 výtisků.

Nejčanovější tato brožura uvádí přesvěd
čivě důvody k utvoření spořádaného čili orga
nisovaného Šiku katolických voličů, udává
podrobný návod ku založení a vedení organi
sace. Cenný obsah její jest rozhojněn krátkým
výtahem z programových zásad katolické strany
a výpočtem volebních okresů.

Hromadné objednávky s 50“/, slevou
a franko vyřídí

Administrace

Čas. Úvah v Hradci Král.>-
pp- Každý “UB

křesťanský dělník.
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce“.
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.
>

ozmarné©
> příhody.e "< ©

Ilnstroje
Jiří Sahula. K. L. Thuma.

Stran 175. Cena 1 K 10h franko,

Knížka obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
evěžíbo s nezávadného humorn.

ACD ) a

sto=aa"
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
panené

a (pravápodoba) a
a světlostobrazu samého 25X30 em. na a

"| křídovém kartonu v šedém +vkusném =
passepartout nabízí důstojnému ducho
venstru, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmKB.*

Na ekladě jsou táž dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

imo

ň
Čtěte!3
Z domácnosti soci- B.
álních demokratů. m,

B řadau. PíšeHradecký.
Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úvah.“

Již prvý díl hořejší práce těšil se tak značné
pozornosti, že byl vydán v IL. vydání. Zajisté že
i II. řada, která ještě zajímavější světlo vrhá do
poměrů ve straně Bocialistické, bude čtena 86stej
non horlivostí.

Stran 64. Cena 16 hal.
Při hromadných objednávkách větší sleva. "již

Objednávky vyřídí obratem

administrace „Časových Úrah“ v Hradci Králové.

U

Be- Čtěte a rozšiřujte
tyto spisy, jež právě vyšly

v IL vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl. — Cena 8 hal.

Husitetví a svoboda. Píše Jiří
Sahulu. — Cena 8 hal.

ČO
Objednávky vyřídí

administr. Časových Úvah
v Hradci Králové.—

O

|Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Čtěte a horlivě rozšiřujte!

Slovo v Čas 0 právu volebním
a jiných občanských právech

ve státu.
S vyhraženým svolenímpřeložilFrant Navrátil.

Právě v této chvíli natno pilně čísti tuto
jadrnou, obsažnou knížku, jež poučujevelice jasné
katolíky o ústavních právech jejich, o důlešitostesh
voleb, o výsledcích vzorné organisace, atd.

Nyní před volbami doba nejpříhodn
Nechť přítomná brožura jest čtena v každé in
lické rodině!

Stran 24. — Cena pouze 8 haléřů.

—: Při hromadných objednávkách větší sleva. :—

Objednávky vyřídí obratem

Administrace
Čas. Úvah v Hradci Králové.ara
9 Cvičení o

snoubenců.
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.

Stran 44, registr. 89. Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného čarveně

L v poloplátně se zlacením 80 h.Objednávky vyřídí Blsk. kolhtiskárna. ©

m © O a

AARARDAŮXIONANAM
Z „Časových úvah“

posud jsou na skladé tyto spisy:
Ralffeiseno záložny. ........ 8hUčtesezdějim<... 1,OslavaHusova-0 8,
Hradecká kolej Tow.Ježiševa r. 1636.. . 2,
ŽalobavyděděnceXIX.věku... .,OFestuemrti-0
Zrušení řádu jesuliského
Vláda židovetva
Bliže k Římu

6
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8
Vyznánístaréhohřěníka|... ...... 8Oov.zpovědí-o R
Svépomocdělnictva. . ..... 8.Pryčsdogmaty- . .. ...... .. 8.
Fora katolickámprotestantská. ...... 5,
O úpadku náboženství mezi prolesiasty 
Zpráva o ojezdě českoslovanských kateJik v HradciKrálové.. .......Vellkýbiskup 2 5

Důležitostpravého náboženetsí .. ...... w :
Pokoraa náboženství. .......... U,
Zakládejteodborovéepelky ...--.-. 6,„Husitéjindyany.... -< 1,
Několikelov©papežství... ......-. 8,Katakomby--< +++++4 8,
Českénáboženství..........-. ,
O ústavnímživotěv Rinkousku........ ",PlusVl.aMapoleen|... . -+ 8,

evraždystudentů.. <... ... 8.eskákoslesse- -< -+ +..M.
Účelnostv přirodě—--.... o. W,
Pohřbivati či opalovati mrtvoly? ... . . 8,
Moderní náboženství Maoarykovo . . . ,
Jubileummariánské a Lurdy :,
Otroctví zrušeno křesťanstvím -. ... *%,
Spojencieplritisté-. --.....-* .,Omanželství-> ',
Braňmese tiskem- . -< -++ +- ',
©zázracichKristových... ....- ",
Jest úctaPanny arie oprávněna?. . . !,NávětěvouuSlovanů... -+ 8.
Velnékapitoly©opořivost —-....- 0,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradei Králové.



Příloha „IBNOVY“ k číslu 6.
Dopis z Chorvatska.
Hic tegit ossa lapis, v paměti lidské

hledej nápis: tyto verše napadly mi, kdy po
prve překročil jsem práh bývalé kaplánky v Pu
trovaradinu (v Slavonii) velikého — aeamrtel
ného Strousmayera — později biskupa v Ďa
kovou. Ve světnici 8 jedním vhnem po pravé
straně uprostřed na zdi uzňš mramorovou
desku, na níž zlatými písmeny vryta slova:

Tri ljeta mladosti svoje proživi u sobi ovoj veliki
Hrvataki biskup

JOSIP JURAJ STROSSMAYER
1888, 1630, 1840.

s +
+

Posvecuje u sinovakoj ljubavi 1./VI. 1899

A. Edinger.

Jednoduchá deska, kterou bývalý farář
Petrovaradinský A. Edipger ns počest svému
biskupu v jeho kaplánce do zdi zasaditi dal;
než daleko větší desku, tvrdší než-li mramor
— 8 trvanlivějšími a jasnějšími písmeny —
neš zleto zasadil si veliký biskop sám v pa
měti a v srdci svého národa: „Hic tegit ossa
lapis — v paměti lidské hledej nápis.“ Památka
jeho jest nesmrtelná — nesmrtelnost její může
pocbopiti Chorvat a ten kdo původní prameny
životopisu jeho etaduje a žije mezi tím lidem,
jemož byl Stossmayer všechno. Omezíme se
na několik dat z jeho života, aby veřejnost
česká učinila si pojem aspoň v hlavním rámci
o velikosti — nesmrtelného biskopa.

Nenáležeti žádné straně a patřiti všem —
jako skřivan, jenž nese se vzhěra, prozpěvaje
a až v modru mává svými křídly, — nonáloží
zemi, a přece kde kdo hledí za ním a naslou
ebá jeho tajemnéma zpěvu — to obrazně ře
čeno o Strossemayera. Není v Chorvatska jed
noho člověka, jedné strany, nevyjímajíc ani
nejradikálnější, nejliberálnější — ba řekněme
snad i ty nevěrecké, aby čelo svoje nepoklc
nily před velikostí a nesmrtelnostíjeho...
Kněze, biskupa — Strossmayera ctí všichni... |
to dovede dokázati jen kněz a biskap, který
svým dachem vznáší se nade všemi, svými
skutky ukazuje — co znamená býti synem
církve a při tom neztráceti na ceně jako vla
stenec a člověkvůbec...

Strossma ger narodil se dne 4. února r. 1816
v Oseku; v října r. 18'5 vstoupil do první
třídy gymnasia v Oseko, kde pobyl šest roků.
V srpna r. 1831 přijat byl do semináře v Da
kové od biskapa Sušice, kde dokončil stadia
€ymnasijní. V r. 1833 poslal ho biskup jako
nejlepšího klerika do centráluího semináře
v Pešti studovat bohosloví, kde v r. 1886
s Ilijaševičem, Kurelcem Dražičem a Mlinari
cem seznámili se e pěvcem „Slávy dcery“
Janem Kollárem.

Dne 24. října r. 1834 — v prvním roč
níka bohosloví — byl v Pešti promován na
doktora filosofie; 16. února r. 1838 vysvěcen
Da kočze v Ďakovu od biskapa Kukoviée.
V břesnu r. 1838 povolán za kaplana do Pe
trovaradina (v Slavonii), kde pobyl až do roka
1840; na to poslán do Augustinea ve Vídni.
V r. 1841 už složil dvě rigorosa a rok na to
r. 1842 v června třetí a čtvrté rigorosum a
promován za doktora bohosloví. Téhož roka
počátkem řijna jmenován professorem věrouky
a vicerektorem v Ďakovu; počátkem října r.
1844stal se professorem fysiky a mathematiky,
r. 1846 professorem biblického studia.

R. 1847 dno 27. srpna stal se dvorním
kaplanem, rok nato řiditelem Aogustinea ve
Vídni, kde se spřátelil s Palackým a Riegrem.

R. 1849 dne 34. října jmenován biskupem
bosensko-srijemským a 8. září 1850 posvěcen
na biskupa vangustiniánekém kostele ve Vídni
od papežského noncia Viala-Prele.

R. 1850 dne 29. září nastolen jako biskap
v Ďakovo; prohlašnje své heslo: PŠve za vjeru
i domovina.“ — „Vše za víru a vlast!=...

Syn divul — — —
A nymípočíná jeho činnost; ne dle jména

pani vn nýbrš okutky. Následující data toosvědčí :

R. 1850 družstvu ev. Jeronýma v Záhřebě
daroval 1000 zl.

"R. T653 voťivnímu chřámo ve Vídni da
roval 2.000 £l.

B. 1857 dne 24. února vydal znamenitý:
pastýřský list „Morum disolatio“ o potřebě“
chlapeckého semináře a na ten účel věnoval
80000 zl. Téhoš roku věnoval na sřízení bo

R. 1856 fondu za účely ve Vídni na zaří
zeví nového chrámo, semináře a různé účely
církevní 116.000 zl.

R. 1868 «aložil stipendium 6.000 zl. pro
cbudé stadenty gymnasia v Oseka.

R. 1859 věnoval obnos 20.000zl. na zvět
šení chlapeckého semináře v Dakovo;na ústav
av. Jeronýma v Římě daroval 20.000 zl.

H. 1860 dne 10. prosince stal se dušec
ním vůdcem uároda chorvatského základem
60.000 zl. na jihoslovanskou akademii v Zá
biřebě; téhož roku na pomník Jelačičhv daro
val 1.000 zl.; pro chudé studenty chorvatské

zl.
Boka 1862 daroval Matici Dalmatinské

1.000 zl.
R. 1863 daroval Matici Slovácké 1.000 zl.,

Slovenské Matici 1.000 zl., gymnasiu ve Rjece
5000 zl. na chudé studenty chorvatské. Na
zřízení tiskárny v Cotiojá daroval Černohorcům
3.000 zl.

R. 1864 věnoval na pomolk Vaka Karad
žiéa 1.000 zl.

R. 1866 daroval jihoslovanské akademii
na akcie „Aesociazione Dalmatica“ ve Splitu
Da šíření a povznesení umění 20.000 zl.; uni
versitnímu fondu 50.000 zl.

R. 1868 koapil za 1.000 zl. sbírku listin
hraběte Sam. Kegleviča a 5.000 zl. dal na sa
koupení knihovny Kokuljevičevy pro akademii.

R. 1870 zaplatil za malbu 36 fresk ve
chrámě v Ďakovu 34.000 řím. scudo = dolar;
družstvu sv. Jeronýma dal 1.700 zl.

R. 1873 drožstvu ev. Jeronýma v Zábřebě
2.440 zl.

R. 1874 daroval obnos 10.000 zl. fondu
pro chudé universitní posluchače.

R. 1876 daroval na galerii obrazů v Zá
hřebě 40.000 sl.

Co až dosnd připomeuuto bylo, nazna
čuje nám s dostatek velikost Strossmayerovu
— než oásleduje ještě více, co ho činí ne
smrtelným...

Dne 1. listopuda r. 1875 posvěcoje sto
ličný chrám (katedrálu) sv. Petra v Ďakovu
(Djakovo), na který během 16'/, roku sebral
1,200.000 zl.; on sám daroval 510.000 zl.

na účel sjednocení církví. 
R. 1880 fond 10.000 zl. pro třetího pre

bendáře v Ďakovu a fond 5000 zl. jako stipen
dium pro chudé studenty gymaasijní v Gospiči
a 20.000 zl. na obrazárnu Zábřebskou.

R. 1887 daroval na zbudování oltáře av.
Cyrilla a Methoděje v dbrámě ov. Klementa
v Římě obnos 6000 lir, který dne 2. července
t. r. posvěcen byl neapolským kardinálem
Sanfelicem.

Dne 16. února 1888 slaví jubilenm 60tile
tého svého kněžství; Praha na to 1. března
t. r. jmenuje ho Bvým čestným občanem. Dae

19. března daroval 20000 zl. na medicinskou
fakulta v Zábřebě; založil fond 10850 zl. na
udržování obrazárny v Záhřebě. Chlapeckému
semináři v Oseku daroval 14.000 zl., Matici
chorvatské na vydání národních písní 1000 £l.

10.000 zl.

chorvatské dominikány za účelera missif v die
cési. Družstva ev. Cyrilla a Methoděje v Ietriji
1000 sl.

R. 1894 za Račkova arkáda dal 2600 zl.;
zakoupil obraz „Ganduličev san“ (Gaondaličův
sen) od Bukovce za 2000 zl. a za tonž cenu
2000 zl. dva náboženské náčrty od Medoviceva.

R. 1896 nový dar 77.000 zl. na osecký
chlapecký seminář.

R. 1897 daroval na kapli sv. Cyrilla a
Metboděje v Loretě, kteroa posvětil téhož roku
dne 9. srpna arcibiskop Sarajevský stadler —
4000 lir; na katolický chrám v Cetinji 5000 zl.,
na chrám sv. Aotonína v Sarajevě 1000 zl.

R. 1898 založil fond 4000 zl. pro chudé

ptadeniy Gymn. v Paszině; na radnici v Loblanisl.
R. 1899duroval oniversftní menseT000£l.;

na pomník Račkův 5000 sl.
R. 1900 daroval na biskupský seminář

v Ďakovu 650.000sl. a na pomník Mesičův

v Brodě 1080 l. 4 čeAš potud, 00 z pramenů čerpámo—
motřeba . . . Veliký — meemrtelný

biskup! Na konec jen — Bylo to 2. dubna
1905, kdy Strossmayer naposledy sloužil mši
v -tiel -te ,tebna

seneltéhosemináře v Ďakovu 6000 ul. ad,válištíma fondu Jelačiéova 3.080 dl. '
1905 ve 3 b. 10.m. odpoledne skonal. Pobřeb
slavný — nevídaný koúán 14. dubna 1905,

Kosti jeho kryje chladný kámen — jeho
duch přebýváve vroucím srdci národa chor
vatskéhol!

Hic tegit ossa lapis — v paměti lidské
hledej nápisl Vlý.

Čtěte! Právě vyšlo!

Odpověď prof. Masarykovi
na jeho řeč o inferioritě katolíků v královéhradecké
echůzi přiváší č. 9. a 3. „Čas. Úvah“ zajímavou
rozpravou francouzského spisovatele [ves de la
Briere-.

„převaha protestantství nad
kafolicismém.“

Stran 40. Cens 16 b franko.

Eap*> Při hromadných objednávkách sleva.

Slovutný autor dokazuje na základě pozo
rování gergrafických, klimatických a jiných pří
rodních příčin, že nemůže býti ani řeči o nějakém
národohospodářském předáctví protestantů, jake
zvláštaí koufesse, nad katolíky. Dále dokázáno,
že v sociálním pokroku právě katolické náboženství
převabuje destruktivní nauku protestantskou. Ziví
něnou rozpravou protržena pavočina Masarykových
scfismat o inferioritě katolíků a první(!) náš vědec
oderuzen tím jako nesoudný tuctový řečník, jenž
naučíc se několika trikům, honí se za vteřinovým

! úspěchem u svých přívrženců v domaěnce, že jeho
tvrzení bez argumentů zvítězilo.

Pro volební kampaň bude
( brožora dobrým štítem katolickým řečníkům proti
| otřepaným útokům o škodlivosti katolického nábo
: ženství pro národobospodářský rozvoj.

| Objednávky vyřídí obratem

Administrace „Čas. Úvah““
v Bradeci Králové.

TTTOEATITOIEDTTI

Železný nábytek

OP" velice praktické "Ig

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 om za 29 —. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25b-—

doporučuje firma

JANSTOUPA"s a
náměstí č. 32.

ORP“Illustrované cenníky zdarma a franko. "PW

postele skládací . . . . . . . zaK 760
: tytéž postele v silněj. provedení. „ „ 9—
: postele s plnými želez. stěnami . od „ 265—
| drátěné matrace „p IB8—
! dětské postele. p „13—
| kolébky . po 1 16—
| mycí stolky 1. B
| stojany na šaty . . . . . -< 1 nIl—
, stojany na deštníky . . . . « m“ n 7—

i

|

DEBXHEHE
bb běbět

Umělecká novinka!
Konst. Buška SW. WÁCLAV (na koni)

nádherný kovový relief upravený na způsob bronsu,
v moderním leštěném rámu (velk. 72x61 cm) SK30.

== KDEDOMOVMŮJ! ZZ

Kovovýmwlicfvmoderním (o, Onrámaoel.2 90.0
doporoučí firma

Petra Buška synové v Sychrově.
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Veledůst. duchovenstvu

mešní konvičky
z la. českého kříšťál. skla jemně ryté, zasílá

Josef Průša,
———2uměleckýsárod sklarytecký ZZ

ve Světlé n. Sáz. (Čechy).
ORP“Obrdzkovýcenníksdarmaafranko."i

See dost she a
Továrna na cottagová americká

HARMONÍIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII.ker Józaef
kórát 15 cz. — Praba,
Ferdinandova tř. 43. —

Vídeň-VII., Mariahilferstr.
86.

KECOZINCKOZLTIZZ2222JR.2-5-KZ1m

Paramenta.

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová ma ukázku

se na požádání franko zašlou.

1ENTNEENNENÉNKENENNACHH0KHCIUURREM
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Porgujnýng-105900600dnýriesongujnývtcíEV00-9480.60-5D000D

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICICH,
doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a sl. patro

ním úm ku provedení všech prací do obora tobo
| spadajících.

| Dále dovolaje si upozorniti na svůj sklad

| plan a planin.
Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam na výstavách.

KBPa a
Dra.Ant. Brychty

Atelier sockařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRÁL.,
Z FĚTIDONÍ Č. 286.

Doporučuje se slušně P. T. dacho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, spo
vědnic, Boších hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů atd. atd.

Nd

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

KXXXXXXXAXMXAXXXOOAXA

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní
Moblekyli

všech druhů
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

ODOOOOOOOOOOOCXXAXcDOU
Bařtipánova
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l

v Adalbertinu
dovoluje si nabídnouti ctěnému obecenstvuconej

lépe k zimní saisoně každý pátek večer

rybí polévku a ryby.

gap> špekové knedlíky s uzeným. "ji
Mimo to doporučuje:

Obědy i večeře v předplacení,
nebo A la carte.

Adolf Bařtipán,
bótelier.EDC

Důstoj

Na skladě chováme v jemném
VY. missálovém provedení:

r Praeparatio ad Missam
fY Gratiarum actio post Missam,
jé Obé za 1 K. Po přání prodáse
Lde i jediné Gratiar. actio za 60 h.

MB-Nové:E
Casus reservati dioeoesis

Beg. Hradeoensis
ohců

Připomenuti o slušném se
k ohování v chrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus sa 30 b, 6 kusů za K 1.20.

budbdědudydoodobodbn

Bymí nákupní přamět
látek pro domácnost, jakož idámských apánských
látek jet u Tkalcov. výrobního spole
čenst a „Vzájomnost“ v Hronově. Téžze

obdržetipartie zboží 30mt.,obsahujícíkaždárůzné látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,

Vzorky a cenník zdarma a franco.ZZOCAIK

VADEMECUM
| seu Brevis synopsie materiarum et
' casuum in cura animarum freguen

| tiorum.
Stan 5848*nabízíza sníženou cenu
K 1860 (místo K 320)

Biskupská knihtiskárna.

iž zcela rozebrán S
jest spis Dra. Royla

ROŘOTA MARŽBLSLNÍ,

Zato však právě nyní již vyšel v Časových
Úvahách obsažný výtah z téhož spisu pod titulem

|

|

+

|
i

Manželstvípřirozené
a a svátostné.

—= (Cena8 hal.
Při hromadných objednávkách slova.

O rozebraném spise Dra. Reyla, z něhož

nyní učiněn výtah, napsal 5. září m. r.
časopis „Čech“:

„Nedají-li dnes moderní lidé na Písmo sv., na sřísení
cívkevní, pak jest potřebí vstoupiti mezi né a těmi
též zbraněmi kulturními, psychologickými a mravními
dokasovati četné jejich omyly. To musí býti methoda
všech apologetů, a tuto methodu dr. Reyl ve svém
spise jasně a určitě provedl s výsledkem, jenž ne
připouští žádných poch)bností. Ukázav nečisté pod
něty boje proti katol. manželství, vysvětluje autor
i náladu těch, kteří z přesvědčení tleskají bořičům
manželské nerozvížitelnosti. Přesvěděení to vyvěrá
ze společenské mravní dekadence, která pro své po
hodlí a nekáseň potřebuje svazků vády uvoloěnějších.
Roztrhav sofistiku roslukových advokátů a obmy
silnou jich dogmatiénost, jde spisovatel na kořen zla,

vá a určuje širokou sociální a mravní podloha,
na základě kteréž protispolečenský požadavekros
luky byl postaven. Světovým protináboženským né
zorem vysvětluje vznik a podstatu rozvodového bnutí,
a dovozuje, kterak známí pedmanitelé společnosti
lidské obratně chopili se společenské choroby, aby

i využili ke svým sobeckým aáměrům. V celé kniseexpečně adiaciplinovaně odkrývá moderní rozlukový
švindl, čímž spis stává so ne učjakou zajímavou na
hodilostí, nýbrá přirozeným a zákonným výrazem
dané akutečnosti, její světlých a stinných stránek.
Bohatým materiálem, vhodným rozvrhem jednotli
vých kapitola myšlenkovou jednotou činí práce dra.
Reyla nároky, aby byla hojně čtena od laikův a kněší
a aby přinesla v myslích ovoce opravného my
šlení, zdravého názoru na věc, názoru opravdu —

moderního, neboť tato reakceproti moderním proudům myšlenkovýmjest adravě moderní“
4

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Reyhnově

nad Kněžnou

odporučaje se P. T. duchovenetvu, patronátaím
úřadům a soukromníkům

pro veškeré opravy jakož | přestavby a ladění
varhan a harmonií.

OE Ručímza nejsolidnějšípráce.<

specielníklatovské prádlo

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí



DOKOLA
Veledůstejnému

duchovenstvu!

Kar. Světlé.
Jan Staněk, čís.19n, roh

i doporučiti svůj hojné zárobený
sklad ve vlastní dílné ručně prace
vaznýeb kostelních nádob anáčiní,
jako: monstrsnce, kalichy, ciboris,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, nky, nádobky a t d, vše
v přemém slohu © ním. Staré
předměty snovu opravuje v původní

ptemci € jen © o 4naloté a střábřh. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.

Ra veškeré výrobky a slacemá ručím. Největší výroba a
sklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nei

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Ng n kostelům úleva v placení. Více uznání po race. Žádné presované vý
robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené,

Praha-l,al

DOOR]DCDOOR,
© C)
Poklo zahradnické (p

do pařenišť na každou atanici
nabízí:

24/24 cm.
26/26 ,
3030,

fermežový mel (kyt) . 19 ,

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

Ef* kus za 4 koruny“
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís. a král. dvorní

G

DYÍDEChrámové
též paschály, triangle

— a jiné voskářské výrobky :—
doporučuje v nejlevuějších cenách

©. a k. dvorní továrnana svíčky

Jd. Pilnáček v Hradci Králové,
Kostelní svíce této firmy byly veledůstoj

nému duchovenstvu ku nákupu doporučeny
ordinariatním listem nejdůstojnějšíbiskupské
kopsistořez roku 1488.

Dne 4. t. m. dostalo se závodu řídké pocty
tim. že byl Vyznamenán vzácnou návštěvou
Jeho Biskupské Milosti nejdůstojnějšího
pána Dra. Josefa Doubravy, který po pro
hlídce závodu o jeho vedení póchvalně vyaloviti
se ráčil.

0000000G000000008

Atelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Mub , Ant.Milhlanástepee,
v Mové Pace (Čechy),

©) provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino

dodavatel

„Hradec Králové č. 303.
proti hotelu „Merkur“. x

NZ
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vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož j obrazy postní atd.

+
Četná doporučení od veledůstojného ducho

venstva k volnému nahlédnuší.

©0000000000000000 |

- Josef
x Krejčík

V PRAZE,
' umělecký závod 80

W | chařský a řezbářský.

Plsárna a dílny na Lotné čísle G12—VN.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalněznámé: sochy, oltáře,
ové cesty, jesle, Boší hroby, kříže,

ovédníce,kýhitelny,str lustry, ny
y atd. dle slohukostelů, čonůrů n obrany,premie, fotografie a diplomy. nábytek a

růsné předměty hodící s0 sa .
Vůrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Henovace starých oltářů a kostelních sařízsení.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

—tmělocký závod —

pro Malbu

oken kostelních.
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíše Ma
lého náměstí, dříve přes
69 roků na Malém ná

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od mejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

Sice1 se čelesnými
rámy, sílčmi vsasením.

Veškeré rozpočty, skizzy j odborná rada berplatně, bese
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

SRB“Nesčetnáveřejná i písemnépochvalná uznání.jj
Založeno roku 1836.

i řesíná lisívy
'ex ofo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna,

VARHANY
osvědčených soustav kuželových a pneuma
tických v důkladném provedení, jakož i

= HARMONIAT
doporučuje

majitel c. k. výsady a záslužného kříže
=— hudební belgické akademie

BED. ČÁPEK,
stavitel varham a harmonií v Poličee.

Závod založen roku 1874.

:3prd
5 i: 4©“Tk

BP 3 EEE: 8DFO-m
LE SEO
Šc30m B tis
Bobg HPA

Boži hroby ©
krásně provedené u velikém výběra v každém

slohu, se vším příslušenstvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva

řezané i £ pevné sádry, jemně lychrom. (vsvelmi levných cenách.)

Sošky 4x„Wzkříšení"
zo dřeva řezané, jemně polychromov., jakož i

veškeré kostelní práce ze dřeva
pabísí reledůstojnému P. T. dnobovenstrn

Petra Buška synové, Dychrov
uměl. zárod sochař. e řezb. pro práce kostelní

—| Založen 1855. —

(Provedeno ae 600 olt. a B. hrobů.)

JI

©Brmí český katolický zárod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,
VI. o., Seiden

gasse čís. 35.

pro duchovní,
úředníky atd.Osobní úvěr

Samostatná spořitelní a záložní družatva Spolku
úředníků poskytují při nejmírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky. Zprostředkovatelé vy

loučení. Adresy družstev sdělí bezplatně

centrální ředitelství Spolku úředníků,
Vídeň, Wiplingerstrasse, 25.

Chrámové svíce
voskové“ svíčky a obět. před

dle liturgickýchpřed- měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými obrázky 0
polovoskové= zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce ustry,

Cosškalya krů svíce kostelní ste
(paškaly) a krůpě- arinové,jemi krve a ranami,
též krášlené 8 be zápalkový drát,
ránkemvelikonočním,© svjce obětní —

třínožky hladké, ve všechvelikostech
neb krášlená, sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,
jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

biřmováníse stubami Šachovnímnejvětší mesh
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Továrníakad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.
Tovární skled: Plzeň, Saská alice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznamenánojnavýstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1906, zlatá
medalie.Londýn 1000, zlatá medaile.Praha 1905,
diplom čestnéhouznání Videň 1906, zlatá medaile
: Antverpy 1006, zlatá medaile.
Výrobky všestr. uznané. Vsorky a cenníky zdarma s franko.
VOR.

sv. přijínání a Bv.



603 XE95 EBDXKBDX G6 X

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zssílá na požádání vědy

die roční salsony kollekci
nejnovějších drulhů pravých

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

zemských.
Četná Uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na eplátky bez zvýšení cen!

PIX663XG8IXGBXČB

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná- |

kupní pramen v Rakousku veškerých

2k(0DSE(0DDCDDATS)X(BDX8D

prádla, praporů, příkrovů,kobercůa
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablomém n. Orl, č. ny

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

3TovárnaPere
| na zpracování ovoce,
| pálenka kodaku a výroba likérů |

JG Jos. Tomášek
we Vysokém Mýtě, A

pla dříve sávodma sušitkování ovoce,soločený |
— nabízí — |

PA r. 1866,nejstarší svéhodruhu 0

koža motel borovičku,jeřabi iE ' sisdié ovocné

4)

rumy a ilké
víne, bíléi ou, vinoo bori vkové (medici
matní);výmuvtaďká a víno Šumivé (šampaňské).

osorňujeme zvlášť na v i a -přitakové
jo vo vřelevnýkoo pálení avlasnní výroby.

Žán r znamenánbylpoj ššímicenami:1801na job. výnávé v Prare stříbrnou madašlí 
diplomem botůmedaile, ©mmmnohými

Hm domy prám valí Had moda

pánské i dámské.
Lněné

abavl. zbožív obrov
"ském výběru. “sjivvněji«

XCBDMSBDMGOD]G6XC653XCSB

Solidníobsluhapřilrných

cenách.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje +e

první anejstarší odbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Královéč. 83.

k zhotovení veškerých ko=

stelních nádob zestříbra,bronza a jiných kovů. odn
jednoduššího do nejskvostněj
ího proredení, v každém

vasorkua ryže získovoím slohn.
Všepřemě,čistě a důkladně

ahotovaje se vuné v)aštní dílné

jen an Šímánokněnomi vebedůstojmému du
chovemstra -préci trwalou a
utsěleckou za ceny přiejěřené.

"Veškeré wasřky jsou Jeho
revide«

v

„ožení nádoby jen v ohbnía cemy velice lovné.
"Volkeré opřavytob ko
stjních se ry.. le, Rállně a
levné vyřizují

"Všexasížtu jen posvěcené.
2" "sorkey, ©tpedty esy i„o NPrar: Uh- K zá

se aašlou.

Chudším kostelům mdinoaplácetbez přirážek.
ORP“ Sta odporučenía čestnýchuznání:po ruce. "i

Prosím veledůstojné dudhovematvoo ladkavompřízeň
a důvěruzávodudomácímu.

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd.,edporučuje se

a k vyhotovení věcho druhu věžních hodin
se dářukou.Pro nedejetné obce na splátky;

'eena levná, jakost výborná.

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn, Kn.

odsu
zy

"ojgezjuty

upoy494yi9Akaz

nabízí ve velkém výběra: Výtečné kapesní bo
dimky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny

v P ko: potiskyořechovýchskříních.Zlaté astříbrnéskvosty, jako: náramky,Plant8Kanajv oder n provede
Dávěryhodnýmsásilkyna výběrtéš i na splátky

bezsvýšenícen. — Zalošenor. 1848.

go1Áusa
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Malinsky křen
Shbgod3—7K franko,10kg

dužoe nerplně, preKidobírcezsetlávám

VáclavBoh. Jalinok,
statkář a člen spolku křenařů

v Malíně č. 42. p. Sedlec“
u Kutné Hory.prrryrtrrýrr

avštivenky
všeho druhu

nabízí bísk. knihtiskárna v Hraái
Králové.

Šeohecná něm hanká
v Hradei Králové,

Aliálka ve Vídal VL, Getreidemarkt 18,

přijímávklady od 1K počínajeoa
úrok 4/—5%, dle výpovědi.

Záruka hotově splacevých závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou 8e na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstej
bohedníkůma vůbec d

a všechstarů na vybodnémá
Peskytuje zálohy na cenné papiry a skvosty a

zabývá se všemiobchody bankovními.

Realitní kancelář

[nž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veško
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak techuické,
tak právní vyřisují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

eahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král. ©
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Náš poměrk agrárníkům.
(14) Otázka tato nebyla — pokud se pa

matojí — nikdy opravdově vůvahu vzata, ani
ná schůzích našich, ani v listech a ebromáždě

, ních strany agrární, ač je to jedna z nejdůle
žitějších a nejnalehavějších. Co se mlovilo a
psalo, byla opíše polemika, než věcná úvaha,

olemika, v níž padla břitká slova zde i onde,
již se ale sociální stanovisko obou stran k sobě
navzájem málo objasnilo.

Stav rolnický má mnoho zájmů 80 stavem
kočžským společných ; hlavně zde padá na váha,
jistý konservatismus, pokud se jím rozamí při
rozený vývoj věcí ve směru zdravého pokroku
a ne násilný převrat, Již okolnost, že učitelstvo
kráčí roku v roce se sociální demokracií a že
agrárníci evangelického vyznání nikoli
z přesvědčení — ale k vůli svéma stanovisku
vůči katolicismu, ženou svůj stav do nábožen
ekóho radikalismu, měla by katolickým rolní
kům otevčiti oči, kde, v kterém táboře jsoa
jich přirození spojenci. Již tím, že má stav
rolnický všecky skoro strany radikální proti
sobě, je orčen směr politiky agrární. Poro
zamí-li naši zemědělci své době, dobře; po
staví-lí však po způsobu falešného liberalisma
tento nad zájmy své třídní, budou-li koketo
vati s falešným liberalismem přes to, že mnohé
strany na tento neduh zemřely, jiné pak
obřadnou, pak není jim pomoci. Badou na té
cestě dříve hotovi. Čo je v Čechách stran t. zv.
liberálních, ba radikálních a kolik z aich
opravdu zapustilo kořeny? Proč? — Protože
nejsou liberální v pravém směru; Mladočeši
svou chyba poznávají; ale již pozděl

Jsme přesvědčeni, že ti, kteří zakládali
edražení zemědělců katolických, měli úmysly
poctivé a že nemínili nikdy zakládati stranu
protiroloickon, která by agrární snahy potírala,
aneb je podporovati nemínila proto, že vy
cházejí náhodou z jiného tábora; a i kdyby
tomu bylo tak, českédochovenstvo, ježs lidem
selským žije, bylo by na stráží a nikdy by
nepřivolilo, aby k něčemu podobnému došlo.
Co katolické houtí agrární založili a vyvolali,
nechtěli náboženství udělati vodítkem, nýbrž
pouze pojítkem stejně smýělejících a stejnými
sájmy sloučených a nikdo z nich dodnes ne
vtírá se jinému do svědomí a nežádá zpovědní
cedulky od českého rolníka, nýbrž pouze u
bezpočení, že přiznává se a hájiti míní zásady,

FEUILLETON
Z různých studií.

Napsal Josef Váňa.

IL

Moda.

V poslední době uvykl jsem si čísti noviny
vždy od zadu.Čekal jsemtotiž na zprávuo zlep
šení našich platů a tu jsem si ono překvapení
nechával vždy až na posled. Mohlo se totiž státi,
že bych byl ze ssmé radosti nad zvýšením uhodil
novinami o stůl a nečetl'už ani dál. A to by
byle veliká chyba o masopustě, kdy právě tolik a
tek lákavých plesů bylo v novinách popisováno,

Samý ples, jako by národ ani nic jiného na
starosti neměl. Právnický, medicinský, technický,
Glosofický, sokolský, veteránský, krejčovský, šev=
covský atd. atd.

Chtěje býti člověkem širokého rozbledu,
všímám si vnovinách i plesů a jako muž od jak
živé galsntní všímám si na téch plesích především
krásné pleti. Letos převládaly toiletty černé, hed
vábné, krajkové i ssmetové, Mimo to dominoval
i bílý oděv z krajek point de Brugge, z peau
de sois, čínský krep se zlatou ozdovou, bedvábná
toiletta barvy chempegne, fialová roba zdobená
bílou spplikací e hedvábným krepem atd. atd.

To byly roby paní. Slečny oslňovaly robami
barevbílýchs... —— —

Raději mlčím. Nějaká spanilá ústa mohla
by mi říci, co řekl ruský učenec Chvolson něme

e nimiž křesťanství stojí a padá, jakými json
ku př. nerozločiteloost manželství, nutnost ná
boženské výchovy ve veřejné Škole a p. Kato
ličtí zemědělci nechtějí nikoho komandovati,
ale oni nehodlají také přijmouti komando:
„vstupte do našich řad, přidejte se k nám a
my garantojeme vašim kněžím“, atd. a to v době,
kdy t. zv. strana agrární prodělává svůj proces,
jejž jsme předvídali a na nějž jsme se svon
katolickou organisací připravovali, proces tří
dění živlů konservativních a radikálních. Jak
pak kdyby směr radikální zvítězil? — Kde by
zůstaly garancie? Mobli by čeští katolíci klidně
k tomu přihlížeti, jak rolnictvo potírá nábo
ženskou výchovu, které nejvíc potřebuje a jak
se přičiňuje o zboření křesťanských řádů, jako
je nerozlnčitelnost manželství atd.?|

To cd nás strana agrární nikdy žádati
nemůže; my v ní vidíme zastoupeny téměř
nejsolidaější živly národa, ale i kdyby spáchala
tu sebevražda a upadla do náboženského radi
kalismu, není to ještě národ celý. Až bude
nejhůře, povstane — v to pevně donfáme —
k obhájení positiního křesťanství živnostnictvo
a maloměšťanstvo, v němž to dnes již vře proti
všem, kdo otřásají základy občanské společ
nosti, a inteligence třeba apatická, bude mu
seti přece jednou otevříti oči, kam spějeme a
kde to vše skončí.

Proto moje mínění vyznívá v tato slova:
Kde není nebezpečí se strany pokrokářské a
katolická organisace slušně je provedena, po
stavme vlastní kandidáty, kteří by šli v tříd
ních zájmech za cílem strany agrární; kde
tobo není, vyjednávojtké 8 agrárníkem, je-li
ochoten zavázati se čestným slovem, že vždy
a v každém případě hlas svůj odevzdá proti
třem základním požadavkům zednářstva: Od
lončení církve od státu, volné škole a rozlu
čitelnosti manželské.

Abychom ve všech volebních okresích po
stavili kandidáty vlastní a tím sgráruíky při
pravovali o hlasy, viděli by ovšem rádi 8oc.
demokraté a pokrokáři, avšak ta rudost ne
smíme jim udělati ani my, ani agrárníci ; my
musime agrárniky, kde by takového nebezpečí
bylo, podporovati a agrárníci musí své poga
vudní sebevědomí odložiti, protože ve volbách
jeden hlas často rozhoduje a v politice nepa
dají na váhu sympatie, nýbrž praktický vý
sledek. V Bavorsku spojili se proti liberálům
svého času sociální demokraté a katolíky a

ckému Haecklovi: »Nepiš o tom, čemu neroz
umíš... .«

Tyhle roby mění se jako v dubnu obloha.
Co dnes nosíš, zítra už je z mody.

Moda, z latinského modus — způsob. Moda
jest tedy vůbec zavedený způsob, jak se ve spo
lečenském životě chovati, jak žíti, jak se baviti,
jak příbytky stavěti, sle hlavně, jak se strojiti a
šatiti. A v tomto posledním smyslu užívá se toho
slova nejčastěji.

sJak jde kroj, tak se stroje, praví naše české
přísloví. A dle toho přísloví řídí se snad dnes
každý človék, leda jen nějaká babička v zapadlé
vesnici ne. Moda, toť jest velmoc, která uchva
cuje, a nejen uchvacuje, nýbrž i přemáhá každého.
A je-li tisk velmoc seimá, jest jistě moda velmoc
osmá a to daleko silnější než tisk. | ten člověk,
který ničeho nečte, řídí se dle mody alespoň
v něčem.

Moda jest sice velmoc, ale přece i ona jest
na něčem odvislá přímo otrocky, a to jsou peníze.
Bez penéz není muziky, není ani mody. A čím
větší blabobyt, tím více proměn vybledává se
v potřebách životních, až povstévá přepych a
nádhera.

Moda voděvu jest proměnliva jako v dubnu
počasí. Jest moda jarní, moda letní, moda pod
zimní, mode zimní, Jest však mimo to moda ple
sová, moda svatební, moda smuteční, Jest muda
na kluzišti, moda na hříšti, moda v divadle, ba
i moda při koupání, zvláště v lázních mořských.

Ben Akiba pravil, že pod sluncem není nic
oového. A tak jest to i s modou. | v ní vrací
se vědy, co už tady bylo; ovšem že bývá přitom
změna aspoň nepatrná,

Pmserty se pvčltají levné.
Udnova vychazi v pálek v poledme.

při posledních volbách všeobecných stály právě
tyto dvě strany proti vládě.

Slovo „klerikalismas“ ztratilo a nás v pos
slední době všechen kredit a nehodí 8e již leč
za strašáku do zelí na mladé zajíce a to proto,
že někteří novináři uedovedli napsati článek,
aby 38 to v něm cebemžilo klerikalismem, a
když obecenstvo vidělo, jací jsou to lidé v o
hleda mravnostním a v životě občanském, po
myslilo si, že to přece nemůže býti tak Špatná
braška, když na ni tolik vosů sedá. Snad
agrárníci nebudon tak pošetilí, aby ještě dnes
chodili pro rozum do Padařova?|

Za+ biskupem Dr. Mart. Říhou.
Šlechetný biskup vyprovozen byl ka brobu

s bolem nejsrdečnějším. Články a řeči nctění
jeho památky posvěcené nebyly pouhými for
malitními poklonami, vyvřely se srdce. Tichá
práce, nehlučná, ale jak horlivá a záslažnál
Každý cítil, že opustil diecési otec opravdový.
Málokdy české město bylo svědkem tak veliko
lepébo, tak četného pohřebního průvoda jako
Čes. Budějovice 11. února. Českobudějovický
„Budivoj“, jejž nemůže nikdo nazývati „listem
klerikálním“, napsal o zesnulém: „Přišel chud
a chud i odešel. Mnozí, kdož domnívali se, že
oplýval bohatstvím, přesvědčili se včera, že
byl ve svém bohatství — žebrákem.

Ano, pravým a skutečným žebrákem. Ne
měl, cu by po věm zůstalo. Protože, co měl —
a biskapství česko-bndějovické jest na svou
důstojnost chodé — rozdal. Všem, kdož po
žádali ho za příspěvek ve prospěch církevní,
vlastenecké, národní věci.

Zvláštní případ a úkaz. Měl muovho ne
přátel i v našich řadách českých. Ale sotva
že zavřel oči, ze všech stran ozývá se přání,
aby ten, kdo přijde po něm, ve vlaateneckém
cítění, toužení a obátavém pracování aspoň se
mu vyrovnal.

Zorem svého chtění směřoval ke zbndo
vání nové a důstojné katedrály. Obětoval to
mato posvátnéma chtěví, co mohl. Veliký ob
nos rok co rok věpoval na uskutečnění této
své krásné a veliké myšlenky. Bude mu proto
požehnáno i po věcích; i pak, až my všichni,
kdož včera jsme jej ua jeho poslední cestě vy
provázeli, půjdeme za ním.

Je to myšlénka *rachlivá a trudná. Ale

Špičaté boty už na světě bývaly, opanky
také, cyklistický dress také, krinoliny také atd.

Rozhodující slovo v modě má Francie a vní
hlavně Paříž. I na té nejmenší drobnůstce tosletní
najdete vytištěno: «Modes de Paris. V Paříži jest
snad tisíce salonů, kde nic jiného se nedělá, než
že vymýšlejí se mody. A poněvadž dnešního dne
dráhy projíždějí vším možným světem, dostane se
moda z Paříže v krátkém čase i do nejodlehlejší
vesnice.

Pierre Veber v »Journalu« vypočítal, jakou
cenu má toile:ia pařížské elegantní dám) a došel
k následujícím výsledkům: botky 80 franků, pun
čochy 25, košile 100, šněrovačka 200, blůza 300,
šaty 800, kožich 5.000, perly, prsteny, náušnice
6.000, náhrdelník 20000, rukavice 20, klobouk
200, hřebeny 300, želví vlásenky 60, jehlice do
klobouku 1.000, ruční taška 800 . . . dohromady.
35.085 franků,

Objeví-li se nějaká vznešená osobnost na
promenadě jinak než obyčejné, už moda z toho.
těží. Tak nynější král anglický Eduard objevil se
v měkkém klobouku, a už vešel do mody a za
tlačil francouzský cylindr, tak že až francouzští
kloboučníci veřejné do tobo si stěžovali.

Jsko jest moda v oděvu, tak jest i moda ve
jménech. Některá jména bývají Časem více v modě
než jiná. Tak u nás v Čechách v době národního
probuzení byl to samý Květoslav, Krasoslav, Pravo=
slav, Jaroslav, Pravdomil, Jaromír atd.

V době nedávné bylo u mužů modou komo=
liti křestní jména dle venkovanů: »Vojta, Franta,
Náca, Vaša, Joža atd,

Naše spanilomyslné slečny nezůstaly ovšem
v komolení a překrucování svých hezounkých jmen



jest již takový osud každého člověka. Co bylo
dnes, je ztraceno sítra. Co dnes velkou skvělo
se slávou, za okamžik se rozpadá v pracha
popel. Ale může i popel být živ, když Jejzrosí
vřelá elza nehasnoncí myšlenky a pevného vě
domí, že ten, komu platí ta alza, byl jí také
hoden“.

Ráno v pondělí napladno veliké náměstí
budějovickéskorodo polovice účastníky pohřbu.
Přes 20.000 lidí se shromáždilo k pohřebníma
průvodu. Z čelnějších účastníků jmenujeme:
J. Eminenci kardinála knížete arcibiskupa Praž
ského ee sekr. Msgrem Píchou, ndp. biskupa
královéhradockého dra, Jos. Doabravu, 8 vsdpp.
kanovníky dr. Soukupem a Kernerem a dp.
bisk. ceremonářem Huráněm, lineckého ndp.
biskupa Doppelbanera A vedp. kan. Koldon,
J. M. světícího biskupa dr. Frioda, probošta
jindřichobradeckého dr. Al. Jiráka, opata stra
bovského M. Zavorala, kapitol. děkana vyše
bradského Msgr. dr. Bariana, kanovníka Msgra.
Zapletala, poloího superiora dr. V. Cábu, dvor.
kaplana dr. L. Dvořáka, arcijáhna krumlov
ského Schmidtmayera, opata brodského Pam
mera, loářského převora Mayera, všecko bu
dějovické duchovenstvo, atd.

Z laiků přítomni: za místodržitele ná
městek dvor. rada Důrfl zástapcové „Nár. rady“
a „Národ. jednoty Pošumavské“, kníže Karel
Schwarzenberg z Protivína, hr. Ottn Berchtold
z Nazdášova, podmaršálkové Guinea a Hallada,
důstojnický sbor, zástupcové patronátních,
školních, samosprávných, politických úřadů,
množetví spolků, atd.

Ráno o půl 7. hod. v kapli, kde tělesné po
zůstatky zesnulého vystaveny, slonžil tiché re
guiem ndp. biskop dr. Doubrava, pakvsdp. dr.
Čába a vdp. V. Šách:. Rázem 9. hodinyzapěl
„Hlahol“ a po něm bohoslovci krásné pohřební
zpěvy. Dle přání Jeho Eminence kardinála
primasa měl vésti průvod ndp..biskup králové
bradecký. Tu tázal se náš milovaný arcipastýř
pdp. biskupa lineckého Doppelbauera, zda
by ei přál vykropiti v Pánu zesnulého a pře
vzíti průvod do kathedrálního chrámu. S po
vděkem vykonal Jeho Ercellence fankce ty.
Za zvoků hudby a zpěva theologů pohyboval
ge imposantní průvod ke kathedrále; když rakev
donesena do katbedrály, sloužil zde arcibiskup
— primas Pražský reguiem za přečetné assi
etence. Po skončené mši sv. vykonali nad zc
mřelým absoluci nejd. hodnostáři dr. Doppal
baner, dr. Frird, dr. Doubrava a opat Zavoral.
Pak vedl kondakt Jeho Bisk. Milost dr. Don
brava k soše Panny Marie u Pekárenské ulice,
kde rakov vykropil, a pak na hřbitov sv. Otilie.
Rakev spuštěna do vyzděného brobu mezi
broby kněží; přálť si zeenolý, aby odpočíval
v prostém brobě mezi bratřími. Při posledním
aktu zarosily 8e oči tisíců nad biskopem, který
plných 22 let tak pečlivě diecési apravoval.
— Kardinál-arcibiskop odjel z Budějovic po
rekviem, náš arcipastýř vrátil se do Hradce
Králové v pondělí v noci.

Tolik bojná a tak srdečná účast při po
hřbu byla důkazem, že jasná památka dobro
tivého skromného a horlivého biskupa dlouho
v srdcích našeho lidu bude významně zapsána,
Běh dle vroucího přání oBiřelé diecése odmění
šlechetné skutky zvěčnělého stonásobně.

|
pozadu za pány. Jest to interessantní, ba někdy
velice k smíchu, jak nyní se některé emancipo
vané slečny píšou:

Duňa, Asunta. Lola, Vilči,
Iška, Amiča, Kitty, Riči;
Maja, Maňa, Tilda, Anči,
Lila, Fifka, Milči, Fanči;
Lula, Micka, Lenda, Gina,
Jara, Míia, Laďa, Rina.

Hádejte, co to je a hledejte jména ta v ka
lendářil Inu moda] :

Napálí-li se pak takový Joža a vezme-li si
Fifku, pak ať nenaříká, že se mu stala z Filky
— fiflena,

Když jsem jako chlapec ministrovával, býval
jsem Často svědkem zápisu do křestních matrik,
Pan farář se tázal: »No a jak pak se bude to
dítě jmenovati ?»

Venkovská bába, zcela, bez diplomu, jak
tehdy byly, beze všech rozpaků prohlásila: »No,
třeba Tonka !«

Pan farář zrudnul a vyjel na bábu: +Co je
to za svatou, table Tonka?l«

A ubohé béba nevěděla, co a jak.
Co by pak nyní ten pán říkal, kdyby tek

byl na světě? Ten by se zlobil, až by měl křtíti
na př. Duňu a nevěděl, jak ji má správně do ma
triky zapsati.

Ve Vídni budou pořádati letos mezinárodní
výstavu nejnovější mody. Poněvadž nám přidali a
já. naprosto nevím, co teď s tolika penězi, pojedu
tem, abych svou cbudou garderobu doplail dle
nejnovějších vymožeností světové mody.

Moda jest podmaňující vládkyní nejen v oděvu
a oblékání se, nýbrž i v umění jako jest: básni
ctví, malířství, sochařství, stavitelství, hudba.

Dopis z Prahy.
Agrární sjezd ze dne 29. prosince mina

lého roku má své dozvoky, jež mají určitou
důležitost vzhledem ku příštím volbám do říšské
rady. Právě v těchto dnech objevila se v Do
vinách zpráva o řeči prof dra. Srdiínke. Na
důvěrné schůzi strany agrární totiš dr. Br
dínko o rozluce manželské mlavil jako pravo
věřícípokrokář nebo socialista. „Úkolem strany
agrární", pravil prý, „v příštím parlamentě
bude, provésti rozvížitelnost manželství a vše
možně se zasaditi o rozluku církve od státa“.

Dle pravdy ovšem nemůžeme tyto výroky
ováděti v souvislost e celou stranou agrární a
právě proto o předmětě nacení jsme pronésti
několik poznámek nejen v zájmu strany agrární
samé, ale také v zájmu katolíků, kteří ve
velké většině tvořiti bodou její voličstvo. Dr.
Srdínko ovšem na důvěrné schůzi agrární ob
sezoval vejce, která snesla cizí kvočna. Jsou
hesla, která mají svou výbojnou podmanivost
a takó svou bezmyšlenkovitost. Nikdy lidé ne
běželi tak stádně a nesamostatně za hesly jako
dnes, a přece kultarní proadění, nesené roz
větvenou literaturou a spoustami žurnalistiky,
neskytalo zase nikdy takové příležitosti k vy
tříbení úsadko, jako v době přítomné. Skoro
se zdá býti pravdou, že přílišná četba sesla
boje soudnost, místo aby ji sesilovala, zúžuje
duševní obzor, místo aby jej rozšiřovala. Mlavi-li
kdo ku poslachačům strany agrární, která jest
a která musí býti podetatně konservativnoa,
masí přece přede“ všeho toho pozoren býti,
aby přednášel věci venkoncem odůvodněné a
aby nevrhalv poslachačepamy, které slýcháváme
obyčejně vybochovati na štvavých agitačních
schůzích pokrokářských nebo socialistických.

Ani dr. Srdínko nemá o rozlace manžel
ství názoru v 8onstavném smysla slova. Osvojil
si jen mínění, které přímo straší nesouvislostí
s životními poměry a odpuzoje sporem 8 prav
dami, které na jisto postaveny jsou zkuše
nostmi, nabytými v těch zemích, jež rozlučitel
ností manželství jsou zatíženy. Nedbá také
jasně vyjádřených přesvědčení myslitelů, kteří
roslučitelnost manželství odsoudili. Ale bývá
to již tak, že z oběhu vytlačují 8e pravdy,
které jsou nepohodiny křičící demag gii a
které bned jsou odsunuty do konta, jakmile
nějakého proroka viní ze lži.

Aby objasněno bylo, jak nesprávně a
stranně dr. Srdínko mlnvil, uveďme obdoba
z oboru, který těsně týká se jeho poslnchačů.
Národní svobodomyslní hospodáři na příklad
vysvětlovali blahobyt národů ze samolásky
jednotlivcovy. Zapomučěli zajisté, Že národní
hospodářství jest částí věd společenských, které
mimo činnost jednotlivců mloví také ještě o
čianosti celku a o moci státní. Dopostili 8e
tedy bluda tím, že blahobyt národů vysvětlo
vali výlučně z příčiny částečné, ze sobětnosti
jednotlivcovy.

Právě tak chybují ti, kteří rozlaku man
želství, otázku to po výtce mravní, řeší dle
jednotlivých nešťastných manželství, neoblíže
jíce se na četné vlivy a vzájemně se prolína
jící spojitosti, které nepřipouštějí, aby otázka
rozluky byla řešena přímo dle pravítka, dle
komandující zednářské thóse. A protože i každá
věda jen tehdy zaslubuje názvu jistého poznání,
má-li zřetel ke všem svým posledním příčinám,
=- ———

Tak v čuse nedávném zvloštní moda zavládla
v malířství a nazývala se >secessa«, »dekadence«.

Malíř namaloval vlasy zelené, stíny v obli
čeji fialové, skupinu stron,ů jako s.upinu strašidel
a chtěl, aby se to líbilo: Lid říká takovým obra
zům >mazanins«, ale u malířů secessních mělo to
býti dílo umělecké. Moda ta na štěstí brzy přestala.

I ve sta'itelství vedrala se secesse, ale tu
vytvořila skutečně některá díla pěkná. Za podí
vání stojí na př. »Grand hotele v Hradci Kralové
stavěný s zdobený dle návrhů professora Kotěry.
Modu v umění propaguje u nás »Manes« a v Né
mecku »Jugende.

Hudba jest proti modě upjatější. Hudební
krásno nerado se svléká ze svého tradicionelního
majestátního hávu a nerado se odívá v pomíjející
cáry mody. Až na některé pochody s textem aneb
všelijaké chantanové popěvky, jež spíše lze čítati
k hudební kuriositě, zůstává hudební krásno modou
nedotčeno.

Co je modního, nemusí býti vždy krásné.
Be naopak sbledáváme se často s modními ú
kazy, které jsou v naprostém rozporu s vkusem a
krásou. Rozličné ty pánské i dámské ragliny ne
foremně ušité z pruhovaných anglických látek
nikterak neodpovídají předpisům krasy a vkusu
Takový dle nejnovější mody oděný »dandy«
mnobdy všecka pravidla krásy a vkasu zrovna
poličkuje.

Dovede-li někdo sloučiti modní s vkusem a
krásou, povstává tak zv. chik, jenž může týkati
se j oblékení se i chování se.

Modou říditi se jest nutno každému člověku
aspoň poněkud, nechce-li vyhlížeti jakoze sta
rého sékulum (století), ba snad i podivínsky.

Tak jak bychom se dívali teď na člověka,

ne však pooze k jedné, dlažno nazvati způsob
kterým rozluka manželství byla projednávána,
způsobem zkomoleným. Neboť čím rozlukáří
odůvodnili své úsilí? Jednotlivými neštastojmi
maoželetvími a poukazem, še rozluka již jest
zavedena jinde. A to že vyčerpává důležitý
obsah této mravní a společenské otázky? Měj
si jakékoli soukromé mínění o rozluce, ale
nevnnoaj ho souboru společenského života. Po
vyčoje ji kdo své soukromé bledisko na názor
společenský, prohlašuje-li z agitací přijaté mí
nění jedině za pravý základ života, přezíraje
všechna látku v obor ten patřící a nedbaje
přesvědčojících zkušeností, přestupuje opráv
děné meze a rozhoduje o něčem, co přesahuje
jeho obzor, slovem dělá špatné veřejné mínění.
Tolik o správnosti nebo nesprávnosti mínění
dra. Srdínka.

., , Kromě toho jest tn ještě vážnáskatečnost
Jiná. Dr. Srdínko mluvil po soelalisticku a po
krokářsku o úkolech, které neznamenají nic
jiného, než mravní a hospodářské poškození
našeho rolniotva; pronášejt socialistické idee
poslachačstvu, které již přirozeností svou a
konservativním směrem života se jim protiví.
Jeme svědky, kterak každá mravní úhona rý
suje 86 amatnými důsledky ve všem hospo
dářství našeho rolníka a nikde nejsou důsledky
každého pochybení tak jisty, jako v životě ze
mědělském. Ve vědeckém světě rozhodují fakta.
Nuže, kdo může popírati skutku, že zkušenosti
s rozlukoa v jiných státech mlaví proti ní?
Kdo může popírati, že rozloka působí jako
lučavka v životě mravnímasociálním? Čí pak
jest tvrzení, že munželství jest pouze smlovoa
soukromou, ne-li socialistů? Postačí prolomiti
zásadu, a průlomem ženoa 8eosudné následky.
Vždyť rozlaka manželství je socialistům pro
středkem ke konečnému cili, který Bebelem
jest nazván ukájením pohlavního padu, což
přece není nic jiného, než svobodnoo láskou.
Jsoa věci, při kterých připustí-li ae a, do
staví se přirozené rovněž i b. Marx a Bobel
mimo jiné odůvudňují také rozluku a vyšší
útvar rodiny moderním velkým průmyslem.
Bráníme li se tedy proti socialistům tím, že
výrobní poměry zemědělské zásadně liší se od
výrobních poměrů průmyslových, pak není tu
také obdoby pro rozlaku maogelskou. Škodí-li
rozluka v průmyslových městech, tím více by
Šškodila na venkově, kdež ostálenost v pracích
rolnických, opakujících se rok co rok ve for
mách jen málo změněných, notně žádá nstále
nost v poměrech manželských a rodinných.
Zrušte nerozvížitelnost manželstí v lidu země
dělském, a zničili jste podklad a podmínka
své mravní tuhosti a vytrvalosti, bez níž vý
slednou výrobu zemědělskou a zemědělský život
se všemi podstatnými a charakteristickými
vlastnostmi nemůžete si ani mysliti. Nemáme-li
již škodlivých vlivů na lid zemědělsky dosti?
Třeba-li přičiňovati ještě nových? Odkud pak
pochází mravně a tělesně zachovalý lid ve
Francii, ne-li z provincil přesně katolických,
kdež rozloky manželské přímo nenávidějí?

Na venkově ozavírají se sňatky manželské
osobami, bydiícími v blízkých sobě osadách a
velmi často v téže vesnici. Z toho pochodí
Svornost sousedská a přátelský zájem na zdara
nebo nezdaru všelikého hospodářství. Kdybyste
zavedli rozluku manželskou, a kdyby konser
vativní lid rolnický, veden jsa jinak zdravým————,
jenž by nosil cop a paruku, pudroval se a pyšnil
se na promenádě v žlutém hedvábném kabátci,
v punčochách po kolena a v střevících! A přec
bývaly doby, kdy to byl elegán první třídy. Nyní
doba copů stala se až příslovečnou a každý už
ví, co scop« znamená.

Modě obětují gentlemani a seladoní často i
pohodlí i zdraví. Není zajisté nic příjemného
v srpnovém parnu péci se včerných šatech, lský
rových botách, ve škrobené náprsence s vysokým
límcem, v těsných rukavičkách a v cylindru, A
přec musí dle mody elegatně vystupující muž
torturu takovou snésti. Rovněž i v bálech Černý
šat a tvrdě žeblená košile není příjemností zrovna
největší.

Moda uchvacuje všechno na světě — i tu
smrt. Nyní by se bez těch »nelíčenýche projevů
soustrasti a bez věnců pohřeb ani neobešel. Dříve
mívali věnce a kytice jen svobodní, teď je má
každé stará babička. Dle toho nepoznáte nyní tak
jako dříve, kdo tc umřel,

Kdybych ja věděl, že brzy umru,
dal bych si dělat dubovou trubla,
a na tu truhlu zelený věnec,
aby věděli,že jsem mládenec...

Moda mění všecko na světě jako čes, Moda
a čas kráčejí ruku v ruce, jen že čas luští pro
blémy i nejvážnější, kdežto moda takových věcí

lehkou nožkou jsko baletka přes jeviště. Mada
filosofováním a hlubokými úvabami těžkou blava
si nedělá. Problém její jest: Kravatu jak zavázat,
jak do ní špendlík vrazit... — — —
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rozumem a přirozeným padem, rozluce se ne
bránil, vhodili byste do našeho venkova plnými
hrstmi nesvár a nepřátelství souseda proti sou
sedovi a vesnice proti vesnici. A s rogdvoje
ným takto lidem mohli byste epěti k velkým
cílům agrární politiky?

Jest dostí známo, jaké potíže, nejeu pe
něžní, ale také sociální, obce naše mají s dít
kami rodičů, kteří pracnjíce v městech, příslušní
jsou venkovu. Po zavedení rozlaky počet dítek
takových by značně vzrostl, neboť volné ná
sory mravní ve velkoměstském ústředí zajisté
jen by pomáhaly k tomu, aby rozluky užívalo
se vědy Jehkomyslněji. Mimo daně státní a
různé přirážky zoamenalo by to další citlivé
zatížení výdajiv obecních. Konec konců roz
luka mauželská působila by rošivě na našem
venkově v obledu mravním, sociáloím, bospo=
dářském a svými důsledky, které toho draha
reforma za sobou vleče v jiných zemích, při
pravovala by půda snadnějšímu přijetí nauk
socialistických, proti kterým dnes agrárníci
tak úsilovně se brání. Věc tedy jest jasna,
Řeč dra. Srdívka oa schůzi sgrární vyzněla
docela protisgrárně. Kam ostatně poděl se
také smysl schůze, která byla ovolána za účely
volebními ? Kam poděla se základní wnyšlenka
strany, jež vyhlásila se jednou pro vždy za
nositelku prouda agrárního, jenž zoamená po
vznesení lidu zemědělského z nynější hospo
dářské lísně? Tento význam strany dr, Srdínko
rázem rozmoti, když snažil se schůzi dáti ráz
socialisticko-pokrokářský. Víme, že teková ne
Japná demonstrace nebyla stranou zamýšlena
a že zodpověden jest toliko řečník, ale jest to
přece jenom napomenutím, aby hlavní činitelé
agrární zamezili budoucně každou přiležitost,
při níž by různí páni pod barvou agrarisma
chtěli odkrývati všechnu clávu své nesamo
atatnosti.

Minule bylo v „Obnově“ vhodně pozna
menáno, jak kněžstvo musí si všímat všeho
toho, co by skytalo jakýmkoli způsobem obra
ny pravdám náboženským. Třeba číst i moderní
autory, neboť každou vážnon četbou rozšiřoje
se duševní obzor, oplozají se myšlenky a tříbí
se forma. Člověk se ani nenaděje, a již při
četbě kmitne se mu myšlenka, která novým
způsobem vyslovuje starou pravdo, naskytne
se obrat, který jako by ulit přilebá k tomu
anebo onomu předmětu náboženské rozpravy,
nebo z ničeho nic myšlenky spisovatelovy vy=
volávají celou řadu myšlenek čtenářových, tak
jako při doteku zachvívají se blasitě strany
strooného nástroje. Žádá-li se dnes na každém
vzdělanci, aby o všech otázkách, které světem
hýbají, vyslovil se správně, ani u kočze neděje
se výjimka. Mimo to povaha doby čím dál
více knězi vnuká obrana zájmů náboženských
acírkevních, a to ovšem nemůže se jinak díti,
než slovem a perem.

K vážnému životnímu názora a Širokéma
rozhledu mnoho přispívají rozmluvy a styky
s velikými lidmi takovým asi způsobem, jako
to bylo a Řekův a Římanů. Nestává-li však
takové příležitosti, jsou tu knihy. Veliký smysl
má věta, že knihy jsou přátelé. Nemá-li však
člověk ve svém doševním vývoji škody vzít,
třeba umět knihy vybírat a číst. V každé
vážné knize, která vynatila si pozornost vzdě
lanců, mlaví k nám člověk, jehož snahou jest,
říci to nejlepší, všechno, o čem pamáhavě pře
mýšle), co z života vypozoroval. Vtakové knize
jest obsažen názor života 8 přednostmi i va
darri, a na Čtenáři jest, aby si uměl vybrati
nejnutnější tresť, ale aby přitom nepodlehl
podmanivé síle, která v každou kniha za jistým
směrem od velikých spisovatelů jest vložena.
Stát na jistémhlediskuaobsahknihyovládat!
Tubo dosáhne každý, kdo dovede myslit, zoá
psychologii Jidetva a kdo umí obsab kuviby
srovnávat se životními zjevy a zkušenostmi.
Byla učiněna poznámka v minalé „Ubnově“ o
Bronetierovi. Již jsem také poznamenal, že

Jeně záhoduo čísti tohoto spisovatele hojněji.něžstvo přišel by zajisté vhod jeho: „Bankrot
vědy.“ Katoličtí překladatelé z jazyka fran
couzského měli by se tedy postarati o překlad,
neboť jest jisto, že by spis ten poskytl mnobo
obraoných myšlenek proti těm, kteří s vědou
proti náboženství ženou útokem.

Obrana.

(© Zvláštní lidumilné ná secialfstichého Iletm. Jocialistické dělnictvo v
Obrudimi nalebalo na firmo Popprovo, aby za
městoávala jen obovoíky soolalistické. Soci
alisté zkrátka ohtěli dělníky jiného smýšlení
se samé svobodomyslnosti připraviti o práci.
Však prý nár. socialisté jsou „škodlivým hmy
sem na zájmech dělnictva“ dle rozumu „Vý
chodočeského Obzoru.“ A tento list, který tak
elidumilně“ si počlná k proletářům nesociali
stickým, pokračuje: „Klerikální noheledovéza
slouší totéž, poněvadě | jejích organisace má
čelit proti poctivým (!) snabám org dělnictva
stávkokaszeotvím. Na schůzi „u Tulachů“ se

utěšovali přísní pana Poppraa ředitele p.Žehy
a výsledek byl ten, že hned se objevila vy
hlášku v továrně, v níž se všeliká agitace a
„nacení“ do organisače zakazuje. Bratři tak
rádi mluví o teroru u nás, my jsme říkali,
když z jednoty kat. tov. byli příslošníci odbor.
skupiny vylučování proto, že nebyli členy křesť,
adružení: kdo seje vítr, klidí bonři.“ Tak plše
tedy „Východočeský Obzor“ dne 1. února.

Z těch několika řádků přes všecku hlad
kou forma vyzírá bezohledné násilniotví. Prý
chtěli katoličtí dělníci mařit poctivou snuba
socialistickou stávkokazectvím! Jak tomu roz
uměti? Když si socialisté asmyslí stávku, nutí
spoludělníky jiné bezohledně, aby také zasta
vili práci. Nesocialistický dělník, i kdyby byl
v továrně sebe více spokojen, jest nucen od
socialistických despotů, aby s nimi zároveň
pokrytecky a proti svému přesvědčení volal,
že newůže býti živ, že jest ukrutně otiskován
atd. Bědu mu, choe-li si ubájiti svoji svobodu
a právo na prácil Socialisté s takovým „stávko
kazem“ umějí nějak zatočit! Že takovým ter
rorem socialisté notí často k přetvářce, že tak
falšají před veřejností skutečné a svobodné
smýšlení dělnictva, co jim na tom záleží? A
dále: bylo to něco špatného, když na žádost
katolických dělníků továrna zakázala nucení
do organisace? Tím jen poučila socialisty, že
pásilnictví není svobodou. Poslední řádky
„Východ.Obzora“ jsou nejzajímavější. Dle roz
uma tohoto listu bylo nesprávné, že katol.
jedovta vylučovala ty, kteří se dali zapsati
do socialistického sdružení. Tážeme se, zda by
se sami socialisté nevystnáli takové katolické
jednotě, jejíž členové by vstupovali beze všeho
okřiknutí do spolku krajně nepřátelského ka
tolické církvi? Může charakterní člen kato
lické jednoty přiblašovati se do sdružení toho,
které více se stará o tupení a snižování církve
než v prospěch dělnictva? A teď pozor! Jest
veliký rozdíl mezi vyloučením ze spolku a —
mezi hotovým ničením existence. Vyloučí-li 80
cidsní demokracie ze svého středa kohokoliv
z důvodů vnitřních, nikdo jí nemůže vyčítati
násilnictví, teror u pod. Ale jestliže socialisté
pro odcbylné přesvědčení připravojí dělotky
o chleba, jestliže berou proletářům jediný pro
středek výživy, pak to jest veliká bezcitnost,
která se ničím omloviti nedá.

(3)Vrchní komando rakouské soci
úlní demokracie proti přirozenému

rávn Čechů. Ve vídeňském volebním okrese
avority II. náležejí socialisté valnou většinou

k národnosti české. Chtěli si tedy od generál
ního štábu socialistického vymoci, aby byl za
okres ten postaven kandidít český. Leč nad
soudruh, žid dr. Adler protestaje. Prý Favo
rity j<ou dle vládního ustanovení državon ně
meckou; a proto pokrokový, svobodomyslný a
k národnostem spravedlivý komaodant Adler
musí — následovati šosácky přání vlády, ať
už se děje Čechům újma jakákoli. Teď už tedy
pražský denník českých socialistů musil se
aspoň něčím ozvati; „Právo lida“ připomíná
Adlerovi, chlubícíma se „blahovolností“ něme
ckých soudrubů k českým, že blahá vůle
ta trvala jen potud, pokod se čeští soudruzi
německým mlčky ve všem podřizovali. Za to
však praktickými činy dokázali soudrozi ně
mečtí, že nepovažují českého soudruha za rov
nocenného. Německé radé listy nepokrytě pro
hlašují, že každá snaha českých socialistů po 058
mostatošní musí býti jako Šovinismus potírána.
(A potlačování přirozených práv národuích od
věmeckých soudruhů již není šovinismem ?)
„Právo lidu“ poukazuje, jak nespravedlivě
měří vláda v okresích smíšených našemu ná
rodu vůbec a končí: „Když se však postavili
náši němečtí soudruzi na stanovisku zákonu,
zpracovaného privilegovaným parlameutem, a
volební opravy měšťácké a považují ji za ne
změcitelnou, pak je ovšem každá další diskuse
zbytečnou. Soudruh dr. Adler rýsuje nám ne
příliš vábné výhledy do budonenosti.“

Ano — ale co má nyní „Právo lida“ či
niti? Má místo bolného vzdechnutí žádati dů
razně, aby 86 program gocialistický prováděl
v praksi, aby nepomáhala sociální demokracie
utiskovati nespravedlivě odstrčené a ponižené.
„Právo. |“ má důrazně říci, že čeští soudruzi
nejsou k tomu, aby pomáhali vládě ntvrzovati
byrokratický, nezdravý centralismus. To se
mohlo věděti již dávno, že srdce německého
žida těžce vzplane láskou k odstrkovanéma
Čechovi. Zde by bylo zcela na místě odpově
děti Adlerovi rozhodným činem a řici: „Jestli
že německé ústředí rakouské soc. demokracie
zřejmě porošoje socialistický program, bademe
Jej prováděti sami, neodvisle «d Vídné. Roz
tržku Vídeň zavinila 8ama.“ — Teď uš jest
každému zoela jasno, proč ministři k Adlerovi
před uzákoněním volební reformy tak blaho

oklonně oi pošínali: Nalezli v něm ochotnýnástroj Šmerlingovských anab.
(5) Pame Hasaryku, kdy oš konečně

ta brošnra o královéhradecké debatě nábožen=
ské vyjde? Prý pro vaše jiné pilné zaměstnání
tiek se zdržel. Máte již konečně čas? Slyšíme ,

čtvrt roka pořád jen sliby. Ale jest natno, aby
aspoň příští měsíc brožara byla venku. Jest
totiš potřebí, aby již několik neděl před vol
bami poznalo voličstvo, jak vůdce pokrokářsko
realistické strany „uvědomoval“, Pak aspoň
budou voliči věděti, jak zachovati se ku kandi
daturám zcela oddaných žáků vašich. Čekáme
netrpělivě, kdy budeme moci na authentické
znění vaších slov odpověděti, Jinak se bojíme,
že přijde zpráva, že to neb ono jste mluvil
jinak. (Víz spor s katechety ) Ale zároveň une
zapomeňte, že před vydáním brožury dle
smlouvy se mají texty k tisku připravené
předložiti též kontrole řečníků katolických.
A pak, vy duchovní otče těch, kteří mají vyšší
morálku a vyšší náboženské nazírání než my,
již konečně dokažte z „Obnovy“, že se mu

síme učit eleganci a pravdomluvnosti u vašídrožiny seskupené kolem „Osvěty lida“. Na
psali jsme předešle po častých zknšenostech,
že žádati od „Oav. L“ na poslední její útoky
důkazy bylo by věcí marnoa. Ejhle, již jest
nový důkaz zde. POsvěta lidu“ odpovídá sama
znovu prolbanými frázemi bez jediného věc=
ného dokladu. Jiného jsme také nečekali. S
listem, který dovede výroky Obnovy tak často
a tolik směle překrucovati a který s krajní
drzostí dokázané vlastní lhaní o psaní Obnovy
dovede místo odvolání ještě dvakrát opakovati,
jest přece dorozamění nemožné, A mámo snad
třísniti papír Obnovy novějšími ukázkami „sná
Šelivosti a elegance“ Oavěty lidu? Snad přece
sám dobře ten list znáte. Ale jste-li nějak ne
chápavý, posloužíme dle libosti doklady přece,
třeba že s krajním odporem. Vždyťúžas jímá,
kam ve své krasomlnvě klesá list, který prý
chce „vzdělávati.“ Sawy některé listy pokro
kářské daleko řízněji odsoudily takové „vzdě
lávání“ než naše Obnova. Kdy pak až aspoň
listy vaší strany přijdou katolíkům na jméno?
Vyzýváme tedy znovu, abyste po srovnání
„Osvěty 1" s „Obnovon“ řekl, který list vě
domě Jže, přezdívá a štve. Pak si zase poho
voříme my. Nazvati katolickou žornalistiku
před tváří královéhradeckého obecenstva spro
stou, jest snadná věc, Jest však těžší a zároveň
povinností dokázati, že stoapenci Obnovy ta
kové výtky zasluhují —-a že dražině Hajnovců
není potřebí napomenutí. My jsme své výtky
věcné dokazovali — usní si počínejte po ob
vinění skutečně reálně vy!

Politický přehled.
Mlaví se stále o koncentraci čes. stran, že

prý již se o městské mandáty rozdělili mlado
češi, staročeši, pokrokáři a nár. socialisté, ale
ke skutku snad ještě daleko. — Mravské
velkostatkářstvo zamýšlí prý zahájiti akci smě
řující k semknutí všech agrárníků bez rozdíla
stran a národnosti. — Volby na říšskou radu
nrčeny jsou na den 14. května, užší volby na
23. května. — Zemský sněm moravský, štýrský
a terstský svolány, jsou na 25. únor. — Dle
řeči ministra Prade podá se českému suěmi
v podzimním zasedání předloba volební opravy
a 0 zavedení karií. Chystá se nové česko-ně
mecké vyrovnání, která by vlastně jen Němce
povzneslo a zajistilo by jim jejich postavení;
všeobecné hlasovací právo oikterak se jim ne
hodí do krámu. — Proti ministra obchoda dr.
Fořtovi pro jeho chystané zvýšení poplatků
telefonních vzmáhá se v krazích obchodnícha
průmyslových čím dál tím větší odpor; nu
všech stranách se důrazně protestuje. Mlaví
so také již od odstoupení dra. Fořta, který
svým požadavkem postavil se vlastně proti
rozvoji obchodu.

V Ubrách nové odsazování pro nevinné
projevy národního uvědomění: Tiskařský po
mocník R. Svoch, Slovák, pro „štvaní“ proti
uherské národnosti a pro velebení trestních
činů posl. Jarigy a faráře Hlinky odsouzen na
jeden rok do vězení a k pokutě 800 K; po
dobně odsouzeno osm. Rumanů, mezi nimi
jeden kněz, k vězení na 3 4 měsíce a k pe
něžitým pokutám, — Nová ostada v Uhrách:
V Pešti ukradeny důležíté úřední listiny, a po
říseny z nich fotografické reprodukce.

Katolický střed v Německu obviňuje vyní
říšského kancléře Bůilova, že na agitace proti
ceatra věnoval nepolitickému spolku „Flotten
vereina“ 30.000 marek, a že se proti středu
neagitovalo jen jako proti straně politické,
ale proti katol. náboženství vůbeo.

Anglický parlament zahájen byl trůnní
řečí krále Eduarda, v níž se udávají opatření
na odstranění neshod mezioběma sněmovnami;
Irčanům má býti popřána jistá míra samo
eprávy.

V Ruska dosud 60 konají volby volitelů
do damy; oposičníci nabývají v některých
městech převahy.

AAS



Místní odber Ú. M. Š. v Nov. Hradci
Mral. ssložen dne 29. dabna 1906 s 2 řádnými
a 41 přispivajícími členy. +fsledek zaprvní rok
byl velmi uspokojivý. Při elavnosti matiční, po
řádané 19. srpna n. r., vyšlo občanstro zdejší
odboru s neočekávanou sympatil vstříc, tak že
čistý výtěžek ze slavnosti činil K 651 88. Celkový
příjem za rok aplynulý činil K 1079-18, vydání
K 31495. Odvedeno Ú. M. Š. 740 K a Komen
ského škole ve Vídni 20 K. Valoá hromada od
bora vadává tímto dík všem, kdož jakýmkoliv spů
sobem ku dosažení výsledku toboto přispěli a přá
nim,by příse tato odborui na dále byle zachována.
Zde bos rozdíla přesvědčení sejděme se všichoj
Mdice se heslem: Jen tím v blíské budoncností
zkvetem, co dnes darujeme svýmčeským dětem.

Z Pardabie. Známá afféra prof Teplý
eontra dr. Lhota měla býti nkončena » povolením
nadřízených úřadů smírem, uzavřeným dve 26.
prosince 1906. Ačkoliv dr. Lhotu prosil sám a za
něho prosily některé vlivnplné a vysoce postavené
osobnosti, ačkoli dr. Lhota uvolil se dobrovolaě
k podmínkám co uejmírnějším, přece sdráhal Be
je sploiti přes několikeré vyzvání a posbovění až
do 7. února t. r. — Ta konečně, aby lhůta tslo
vateloá nebyla promlčena (do 15. t. m.), byl nucen
prof. Teplý v zájmu cti kněžské, professorské a
osobní učiniti na dra. Lhotu trestní oznámení
Stalo ae tak v pátek dne 8. t m. Zároveň podal
prof. Teplý na dra. Lhotu šaloba pro urážku ua
cti, obsašenou v dopise, zaslaném právnímu zá
etapci professora Teplébo, dru. Jos. Sýkorovi,
advokátu v Chradimi.

Akeldence úředníků ma komerál
mím pamství pardmbském. (Dokončení)—
Z prodeje hospodářských předmětů: z každého
prodaného kusu hověz. dobytka účetnímu 3 kr.
témuž z prodaných telat, ovcí, vepřů, plátna platili
kopci zvlášť z každého zlatého 1 kr., z prode
ných vydělaných koží p k-ždého zlatého 4'/, den.,
z každého centu konpeného drasla účetnímu 18 kr.,
z každého koupeného centa vlny účetnímu 18 ke.
z každého sudu piva na prodej vystaveného účet
nímu 3 kr., s každé prodané bečky soli účetnímu
3 kr., z každého zlatého s hospodářské zásoby
prodaného železa účetnímu 1 kr. — Obroční
úřad. Ž každé miry prodaného obilí jménem spraš
nébo: porkrabímu 4 den., obročaíma 1 kr. 2 den.,
z vypůjčeného a vyupomínaného poddaného */,niho
obilí „měřičné“ jednou při půjčce z každé míry
účetoimu 1 kr., z každé míry panského obilí pod
daným půjčeného účetnímu 2 kr., za vyměření
míst ve vysušených rybnících, ječ poddaní osévali
a Ští mandoi nejvyš. vrchnosti odváděli, zaplatili
z každého protu po 3 kr. 3 dep. pojezdnému,
bohdaneckému a dašickému „fšmietrovi“. — Lesnf
úřad. Z katdé kopy míšeň. za kmenové dříví str
žecé od cizich: vrcbnímu 1 kr., polesnému 1 kr.,
hajným 1 kr. 8'/, den. Za zpeněžení „soušů“ a
„šlomků“ v horních hájenstvích z každého zla
tého písaři 5 kr. — Úřad porybní. Z každého
centu prodaných ryb bylo obyčejné „děberné“
16 kr., z něbož připadla "tina vrchnímu, čtvr
tina prvnímu a čtvrtina drabému sádeckému. Sád
kám platili kupci zvlášť z každého centa kovpe
ných ryb 4 kr. — Akcidence písařů u vrchního
útada. Písaři ze list propustný 1 el., za list pro
pastný do sousedství 30 kr., sa intervenci 30 kr.,
děberného 8 zl., sa povolení k ženění 7 kr. 3 d.,
za povolení k řemesla 15 kr. — U důchodkového
úřada sa poukázky nájemného mlynářům, hospod
ským a kovářům 14 zl, za vedení rejetříků ho
spodářetví 14 šafářů a 3 ovčáckých mistrů 9 zl.
30 kr, za vedení rejstříků vystaveného piva 46
bospodským 10 ul. 44 kr., za vedení knížek grun
tovního nájmu vesnickým obcím 21 zl. 36 kr., za
vedení účtu ječmene e poddanými 14 zl. 42 kr.,
za účtování elámy, jiš poddaní dodávají pro o. k.
hřebčinec 3 zl. 19 kr. 2 d., sa účet Inčuí pro
hřebčinec 3 sl. 37 kr. 4*/, d. — U sirotělho
úřadu za přepsání sedlské živností 1 zl. 10 kr,
sa přepsání chalapoické živnosti 86 kr., za vtě
lení projednání z pozemkových Imih od každého
držitele živnosti 4"/, den., ode všech kostelních
účtů 32 zl. D2 kr. 3 den., ze stavebních účtů
z každého zlatého 1 kr. — Při obročním úřadě za
celoroční obilní deputátní účet 7 sl 30 kr. — U
beraího úřadu za uzavření a přenesení povinnosti
do kontribučenských kníšek 12 zi 24 kr.— U
lesního úřadu zas „výkazy“ 18 al. — U porybního
úřadu ze „děberného“ 1Ď zl., sa výkazy stavu
v sádkách 3 sl., za přehlídku řemeslnických dětů
s každého zlatého 1 kr, Čiuí ročně okolu 6 21. —
U správce v Semluě za vedení výkasu stavu nádek
8 zl., za rejatříky hostioských Ó sl, 22 kr, za
účtování ječmene od poddaných 3 zl 50 kr, —
(Dle originalu v historickém museu králové
hradeckém.) V. Po.

Kultarní práce p. Ohaloapky s p
učitele Sasrtky na Kosteieeka. Rachvo
lební v okresu našem již se probouzí; různé
konají přípravyv důvěrných i vefejných schůzích,
v éch soukromých | v životě veřejném živě
mlaví se o volbách, kandidátech a agitaci. Kandi
dát strany agrární, p. Chaloupka, zvlášť Čile si
počíná se avon dražimou učítelů « okresu. Tak
mlaril v Častolovicích, ve Voděradech, v Čerai
kovicích.Mandátdo říšskérady tuze leší muva
erdel, a přote nosí divu, že používá avého vlivu

v okresním zastupitelstvu i na svého příbuzného,
starosta okresu, jenč každé chvíle na pokyn p.
Chaloupky svolává starosty ve všech obcích okresa,
ab vyslechli plány a záměry p. kandidáta. Po
dobnou schůzi odbývali dne 10. února, na níž bral
účast také p. Bobuš Smrtka, učitel z Malé Čermy,
drahé „já“ věhlasného reformátora školství a re
daktora časopisu „Škola našeho venkova“; vkteré
obcí je starostou, to ovšem nikdo neví, ale že by
Smrtkové chtěli poroučeti ve všech obcích, to se
dobře ví. Z průběhu schůze však vyšlo na jevo,
že p. Chaloupka pozval si p. učitele Smrtku, aby
mu pomáhal nepraviti, co svou nešťastnou debatou
v Častolovicích si pokazil. Pan Chalvupka totiž
20. ledna ve veřejné schůzi odkryl avé „vyznání
víry"“, ale tak nepodařeným způsobem, že ukázal
své náboženské smýšlení nepokrytě jako rudý 80
ciál nebo Massrykovec; vyznal a nezapřel, vyznal,
že uaboženství je mu věcí soukromou, že má býti
jen v daši, v nitra jako skvost vzácný skryto;
sapomněl však, že náboženství musí pronikati ce
lého člověka tak, aby emýšlel, jednal a mluvil
vědy a všude i ve veřejnosti nábožensky. Vyznal,
že „Desatero“ nahradí trestní zákonaík; vyzosl,
že je pro rozluku manželství a poněvadž je apfežen
8 pokrokářskými učiteli, jichž první bod programu
je „náboženatví ze škol ven“, tím také vyzval, že
snahy jejich bude podporovati. Toto vyznání při
pravilo p. Chalaupkovi již mnohé trpké chvile,
jaké sažil ve Voděradech i v Černikovicích, kde
mu dáno na srozuměnou, že kandidáta, majícího
takové názory o důležitých otázkách náboženských,
voliti nebudou. Strach je velká věc a zvláště strach
o mandát; proto ona schůze starostů v okresním
zastupitelstvu, proto p. Smrtka pozván, aby omýval,
velebil a odporučova) p. Chaloupku. Oba vyklá
dali dujemně starostům, že oni nejsou pro to, aby
nábožeuství bylo odstraněno ze škol. Pane Smrtko,
nezčervenal jate ve tváři, když jste ona slova pro
nášel? Ten, jenž je i duchem svým bratrem vy
davatele a redaktora Časopisu, jehož každá číslo
oplývá útoky proti náboženství, kněžstvu, proti
náboženským cvičením, jenž učiteletvo v okresu
terrorisuje, kdyby některý z nich dle vnitřního
přesvědčení do kostela šel, děti tam vodil, s kně
sem v dobré vůli žil, takový opováží ge ve ahro
máždéní starostů tak o náboženství mlaviti? Ovšem
drzost je lepší než poplažní dvůr, jak dí přísloví.
Je třeba veřejnosti katolické poukázati na takové
oeupřímné jednání, aby uvažovala, kdo se jí za
kandidáta vtírá a kdo ho odporoučí. V nynější
době upřímný katolík, který to dobfe myslí nejen
Se svým stavem, ale i se svým náboženským pře
svědčením, ten nikdy nemůže dáti hlasu sváho pro
takovou třtinu větrem se klátící, která v každé
schůzi mloví jinak a opravuje, vykrucnje, v čem
86 přeřekla ve schůzi jedné. Proto, katolíci, buďte
opatrní a nenechejte se balamutit, pamatujte, že
největším nebezpečím pro národ je snaha, aby
všecko pracovalo ne pro školu, ale pro učitele a
oni jen pro sebe. Uvažujte o každém, kdo důvěry
vaší si vyžaduje, zdalí bude nejen vaše zájmy sta
vovské ale i náboženské chrániti. Takovému dejte
hlasy své — frázistům pak řekněte „Vari“ z cesty!

Nchůse p. Chaloupky ve Vodéra
dech. 2 únors p. zem. poslanec Cbalonpka u
nés vybízel učitele, duchovenstvo a iatelligenci
vůbec, aby šla s venkovským lidem ruku v ruce.
Po řeči p. Fr. Tošovský z Vojenio prohlásil,
že v hospodářských otázkách ae stranou agrární
souhlasíme. Jak se však zachová p poslanec, až
v parlamenté bude jednáno o manželské rozluce,
volné škole; a jestliže bude odstraněno ze školy
katol. náboženství i posvátné znamení lidského
vykoupení (kříž), čím se náboženství ve veřejném
životě nahradí? — Pan poslanec odpověděl, že
dle jeho osobního nábledu, aby se vyučovaly ná
boženství ty děti, jichž otec by to chtél. (Pane
Chaloupko, takle to nechtějí pokrokoví učitelé!
A to by se počtům, zeměpisu atd. také měly učiti
jen děti toho otce, který by přivolil? Pozn red.)
Po několika dotazech dp. faráře Císaře konečně
dosti nerad řekl též p. poslanec, že by uposlechl
svoji stranu, až by se na „reformě“ manželství
usnesla. Na to dp ferář podrobil rozluku bystré
kritice, poukazoval na slova Plasma, na nešučatí,
jež by z rozinky plynulo životu rodinnému, atd.
Slova jeho zanechala v srdcích přítomných mocný
dojem; odměněna byla bouřlivým potleskem. Ka
tolící podali zřetelný důkaz, že jim jest posud
víra Kristova nejsvětějším pokladem.

Osvěta ve Vel.Čermné u Borohrádku.
Zvláštní národní spasitel jeat tenble řídící učitel
p. Jos. Smrtka z Borohrádku. Pán, který má dle
přísežného svého slibu vychovávati mládež nábo
žeasky-mravně, plní avůj úkol zatím aspoň tím,
že proti náboženské výchově katolické vystupuje
a jiného náboženství v srdce dítek nevštěpoje. A

nože ten Alosof aspoň trochu promyalil ty katoé zásady, názory a snahy, které chce potíratl
Inu — je pohodlnější bez dlouhého rozmyslu sekat
a sekat. Ve svém Časopise „Škola našeho ven
kova“ ohřívá starou frázi: „Náboženské učení
nutí autoritativně k nemyslícímu přijímání všech
těch drgmat, o nichž se nesmí přemýšlet“ Tak
tak! O dogmatech, p. Smrtko, nemá se mnoho
filos ficky přemýšlet právě dle rozumu vašich
předních pomocníků a spojenců — nikoli věsí
dle přání olrkve. Vždyt přece sám volnýmyslitel

dr. Bartošek jest toho náhledu, že ce nemají pravdy
náboženské dokazovati, protože prý právě těmi
důkazy škodí se víře. Tohle nevíte? Katoličtí
učenci věak dogmata od počátka církve až do
dnešního due velmí bystrými vývody dokazovali.
Viděl jste aspoň hřbety velikých nábožensko-dů
kazných knih av. Tomáše Akvinského? Sotva slabé
ponětí máte, jak bystré, učené myšlenky jsou zde
sneseny ne odůvodnění dogmat! A alovatný pae
dagog Smrtka jinde Iká dle staré písničky, že není
naděje na to, aby se bible a nás vykládala dle
pravdy. „Ve škole pravda říci nesmíme“, tak po
kračoje Smrtka, „elyšte, učitel musí říkat détem
ve škole tolik věcí, jimž nevěří a věřit nemůže.“
Smutného paedsgoga tážeme sa: 1. Kdo Vám u
kládá, abyste ve škole vyučoval bibli? 2, Učlte-li
katolické děti, proč tedy raději učíte, ubožáku,
věcem, jimž nevěříte, než abyste všebo nechal a
založil nějakou školu volnon? 3. Odkud jste ae
přesvědčil, že církev nevykládá biblí dle pravdy?
Suad z nějakého socialistického prolbaného pam
Hotu? Či máte tolik času, abyste svým vlastním
stodiem bible převýšil znamenité katolické odbor
ulky dra. Hazuka, dra. Hejčla, dra. Masila? Kdož
ví, zda pří své „učenosti“ vůbec znáte jména
těchto odborných znalců, kterým projevila uznání
i cisina! Buďte tak dobrý a zůstaňte při tom,
čema rozumíte. Učte děti s výsledkem správnému
pravopisu, počtům, zeměpisu atd. A že ve škole
pravdu říci nesmíte? Splš mnohdy nechcete. Mobi
byste na př. při dějepise poukátati na to, že Has
radil, aby liknavci násilně byli puzeni k sv. při
jímání, že ctil Rodičku Boší jako pannu za nás
se přimlouvající, ža radil k násilnému potírání
„svobodomyslných“ křesťanů, že kněží husitští
upadli do horší mravní zbědovanosti než katoličtí,
že právě v husitském století u nás vznikla robota,
še Hug trousil nesmyslnou báchorku 0 papežce
Jobaně, atd. Ale vy pravdu řící nesmíte — nikoli

pro „Eřekášky se strany katolíků, ale v zájmu„moderního pokroku.“ Ano ano, moderní osvěta
Vaše nutně vyžaduje o mnobých věcech ani slovem
se nezmiňovat.

A ještě ©pomluveném knění rych
movském. Usvěto lidu, Čase i ostatní listy po
krokářské, které jste dovedly dra. Kouřila tapiti
pro jeho správnou účetní revisi, kde jste nyní?
Proč jate najednou onéměly, když Obnova přinesla
zdr ající doklady o uepřlstojnostech, jež byly
v příčině eprávy nemocniční abledány? Proč jste
přestaly najednou hájiti svého Cmunta? Buďto
jste měly dokázati, že uaše informace neshodují
se B pravdou anebo jste měly své cholerické, po
tupné vystupování skutečné pravdy napraviti.
Všecko najednou zalezlo. Vy charakterní dušičky,
které jete napadaly pro provinění Drozdovo ka
tolické kněžstvo vůbec, najednou jste se horšily,
že katolický kněz v Rychnově vedl si pří počítání
velice bedlivě. Lidé, kteří měli pro máslo na blavě
zalézti do nejstinnějšího místa, začali chlapecky
stříkati kalem na šat katolického duckovního. Jak
se jim ten útok vyplatil, jest známo. Zlovolná
pýcha předchází pád. — Mičíte-li jako zařezaví
teď Vy, povíme Vám o dru. Kouřilovi zase něco
my. Dle psaní listů pokrokářských vypadá katol.
kněz prolesgor dr. Kouřil jako hrozný necita,
který na světě nemá nikobo než jen sebe rád.
Však co mluví jeho skutkové? Když roku 1875
dr. Kouřil přišel do Rychnova, přivezl s sebou
chudého učitelského, docela cizího sirotka z Mo
ravy; tento sirotek učitelský byl od dra. Kouřila
vychován a vystadoval nákladem jebo skoro celé
gymnasium a jest nyní profesorem na jedné české
střední škole moravské. — Toť první Moravan na
gyuausiu rychnovském v letech sedmdesátých mi
nolého století; — pak počet moravských studentů
rychnovakých rostl, až v letech osmdesátých dospěl
přes Šedosátku ročně. A z těchto Moravanů šest
studovalo úplně na útraty dra. Konřila a čtyři
z těchto šesti pod vedením a nákladem jeho vy
studovali všech A tříd v Rychnově. — A kolik
podpor menších! V Nov. Městě n. M. jest dr.
Kouřil jako býv. c. k. okres. školní in+pektor
dosud v blahé paměti, Tamní chlap. škole mě
Sťanské, kterou městu vymohí, koupil ze svého do
všech tříd skvostné obrazy Jeho Veličenstva, skoro
všecky nutné učebné pomůcky historicko-gcogra
fické s jedno nové velké harmoniam. — Vrátiv se
zpět do Rychnova, založil třitisícikoranovou na
daci pro chudou mládež školní — a v posledních
pěti letech prý asi půldruhého tisíce koran vě
noval na podporu umvergitních stadií svých bý
valých ryobnovských žáků. — Ví se též, že slíbil
1000 K na stavbu nové hřbitovní kaple v Rrch
nově. — V rodišti svém přispěl na stavbu noré
kaple, a sám úplně ze svého koapil pro kapli
tu návětní hodiny od firmy Adamcovy z Čáslavě
a varhany na krachtu. — Kolik penéz dosnd vě
noval dr. Kouřil na kniby, dovede posoudit jen
ten, kdo knihovnu jeho zná. Nemá snad kuihovoy
větší s drahocennější žádný soukromník čiroku da
leko od Rychnova. — O podporách jeho věnova
ných účelům, apolkům a ústavům vlasteneckým
netřeba se šíříti. — Tof skutky dra. Kouřila, které
prsud nikde uveřejněny aebyly, poněvadž si toho
dr. Kouřil nepřál, ba si to zřejmě zakazoval. —
A po stránce náboženské že dr. Kouřil dovede
býti tolerantním až do krajnosti, to o něm ví
každý, kdo jej dobře zná, to vědí o něm i žáci



jeho bývalí, a toho důkazem jest i sama neblahá
aféra, prazbytečným způsobem od dra. Cmunta vy

provokovaná a tiskem veřejným rozšířená; neboťačkoliv dr. Konřil dobře bylzpraven o protiná
boženských šarvátkách Cmuntových v nemocnici
okresní, ale nikoliv od oBetřovatelek, přece o nich
ani slovem ve zprávě revisní, ať pasné anebo
ústní, před okr. zastupitelstvem od něho se zmínka
nestala, poněvadé věc ta přímo revise účetní se
netýkala. A proto všecko to, ©o v novinách bylo
napsáno o klerikálním fanatismu dra. Kouřila a o
pomstějeho pošlé z fanatismu, bylo nejdrzejší
141. — Ale pozměňme trochu věc! Což by asi
etalo se — kdyby tak v nemocnici některé for
málně sice veřejné a všeobecné, ale jinak dle
počtu pacientů de facto židovské a proto též ži
dovským služebným i ošetřovacím personálem opa
třené, výpomocný lékař, původně žid alo potom
apostat od víry židovské, ošetřovatelky-židovky
občas pro náboženství jejich potýral, ba snad do
konce jim i nařídil, aby jemu samy v den smíření,
kdy židé maji prý největší půst, připravily pečení
vepřovou a nadělali buřtů a jaternic?!! Odpověď
at dá si p. dr. Cmunt eám anebo af mu jí
dají židovětí a nežidovští jeho dobří přátelé.
Jest veliký rozdíl, dělá-li kdo něco dle svého
přesvědčení pro dobro anebo chce-li avým jedná
nim zůmyslné drahého drážditi. Ze společenského
taktu zapře se mnobý intelligent tak, že smeká
před člověkem, jehož nenávidí, že seká kompli
menty dámě, jíž se za zády vysmívá. Ale k vůlí
katolíkům snad nemá šetřiti společenského taktu
žádného? Velice osvícený čin, ta masitá slrava
páteční| Bez tohoto činu by snad pokrokářstvo
zrazovalo pokrokové jdey! Zle by opravdu s celým
národem bylo, kdyby pokrokář v pátek nejedl
masa| O vy velebitelé českých bratří, jak umíte
kráčati ve stopách křesťanského sebezáporu!

Stanovisko rychmovského sokol
stva k Masarykovskému provokatérovi.
Sokol rychnovský posud plní 8 láskou ideální zá
sady Tyršovy a Fiigaerovy. A jelikož sokolstvo
dobře pozoruje, že židé doposud dělají „taky
vlastence“ jen a jen tam, kde to prospívá jejich
osobním zájmům, a že upřímné vlastenectví těžko
lze mezi zdejšími židy hledati, posud nepřijal do
své jednoty lidí, kteří svým původem, nobožen
stvím a svými výlučnými snahami radikálně od
českých vlastenců ae liší. Ale — zdejší židé přece
nalezli mocného ochránce. A v kom? Inu — při
rozeně v Masarykovském pokrokáři, professorovi
dějepisu; tento fešák přišel na zdejší gymnasium
v září a rozvinul brzy velikou „pokrokovou“ čin
nost ve školei mimo školu. Svolává akademiky
k poradám, volá k sobě bratrsky studeoty gymna
sijní, svolává israelské komis, účastní se schůzí
eocialistických — zkrátka činí se znamenitě, aby
laciným způsobem bez velkých obětí získal pověst
muže demokratického a popularitu. Na ulici on
i jeho paní objevují se výhradně ve apolečnosti
židovské, vstopují výhradně do krámů židovských.
A tento Masurykovec se domníval, že přece udělá
v pevném kádra národně cítícího sokolstva mi
stečko pro několik židů. Napial všecky aíly při
valné hromadě, Sokolové však se bránili proti 8e
mitským kandidátům sokolského bratrství. Při tom
došlo k rušným scénám; valná bromada opětova
nou volbou výborů protáhla 8e do půlnocí. Když
pak professor pokoje nedal, problásil jeden sokol,
aby útokům jeho učinil konec, že tato valná hro
mada jest vlastné neplatná, poněvadž dle stanov
nebyla svolána 14 dní napřed. A tu professor
ulevil své zlosti nad nezdarem svého plánu tím,
že nazval spravedlivou obranu sprostě klukovinou;
taková nadávka se proti tomu filosemitovi od žád
ného sokola předtím na schůzí neozvala. Pan
professor myslil sned, že si dají Jibiti lidé všecko
i na schůzi sokolské; tento rytíř vystupuje v „Čase“
proti vlastním kollegům pod značkou „ch. č"
Leč — sokolové nebyli tolik trpěliví jako jiní
Rychnované, a tak zaburácela v shromáždění bonře
novole. Již již se scbylovalo k nedobrovolnému
výletu „zmužilého osvícence“ ; náhodou však přišla
do místnosti v té pozdní hodině paní pokrokář
ského cb. č., jež předtím byla návštěvou u jedné
židovské rodiny; ta rytíře elegantních způsobů od
vedla rychle domů, tak že sokolům ušetřila práce.
Tenble pán by tak sokoly povsnesl! Pořád proč
tak extra pokrokovou činnost ten pán rozvíjí! Ná
hodou se zde rozšířila zpráva z jeho rodiště, že
předkové tohoto „vlastence“ byli židy, jak prý
také podivný nápis na jeho rodném domě uka
zuje. Ukáše li ge tahle zpráva pravdivou, pak si
vysvětlíme snadno, proč tento pokrokový barcov
nik má ve větší lásce židy než upřímné Čechy.
Žáci zdejšího gymnasia vypravují, jak se tento
torreador amělý nijak netají avojí nesnášelivostí
ke katolickému náboženství. Za to však nikdy
jeme neslyšeli, že by měl něco proti rabínům a
náboženství židovskému, Iou — svad talmnd ob
sabuje učení lidumilnější a pokrokovější než naše
evangelium. Tuk znamenitý pokrokový genius už
to přece musí vědět. Je-li toho jen polovička
pravda, divíme se veliké trpělivosti těch, kteří na
ústavě posud mlčky takové „junácké“ rozběhy
snášejí. Vyšetříme přesně a příště také © jebo
paedsgogické působnosti něco povíme. (O tom do
nesly se redakci naší zprávy, kterým jsme 8 po
čátku ani avěřiti nechtěli. Nyní však již jsme

uveřejnili — jak patrno « jiné lokálky — aspoň
dopis jeden — satím nejmírnější. Budou-li podány
zprávy další, a nebude-li žádné nápravy, uveřej
níme více, Porn. red.)

Přeosvicenáčinnost pokrokářského
professora v Rychnově m. Km. Teď už
toho mám zrovna dost, řekl jsem si, když jsem
se dověděl o nových dokladech, jak p. professor
Cbýský naši mládež způsobem až příliš moderním
osvěcuje. Což jsme my, katoličtí otcové, takovými
odstrčenými ubožáky, abychom jen a jen na školy
platili a když v těchže školách pokrokář snižaje
před našimi synky naše náboženské vyznání, máme
se jen krčiti, mlčeti, ničím neprotestovati? Proč
jste vlastně, pane professore, byl sem do Rych
nova vyslán a zač Vám slíbil atá, platiti? Za tu,
k čemu jste se sám přísežně zavázal. Vy však si
počínáte tak, jakoby se Vám platilo za to, abyste
převáděl mládež do proudů protikatolických. Do
Volte — nejste povolán do našeho Rychnova proto,
abyste zde dělali „moderního theologa“; poučování
v náboženství přenechejte těm, kteří jsou skutečně
odborníky. Již dlouho mnozí nestranní přiblíželi
k Vašim výstřednostem trpělivě, mlčky. Proto
vaše odvaha stoupla at příliš. Jen pozor však!
My si nedáme vychovávati mládež protinárodně a
protikatolicky| Nedopustíme, abyste svými politi
ckými narážkami sváděl nezkažené aynky naše
k takovému „p litickému přesvědčení“, jebož prak
tikování by obrozilo jejich existenci. Vím, že
s Vaší strany vytasí se oblíbená zbraň z nouze A
vyřkne se slovo „denunciaca “ Leč dovolte, drahý
pane, aby měl katolický poplatník také trochu
práv, aby nebyl pouhým mechanickým strojem na
placení Katolický otec může rozhodně žádati,
aby jeho synek byl vychováván dle zákonů stá
vajících. Je-li Vám libo, zřiďte si někde za peníze
„volných myslitelů“ nějakou „volnou školu“; až
tam budete učíti děti ochotoých volných myshtelů
dle zásad zednářských, my katolíci Vám popřejeme
svobodu. Ale zde na rychnovském ústava jest
Vaše dosavadní působení na dále holou nemož
ností My si rozbodně nepřejeme, aby pokrokář
tolik vyzývavý a tak nepravdivé fráze trouslcí
naši mládež od katolického náboženství odvracel.
-— Jeden otec za moohé jiné.

Ze Dvora Králové. Pan učitel Měšťan
svého Času rázem stal se pokrokovým mučedníkem.
Učinil brdinský kulturní čin; poručil si totiž na
veliký pátek v boatinci maso, a když se tohle jed
nání katolikám nelíbilo, pokrokáři oddali se hlu
bokému smutku nad tím, co všecko musí pokrokář
pro znamenité osvětové ideje zkasiti. Při posled
ních volbách tento nezdolný vlastenecký hrdina se
domníval, že přece jenom německé a židovské
hlasy otevrou ma brána do obecního zastupitel
stva. Propadl však ve III i II. sboru; ale vytr
valý pán pomyalil si, že do třetice všeho dobrého.
Hnal se jarým chodem do sboru I., ale — obdržel
jen — 6 německých hlasů. A tak i ta třetí byla
zmýlena a proto neplatila. — Co by si zdejší po
krokáři bez germanisujících židů, p. Dr. Moravče,
počali? Jen vždycky vlastenecky v před! Na zdar!

Hosp.-průmysl. jednota okr. Hoři
okého svolává schůzi rolajetva za příčinou usta
vení se družstva pro zřízení cukrovaru v okresu
Hořickém. Schůze koná se due 17. února t. r.
určitě o půl 10. hod, ráno v místnostech hostince
J. Sála v Hořicích. Pořad: 1 „Význam družstev
ních podniků a zvláště cukrovarů“ prosloví p, J.
Dvořák, rolník, zemský poslanec, atarosta Ústř.
Jednoty českých hosp. společenstev pro král. České.
2. Sdělení o vykonané akci a upisování podílů a
o stanovách, jež byly uveřejněny ve 12. čís, Obě
níka. 3. Volba komité, jež by se staralo o další
akci Cetarosta, náměstek, jednatel, pokladník a 6
přísedících). 4. Dotazy a volné návrhy.

Z Humpolce. Všudybyl v „Našem Kraji“
Be vyznamenal svým dopisem „do Hampolce“ bra
bostí a netaktností v každém ohledu. Napadat
sprostě — dosud dovedla výhradně „Osvěta Lidu“
a ted ji v patách následuje německo-brodaký mlado
český orgán „Náš Kraj“. Zajímavou f gurkou jest
p. Všudybyl ve svých úsudcích. Myalí si, že pan
dr. Kramář jest osoba taková, pro kterou všechna
srdce zdejších voličů jsou nadšená. Mýlíte se, p.
dopisovateli, a zmýlíte sel ©Klerikálové-katolíci
vám nebudou již déle dělat při volbách kašpárky
v loutkovém divadle, ale vystoupí také jednou
samostatně, abyste poznal tu „rozpínavost klerika
lisma!“ O nás „klerikálech“ víte jen tehdy, když
nás potřebujete — jako: v obecních volbách, při
volbě poslance dra. Šubirta atd, — pak si do nás
opovážíte kopnout sprostým spůsobem. Jste dobře
přesvědčen, že posice katolíků ve městě našem
jest pevná — to vás ovšem mraí — a proto také
něco — budeme-lí chtíti — dokážeme! Mluvení
o agrárnících prosrazoje u vás igaoranci v této
otázce, neboťpřece jest dostatek známo, že agrární
strana všade vystupuje na kolbiště volební samo
statné. Co se týče mravního obrodu a sanace
Sw.-václavské záložny — starej se každý o Bebe
sám a nikomu novyčítej ty věci, za které nikdo
nemůže — toť jednání nemístné. Ostatně vám,
svobodomyslný muži, připomínáme, že nejvíce
kradi vté záložně husita, že okradl blavně kněze
a žo zase výhradně kněží sobrali velikou sumu
na sanaci toboto ústava. Mluvite-li o Svatováci.
sáložně, nezapomínejte, že mezi mladočechy stalo

Be defraudací a lebkomyslných bankrotů víc. Ne
slyšel jste na př. nic o Winklerovi, Heřm. Jan
dovi, atd.? A vida! Mladočeští peněžníci nenahra
dili, oč jejich stoupenci jiné lidi ošidilí — a nikdo
to nevyčítá, Vzpomínám na článek v „Neodvislýca
Listech“, roč. XIL č. 46, kde byla psána krásná
slova: .... po dobrém skatku pocítí každý pří
jemné vání v prsou, ktaró se dostavuje vždy,
když vykonáme něco dobrého a šlechetného . .
Cítíte i vy, p. Všadybyle, po tomto brubém vý
padu příjemné vání v prsou, učinil jete tím ošco
dobrého a šlechetného? Noticka v Obnově byla
slušná a odůvodněná, a proto bylo povinností vaší
— chtěl-li jate odpovědětí již — abyste to učinil
způsobem slušným a odůvodaěným! Takto jste ale
nic nedokázal, nýbrž ukázel jen, jským jste intri
kánem a nespolehlivým člověkem v jednání[

Z Kamenliček u Hlinska. Vminulých
dnech dostalo se chudému horskému kostelíku na
šemu vzácného daru. Vldp. Ed. Neuman, farář
v Rohozné, akademický malíř, prostřednictvím
nejdůst. bisk. koneistoře v Hradci Králové očinil
prohlášení, že každoročně pro některý chudý
chrám vymaluje úplně zdarma i a dodáním obraz.
Štěstí toho dostalo se farní naší obci, zajisté jedné
z nejchudších Českomoravského pohoří. Darovaný
obraz, vzácnýto originál ceny veliké, malorán na
nezničitelné desce aeternitové, smíšenině asbestu
a břidlice, což zejména doporučitelno pro chrámy
vlhkostí trpící, ježto hmota ta nepodlebá ani
vibku ani změnám teploty. Obraz nejlepšími bar
vami malovaný proveden jest na tbema: „A na
kloniv hlavy, vypustil ducha.“ Mystické procítění
vykupitelského aktu, zvláštní kolorit, chvějící se
paprsky zatmělého slunce, v posledním vzdechu
smrti pozbývající životní vlády tělo Spasitelovo,
v dálce, jak na vrcholu Golgoty jest viděti roz
prostírající se poslední cípy Jerusalema v mrtvém
tichu stopeného — to vše dodává neobvyklý směr
dílu tomo, na duši působí mocným dojmem a ne
odolatelně vábí. Zajisté, že splní se zbožné přání
šlechetného dárce, aby dílo jeho mnoho půs »bilo
na srdce věřícícha vedlo duše upřímnýchkatolíků
osady Kameniček k srdci Kristovu. Kéž by se
tak stalo! Duchovní správa jménem farníků vzdává
srdečný dík za dar tak vzácný s vřelým přáním,
aby to ardce Kristovo bylo šlecbetnému dárci
zdrojem pokoje a štěstí.

Vyšší kultura socialistická v Par
dubicích. Každý slušný občan zdejší — ať již
náleší straně kterékoli — táže se a úžasem: Co
ge to jen nyní v našem městě, dříve tak pokoj
ném a sousedském děje? Pomalu ze strachu před
„utiskovanými socialistickými dobráky“ aby se bál
člověk vyjit za tmy aa ulici. Pěkná osvěta se roz
lévá po Pardubicích. Teror 8 zas teror. „Osvěto
Jidu“, honem vystap a promluv také konečné slu
víčko o socialistické „ušlechtilosti“ ; snad ti to
Židé aspoň teď dovolí. — Nechceme se aířiti o
různých přepadech a insultacích pokojných cbodců.
Uvedeme pouze jeden případ, jak ušlechtile v
„Dělnickém domě“ socialisté své způsoby zjem
ňují. Při maškaraím bále jejich byl jeden přistro
jen za kněze. Křížek na krku, klerika, kropáč v
ruce, Toť se ví, že napodoboval vykropování atd.
Soudruzi měli s toho velikou radost. Jen je po
divno, že tam ani jeden nedělal žida; to by byly
potom velice nepříjemné mrzutosti 8 págy fabri
kanty. „Osvěta I“ by je rozhodně okříkla —
bylo by to nutné, Vždyť ne př. loni „Osvěta 1.“
odsuzovala židovskou masku. A úikdo se nemůže
diviti, že židům není lhostejno, jsou-li karrikováni.
Teď jest jen otázka, zda se soadruzi zušlechtí
posměšným karrikováním kněze a náboženských
úkonů katolických. Adlerovi sluhové — jak patrno
— ee činí k radosti židů až příliš horlivě,

Usebovávejte i po delší dobu do
klady, še jste zaplatili, co jste byli po
vlsmi. Na farní úřad v X došel v listopadu m.
r. od jisté firmy dopis obsahující, že „nějaká zá
silka z posledních bude ještě nezaplacena.“ Ná
sledkem toho vysvána firma ta, aby určitě udale,
vo nezaplaceno. Na to majitel firmy oznámil po
hledávku a k tomu připsal: „Tyto tři zde uve
dené posty mne nedošly ani podtovní poukázkou,
ani v mé kopírní knize nemám žádných poznámek
o zaplacení a považuji ty samé následkem toh>
za účty otevřené“ — Pisatol však těchto řádků
má v race nejen stvrzenku £ poštovního úřadu,
že pohledávka ta jiš 12./6. 1906 poštovní pou
kázkou saslána byla, ale též atvrzenku od majitele
firmy, že povinný obnos dne 13. května 1905 po
štovní poukázkou obdržel. Stalopak ee to u firmy,
od které nejméně by se to dalo očekávati!

Různé zprávy.
Jiš také došle ma správné úěte

vání s ovangolickými klorikály. Pořád1
tedy s řádků oficielních evangelických časopisů oslnivé
rakety: „oranjeliam, ovenjeliam — prospěch ovan
jelis — ření ovapjelis — zájmy oranjelia — n še
ovanjelium“ v nejrůznějších variacích. A ti, 00 tak
stále o evangeliu psali, epojovali ae s krajními od
půroi téhož ovangelie proti katolíkům, ovangelium
Kristovo héjícím. Zrovna hnus pojímal nad toa pře
tvářkou, nad těmi nedůslednými alisuoami, které měly
+XBlenci cohřadnoacího „českého Jionm“ udrševati.
Prutikatolické strany, pokad spolupraoovnictvípastorů



třebovaly, tepěly je mezi sebou. Ale naposledy
jně neupřímná aliance musí se rovpadnouti. Teď

« 810. „Volné Myšleoky“ Jiří Mahen mimojiné plde:

vení, aš mu to škodi. A třeba byl časem kootrolován
p. Rohenem s p. Kalendrou, tráví přece svůj Bivot
dost klidně. Nic — sdá se — mu neuškodí, nic bo
nepoděsí. Jeho veršíčkáti klidně píši o Sionských ba
štéch, o církvi, která nesabyne a která véčně věků
bude míli své určité poslání, o němž nesmí nikdo po
chybovat, zvláště je-li trochu pokrokovým člověkem.
A přece je třeba jednou a nás už jssně říci, 00 pro
testantistone o nás opravdu snemená, čím je a čío
není Súčtovat třeba s ním, čím dříve, tím lépe. P.
Dr. Kalandra v 5 čísle t. č. napsal svoje oúčtorání:
Je prosté, ale velmi významné, bojím se, šo proto ma
nebade dosti dobře porozamáno: „Běší o přetvoření
českého kaltarního a sociálního prostředí, a na to naši
protestanti nestačí; je jich ar i málo, velmi málo, ale
1 tak nevidíme zrláštní účinky jich působení“ Toto
doznání odkrývá -úst velikých neúepěchů, o niché
čeští ovangolíci vědí, ale ješ přizoati nechtějí. Stále
ještá doufají, de historie je udrží nad vodou. Žetím
zachrání pro sebe kas přítomnosti, v níž jsou celkem
dost hlachými posluchači. P. K. píše o erengelických
duchovních, kteří konají velmi málo — snad nic vo
tárkách pro český protestantiemne nejekutnějších.
Řsk! bych ustřejší slovo: evangeličtí duchovní ss všdy
staral: nejdříve o to, aby kafdou otázku měli ©krku.
Nedovedli defiaitivné vypořádat 60 s ničím. Tepěli
nejvíce tím, co nedoporačovali svým věřícím: kalhali
na obě strany. . . . Nic není českého protestantismu
teak daleko, jako otázky sociální — spacielně wocia
li«mas. Proto oebade nikdy pokrokový člověk apřím
ným protestantem. Nemůže být už proto, žs k této
kerdinální otázce dnešní doby obrací se protestan:
tismas často zády . . . „Umění života“ pp. farářů
celé spočívá zatím jenom v nedělních kázáních a
v psaní traktátů, jichž čeština zapáchá aoglickým
dryáčnictvím oáboženským, kterému směje se dnes
celý svět... Vrcholem moudrosti je dosad Banysa a
Sparpson, A kde ti dva nestačí, zacitaje se Soniles a
starý Gladstone. Kdo má uši k alyšení, slyší to at
krát do roka. Běda věsk, čte-li to třeba jednou z%
měsíc, ale rok co rok! Což pok škoteká plenička hodí
ne dovlasti, kdo zdomácněl podezřele „Radý prapor“ ?
Český protestant — opakají znova — je vychován
příliš historicky a přejiš dogmaticky. Odtad určitá
ztronlost. již Časem orangalický svět natně projeví.
Utrpení otců js krásným odkazem synů, synové však
jsou pohodlní a chlubí se cizí minulostí. A tak zůstává
dnešní evangelík v mnobých otázkách pozadu před
stižen židem, který nejdříve překonává svou skopsí i
katolíkem, jenž trochu přemýšlel. Vidíme pokusy 0
církevní kózeb, jež byla by jen Špobováním bližního,
kterému pro větší atvrzení ve víře doporučí s0 třeba
nečísti nověrecké knihy. Vidíme, jak čeští protestanté
jsou v otáskách smíšených sňatků stejně nesnášenliví
jako neši ketolíci. Zaám případ, kdy vyloučen byl
muž z církre, že prohlásil se otevřené za socialista.
Zoám statkáře, který je předním mužem sboru, k ně
muž patří, ač 50 nostydál alárat a chikanovat říd.
učitele zatolíka pro jeho chování ke katolickéma fa
ráži! Český protestantismus — právě že je odkázán
na menšinu — má jednu svou výtečnou zbraň: svou
chytrost ješ příjímá ze své všechny filippiky psané
pro i contra. Kdo však je trochu jenom zběhlý včtení
těchto článků, pozná tento klerikaliemne na první po
hled, i kdyby se skryl do feailletono „České stráže.“
. ... Jedna věc zvláště pomáhá našim pokrokově 60
trářícím kazatelům na noby. Je to Masarykův „návrat
k reformaci“. Řekněme opřímně: Toto slovo způsobilo
uš maoho nedorozamění, jichž jeme mobli býti nše
třeni. Český protestantismus ví, še prof M nemyslí
tím návrat k církovnictví orangolickému, ale hraje vi
e tím heslem uš hezky dlouho. A jde-li do tuhého,
ohání se jím, kde je dovoleno. A blabobytem panu
jícím v Aoglii a Německa, dokazuje potřeba nábo
ženství! U nás, kde teprve učíme se pracně účtovat,
tyto věci zdají se unikat. Alo neměly by. Každé hnutí
mělo by míti v očích vzdělance svou určitou hodnotu,
avou opravdovou cenu, na níš nemění t. zv. pokro

Pokrokářský úsudek o „demokra
eli“ stramy radé. Pokrokářa anarchista Nou
mann píše ve ovosilově „Mor. Kraji“: „Typ sociálně
demokratického vůdce je nesocialiatiocký; to by vůsk
mělo podřadný výsnam, kdyby typ soc -demokratického
vojáka, soc.-demokratického dělníka byl vyšší a lepší.
Tomu však bobošel není tak. Socialistické cítění v Čer
vené armádě klesá den ode dne: soc. demokrat jest

povolán vládnout, zničit nejprve vše, co přímo nepod
poraje jeho touhu po politické moci a pak smocniti
aa politické nadvlády — a nikoli, če je povolán k
tomu, aby bojoval po boku všech svobodomyslných
lidí za lepší společnost, v níž by nebylo nadvlády. —
Nepstří již do řad odbojného proletariátu, čistě poli
tický a smířlivé odborářský boj odpovídá jeho Epo
hodinělé povaze, osvojuje si mravy maloměšťáků, na

slatem, dekoruje ho imitací s pozlátkem. To je děl
nická buršoasie, to je pravé vojsko 60e. demokracie.

šlechty a nastoupení na její místo, tak sal dnoe děl
nické buršoasie o porášce plutolracie (bobatců) a ne

tvoří elita průmyslového dělaichra a o smocněnícc

Všem ostatním pracovníkům pracovnípodmínky a utro
žila generální štáb pracovních armád. To je zároveň

bumženaiecítí, še má již i nepřítele po levicí a dovede

tartátu“- Ále povinností lidí, kteří jsom opravda pro
lnuti socislistickými myšlenkami a milují svoboda,

nické bordossie, ktorá sí myslí,še sociáloízápns bude
dobojorán, úřednícibudou 2 jejtřad,
badou sociálními demokraty. — Cíl sociální demo

U sprestotě socialistického tisku
píše sám pokrokářský „Posor“ v č. 37.: „Nejohnivější
vyzoarači sociálně-demokratickýchpožadavků mohou
být přece ve smyslu kultarním naprostými barbary
A natoo doznat, de v tom opět vyniká, bohudel
smatoč, především moravské sociální demokracie. Jon
uvaite, žez Broa rozesílejí sedo českéholidu „Rašple“
a „Červánky“ v mnohe tisfcích exemplářích! „Rašple“
je naprostý a bezcenný škrár. A přece to mé být lita
ratara a přece obrázky mohly by být aměleckými ks
rikatorami! | Obsah „Rašple“ jest literárně naprosto
bezcenný . . . A ještě bromnější to jest s obrázky.
Jsou to hrosně odporné křiklavé strakatiuy, nejen že
neumělecké, ale naprosto zkažených konta , nemazané.
Tím ae tříbí krasocit 100.000 sociálních demokratů.
Oč výše atojí různé ponťové barvotisky| A jako cha
rakteristické natno uvést, že tyto obrázky za drahé
penize dóvá redakcs shotorovat až v Berlíně. Čmáta
niny vyrábí jakýsi Kaskeline, velkovýrobce takových
malířských oplalostí! To je zajisté příznačný rys pro
to, jak Inou čeští sociální demokraté k čošství. Jisto
je, de by nalezli dost českých iluatratorů-amělců, kteří
by se dokonce spokojili i 8 menšim honorářem! A
o nic lepším škvárem jsou „Červánky“, ploché myšlen
ková a vyšoptalé, chudé a kostrbaté formou, A ko
nečně dalo by se mnoho vykládat též o „Rovnosti“,
o jejich fonilletonech a zábavných přílohách. Co po
může, že vychází dobrý list „Radé věty“ v nemnoha
exsmylářích, kdy? se p širých krajích rozteče taková
záplava evinstva| “- tom měli rozhodně uvažovat Boci
úlní demokraté, a snažit se o náprava, neboť jestliže
a nimi se má počítat, jako s Činitelem pokrokovým,
masí se « nimi počítat též jako s Činitolom kultarním.
Jelikoš „Rašple“ i „Červánky“ neobyčejně vynášejí,
bojí se vydavatelé © Dimi i jen málo hnout — aby
nestratili abonenty a tak se listy udržají stále na
téže úrovní. Jelikož jest majitelem Časopisů strana,
jest rozbodně jejich úroveň smutným vysvědčením pro
její enahy o koltarní povznesení Irsta“. O tom ovšem
nesmí psáti uio útlocitný „Čas“, který stále slídí jen
po hrubosti u katolíků.

Nové ukázky soclalistické vzděla
vací práce. Ve Velké Jenči 1. května r. 1906
podoikli socialisté útok na dělnictvo, které přesjejich
zákazy pracovalo. Před soudem pek 7 radých terori
stů odsonzeno pro násilnictví do žaláře. — V Iogol
stedtě v Německa prosekali socialisté na stavbě spo
jovací chodbu a pokryli otvor korou, aby křosť 80
ciál, který tam měl jíti pracovati, alabě zskrytou
dírou epadl a se zabil. Na štěstí dělník při prvním
pobnatí kůry pozosl, co ma brozilo. Bude z toho
soud. Socialis:é jednoduše problásili: „Není žádnon
škodou, jestliže deset křesť. sociálů zahyne“ — Po
kladník socialistické skupiny v Róchlič. zpronevěřil
zs epolkové pokladny 97 K. — V Haasově torárně
ve Vraňinech soudruzi a soadružky větěpovali ostat
ním ové přeavědčsní násilím, tak že 6 soudrahů a 4
soudražky odsouzení do žaláře. — Pro návilnické
vybrůžky dělníkům nesocislstickým udání v Mar.
Horách někteří socialističtí dělníci eoudu.

Nepoetivé volební rejdy našich pro
tivníků ma Moravě. Kdyžmělodojíti k volbě
dra. Stojsna na Val. Klobůcka, bned se začalo lbáti,
že se dr. Stojan staral o to, aby i 8—40tislcovým
kanovníkům byly platy zvýšeny; prý dr Stojan vy
moh! zlepšení dnchovenských platů tak, aby měli ka
plani ročně 2.800 K ae faráři 4800 K. V pro-hsaném
letáko stálo doslovně: „Právě v těchto dnech v ř šskéó
sněmovně poslanců byl přijat návrh na zvýšení platů
dachorenstvu o 900 až 700 procent. Dle oěbo bude
míti kaplan a6 2.500 K a farář aš 4800 K ročního
plata“ — Prolhanci ne spolehali tedy aš příliš na
nevědomost svých „uvědomělých“ stvaponců.

Starost vlády o telegrafní stanice
v zemo:ch českých. Jakou péči věnuje mini
ateretro obchodu poštovnictví, jakuž i zařízení telo
grafoímu v zemích českých oproti ostatním zemím na
fíšeké radě zastoupeným, vysvítá jasně z této stati
stiky: Čechy mají 1679 poštovních úřadů, z nichž
968 spojeno jest se služboa telegrafal, tedy 61 pct.;
Morava má 865 pošt. úřadů, z těch spojeno jest 811
ee službou telegrafaí, tedy 46 pet.; Slezsko 186 pošt.
úřadů, stěch 104 se službou telegrafní. Naproti tomu
Solnobrady mají 106 pošt. úřadů, z nichá 94 spojeny
8e službou telegrafaf (89 pct.!), Tyroly a Vorarlbergem
448, 346 (78 pct.), Dalmacie 163, 124 (76 pot.). Fak
následají: Dol. Bakouey 768, 562 (74 pot.); Bakovina
133, 83 (66 pct.); Korutany 201, 119 (69 pct.); Štýrsko
4654,266 (58 pet.); Kraňsko 172, 100 (57 pct); Pří
moří 209, 116 (66 pet.); Horní Rakonay 378, 209 (55
pot.); Halič 937, 441 (48 pot.). Jest tedy na prvním
místě Solnohradsko, na drobém Tyroleko s Vorarl
bergem, na třetím Dalmacie, na čtvrtém Dolní Ra
kousy, Bokovina na pátém a Cechy teprve na šestém
místě, Sles-ko pak na dvanáctém a M rava dokonce
na čtrnáctém místě. I s uvedených cifer tedy jest
zcela patrno, že vláda má ns ařeteli vždy na prvém
místě prospěch Němců; český národ to vysokými
daněmi zaplatí.

(20) Bisterlcký koutek. Husitský
kněz Žiškou sabit. „Hasitekýhejtmanpan Diviš
Buřek s Miletíoka spojir ae s Prafany (Hasity) a též
a pány (Hacitskými), ktoří e ním ne Moravě byli, táhl

proti Žiškovi ke Hradci. Žička vtom svěděv, se svýmine 4. srpna 1428 z Hradce proti nim vyšel a v poli
bitvou je podstoupil. Strhl se boj n nějakého Stra
chova dvora nedaleko Hradce, tím šalostnější pro
Čechy, še tu, jek dí starý letopissc, šla archa proti
arše, čili šle jiš podobojí sami mesl sebou vraždíti se
počali, majíce obyčej, že do bitry vědy srcba a večeří
Páně před vojskem byla nošena. Žižka tu opět Pra
danyapány straáné pobil,kromědrahaě lidy.p

Bo vou cot nopřésět najel, skučno Prašekého;v dele voj

blavu' ahodil, takže v ta ch Úlipod vím duši vypastil-“ Zapova neklerikální Kronika sv. II. str. 991,
Zojicté nechybíme pravdy, nasveme-li tohoto kněze
kusitikého močedníkom sa své (mírně husitské) pře
ovědčení... a Žku? Dle téže Kroniky svasek
II. strana 971: „Žiške byl fanatikem pobožnosti,
kdo v jeho smysla nebyl pobošný, byl baď sjevný

nepřítel buď pokrytec, a kdož takový upadl v moc
jebo, byl od něho sablasen boď ohněm neb felozem,
bez ohledu na to, zdali s tekorym trestem srovnává
se provinění nešťastníka.“ Tato slova nechť katolíci
vždy citují těm odpůrcům avým, kteří v Hne tech vidí
eamé ideální bojovníky za náboženskou svobodu, sa
humanitu, snášelivost etc. a v katolících samé inkvi
sitory, mačitele, násiloíky. Přechvaty dály se ze atran
obou, to dlužno poctivě uznati a přechvatů těch z obou
stran se dlažno varovati, má-li nám býti historie
vpravdě — ačitelkou! — Socialisté, Hasité,
katoličtí mieaionáři. Co se eocialisti všech
barev a pokrokáři nabnší do missionářů, kteří zvláště
mívají kázání pro muže, zvláště pro ženy, zvláště pro
mládež. Zvláště těžce nesou, že kazatelové zvláštní
kázání mívají pro ženy, pojednávajíce v nich o zvlášt
ních povinnostech stavovských (o manželeké věr
nost., pracovitosti, pořádku milovnosti, etc.)! Jak
eprostá podezřívání, surové vtipy, posměch ae hrne
na hlavy kněží katolických. A ejhle! Kněží hositětí a
to v dobách prvotního nadšení nejinak si počínali.
Čtěme jen v té ueklorizální, nyní vlasteneckým zajisté
a pokrokovým nakladatelstvím p. B. Kočího v Praze
vydávané a velebené Českomoravské Kronice Zapově
sv. II. str. 784!: „Kněží husitští (vypovězení) navedše
poslnohače své počali se brzy po velikonoci r. 1419,
v orčité dni, zvláště v neděli a ve svátek, s ními ns
jedné široké a prostranné pláni blíž města Bechyně
u vsi Cbrášťan scházeti, kdež postavivše olteř pod
plátěným stanem jsko v polní kapli na vyvýšeném
mlstě n pod širým neben kázali a lidu svátost ol
tářní pod obojí způsobou podávali. Tato vysoká pláš
nazývá se nyní Březový čili Holý vrcb, ale tenkráte,
když bible počala se od hositských kněží za jediný
a výbradní pramen všebo náboženství křesťanského
pokládati, a čtením bible mysli všech lidí pod obojí
zaměstnány byly, počala se také všelikým významným
místům biblická jména dávati, a tak nazvali ten vrch
horu Tábor . . . Na hoře Tábor sebralo se dne22, čer
vence 1419 prý přes 42.000 lidí. Na nejvyšším vý
stapku pláně postaven byl plátěný stan na způsob
kaple s oltářem, kde ae služby boží konaly a večeře
Páně pod obojí rozlávala. Haed od časného rána při
cházeli lidé z bližších osad, kněze se svátostí v čele
svém mojíce, a svaté písně zpívajíce, aby se na Tá
boře, jak říkali, v pravdě Boží posiluili, co bratří a
sestry vespolek v ní utvrdili a sebe potěňili. Později
přicházejícím poatníkům, kteří sa všech stran v pro
cesní a koroubremi a s velebnou vvátostí se blížili,
vycházeli přítoraní nahoře u podobnou slsvností vstříc,
a uvítavše je a plosáním vykazovali každému jeho
místo na hoře; kdokuliv přišel, byl bratrem a sestrou,
rozdílu stavu neznáno ani letřeno. A tak počala slav
nost dle vyznání samých nepřátel ducha i srdce jí
mající Koěží tobo dne rozdělili duchovní elužba mezi
eebe: jedni, co byli ačenější a výmlavnější, kázali na
určitých místech, mužům zvlášť, ženským zvlášť a
dětem zvlášť, a to od časného rána až do poledne,
drazí jali se zpovídati poutníky, a třetí přečetše měi
svatou, potom od samého rána až do poledne večeří
Páně pod obojí podávali, tak ž» přistoupivších ku
stolu Páně toho dno 20 tisíc mužův, ženských a dětí
napočítali. Tak u velkých pobožnostech prý ztráven
jest čas dopolední . . “ Kdož by z laskavých čtenázů
neviděl četné podobnosti s katolickými poutěmi a
misaiemi| Socialisté a pokrokáři macili by dle svých
názorů toto počínání Husitů nazvati brubým, fana
tickým klerikalismem!

(3)Využije so konečně náležitě bo
hatého poklada slováckých písní ft Vítěz
slar Novák stadoval horlivě národní píseň valašakou,
a jaká krásná díla na podkladě svého stadia pro né
rod zpracoval. Smetana využil při skládání opor čes
kých národních pfsní tak gomálněl Ale — kdy uč
konečně objeví se vzorná opera slovácká, vzorná li
bretem i melodií? Tolik ekrostných perel uloženo ve
slováckých melodilch! Pro bystrého skladatele úkol
tolik vděčný! Má li Sluváctvo avého veskrg národního
malíře Joža Úprka, enad konečně nalezne i svého
Smetann. Láďa Kožušníček svými „Slováckými troj
zpěvy“ dokázal, jak blaboce procítil ducha slovácké
melodie a co dorede na základě prostých písní vytvo
řiti. Staduje slováckou píseň horlivě dále. Snad tedy
již Kočušníček splní naše touby a vykouzií vzornou
operu slováckon

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 9, února 1007 1

bl moe K 1289—13 20, sta K 10*50—1070, jedmeneK 1900—10 70, prosa K00 00-—00:00,vikre K 1069
—1%40, hracba K 00:00—0000, 1008 K 700 —7 80
čočky K50 00—6300, jahel K 20 00—0000, krap K
18 00—38300, bramborů K 3:60 —400, 1 hl jetelového
semene bílého K 100%00—1t200,1 hl. jetelového ae
„loka čer. K 10300—1280, ruského K 88:00 —9000
máku K 3200, Indného semene K 00 00 —00"00, 190
kg žitoých strab K 1240—0000, 100 kg pšeničných
otrab K 11:60—0000, . kg nasla Čeretvého K 224
—2 80, 1 kg másla | přerařeného K 0.00—000,
1 by sádla vepboveho K 168—180, 1 kg tvarobu K
038—033, 1 vejce K 0'9—-0-10, I kopa okarek K 000
—0:00, 1 kopa zelí K 000—000, 1 kopa kapasty
K 200—5 20, : hl cibale K 4'60—700, kopa drob.
zeleniny K 0 80—160, 1 pytel mrkve K 300—4:30,
1 bedka drčstek K 000—000, 1 hl jablek K -900—
1700, 1 hl bradek K 0'00—0 00. — Natýdenní obilní
trh v Hrado: Králové duo 9. února 1007 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: plenice hektol. 104, dita
96, ječmene 31, oves 156, prosa 0, vikve 8, bra
cha 2, dodky 0. jehel 10, kran 6, jetel. semínka
206, lašnébo semene 6, máka 3. — 9.) Zeleniny:
zelí 00 kop, okarek 00 kop, kapasty 37 kop, cibule
36 l, drob. aeleniny 86 kop, mrkre 18 pytlů,
brambor 69 hl, saláte 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
27 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 3 kasy, podevinňat 637 kusů.

Ro.-šiřujte

šové úvahy!!



Založ.r.168. jsou stále na skladě.

(Bývalý závod Pospišilův.)
0 naprosté správnostia solidnosti svědčí

sto trvání závodu.

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. "60611Bei0z

—
we“Frávé vyšlo

č. 4. Čas. Úvah

Katolici

organisujíe.
Z péra Dra. Fr. Šulce.

Stran 24. Cena 8 h.

Prvý náklad 10.000výtisků.
Nejčasovější tato brožura uvádí přesvěd

čivé důvody k utvoření spořádaného čili orga
nisovaného šiku katolických voličů, udává
podrobný návod ku založení a vedení organi
sace. Cenný obsah její jest rozhojněn krátkým
výtahem z programových zásad katolické strany
a výpočtem volebních okresů.

Hromadné objednávky 8 60%, slevou
a franko vyřídí

Administrace

Čas. Úvah v Hradci Král.V——,,,""
r š)

ge- Každý "95

křesťanský dělník.
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce".
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

ozmarné ©
> příhody.e "5 ©

Ilustraje
Jiří Sahula. K. L. Thuma.

Stran 175. Cena 1 K 10h franko,

Kníška obsabuje 9 rázovitých bu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěšíbo a nezávadného bumoru.

. .

Záložní úvěrní ústav v Hrade Králové

Pořad jednání:
1. Výroční zpráva obchodní a účetní za rok 1906,
2. Zpráva revisorů účtů.
8. Volba < revisorů účtů a 4 skrutatorů.
4, Rozdělení zisku za rok 1906 s určením dividendy na kapon č. 63. resp. 8.
6. Doplňovací volby do správní rady

Platně hlasování může se ve valné hromadě rúčastniti dle $ 13. stanov každý akcionář, který
své akcie nebo depositní listy jiných peněžních ústavů (bank, sáložen, spořitelen)nejdéle do 24.
února 1007 incl. a pokladen ústavu v Hradci Králové neb dliálky v Semilech složil.

Správní rada.
3 W Wa sa v : W U 7 TD O

n A! k k č2 ADA MDY 2 3 a a

L i dh |
velmi krásnou, bohatě zakořeněnou, . vs

všechdruhů,nabízí Velice zdařilý

Rudolf Hacker,

v ceně výrobní. Mimo tyto jellě mnohé jiná druhy.
Žádejte cenník, který obsahuje krátký a jasný

návod pro neodborníky.

o. k. lesmistr w Hradci Král., a (pravápodoba)
z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť: a světlostobrazu samého 25X30 cm. na

BK křídovém kartonu v šedém vkusném

Slstý hany E i6- A5“ ký : a | passepartontnabízí důstojnémuduchoe Ol, - Ň 00, — : .
4letý škol. smrk, 20—60 em. vysoký - . 14— tenetva, katolickýmapolkáms rodinám
letá velmi silná borovice. . . + - « 240 | kus za K 550při50.000...©<< «* 210 . Les
letá škol. borovice- - < < -+ + + « 6—

2letáškol.borovicečerná. . <. « - 8— Biskupská knihtiskárn
letý modřín, 10—20 em. vysoký —.. . 5— v Hradel králové.
2letý dkol. modřín, 26—66 cm. vysoký . . 16— 100 dopisní b věrně
letá škol.douglaska,15—40cm.vysoká. 30— P měPo
letý dnb obyčejný, 10—25 cm. vysoký |. 8—

letýdab rudý, 8—20 cm. vysoký . . 10 - *yletý dub rudý, 10—30 em. vysoký. . — , a,

(tomato se u nás i na špatných půdách | Dre XML.4 nejdp. bukupeBerarcha,
dobře daří; při velké odebírce Pleva) id bisku Dra Doubra

letý akát, 40—110 em. vysoký . < . .20— | S nejep. biskupa oubravy.letá bříza12—35cm.vysoká „|

Vše za tisic, loko stanice. Balení zdarma, koše E
JÍ a

JE.

IC:

Založenr. 1868. Založenr. 1808.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové.
Filliálka v Semilech.

Banka zvýšila právě dosavadní akciový kapitál K 2,000.000—
na K 4,000.000-—. Ručí tedy vkladatelům splacený akciový kapitál
K 4,000.000-— a ca. K 600.000-— reservních fondů, jakož i veškerá

aktiva banky.

Dnešní stav vkladů circa K 6,400.000—.

Směnárna.
Vkladyrárokuje

na vkladní knišky a pokladničanípoukázky

> 44 "8
Oddělení bankovní.

Skladiště.



„Volná“škola, ©
Chceme volnoo škola !“ rozléhá se v části ©

národa. Ano, chceme voloou škola také my, j
chceme škola, avolněnou, prostou od vliva
židovsko-zednářského, chceme škola ovolněnou
od proudů bezbožeckých. Žádáme takto
volnou školu 1) po právu historickému.
Národ český by) vždycky dacha nábožensky
ofticího. Ať to již bylo v dobách klidných, atě
Šených a blabodárných záblesků jitřenky kře
stanství, anebo v dobách rudé záplavy bojů|

chováva| nábožensky. O časech sv. Václava a
dalších Přemyslovců, o době Karla IV. bylo!
již velmi často vzpomenuto ve sloupcích tohoto
listo. O školách farních a klášterních, o uni
versitě emineatně katolické napsáno a pově
děno velmi mnoho. Výchova mládeže české'
spočívala v uvedených stoletích na základech |
náboženství katolického, boďsi veřejná anebo |
rodinná.

Přišlo století XV., vyneslo na povrcb dějin
boutí husitské, národ se rozštěpil v náboženské ;
strany, odtrhl se částečně od církve katolické,
avšak výchova mládeže husitské a zvláště česko
bratreké byla hluboce zakotvena ve víře, v ná- |
boženství. Na náboženské smýšlení a důsledně
vyplývající z něho karakter kladen důraz nej
větší. Komenský,biskop česko-bratrský,s jakon '
vřelostí podjal se úkola vytknouti náboženský '
směr škole! Kdyby vydal svoje „Pravidla školy
dobře spořádané“ za našich dnů, byl by pra
nýřován s ukřičen jako největší nepřítel „volné“
školy, a dnes by se nesmělo objeviti jeho po
prsí ani na průčelí ani v síni školy, ale račím
za to, že by se karrikatarami jeho podoby
různé „illustrované“ lístky „soodruhů“ jenjen
hemžily.

Přišla katastrofa bělohorská a po ní per
sekuce. Protestanté sice se odtrhli od církve,
k opiversitě zachovali se macašsky, 8 mno
hými farami, kostely a kláštery zničili steré
školy, katolická kněžstvo pronásledovali, avšak
mládež po svých sborech a rodinách ačili a
vynčají dosud náboženství oa svých konfessi
onelních školách. A ti tajní protestanté, ti různí
plemáci, předvedení na př. Jiráskem („F. L.
Věk), („U nás“), s jakým zanícením a povzne
šením vedli mládež náboženským duchem! A
ti basité, čeští bratří, tajní protestanté, jak
často jsou uváděni za vzor zbožnosti, a kde
který pěkný karakter mezi nimi, přímo vou
cuje česká literatura naší pozornosti a k ná
sledování.

A proč tenkráte v těch dobách katolických,
hasitských, reformačních a poreformačních ne- |

volal nikdo po „volná“ škole bez výchovy ná- |
boženské? Inu tenkráto byl v Praze ještě na- |tažen řetěz mezi židovským městem a ostatní
Prahoa, tenkráte ještě Čechové poroučeli sami
sobě, sami sebe spravovali, tenkráte nemělo
židovstvo značného vlivu, tenkráte státy ne
byly prodluženy a nemasely platit hrozné ú
roky na duších svých národů.

2) Právě pro století minalá, kdy život
českébo národa jak veřejný tuk zvláště ro
dinný byl proniknat věroo a náboženskou bor
livostí, pro ta staletí mionlá bodila by se bý
vala „volná“ škola spíše než pro naši dobu.
Proč? Sami borlivci pro „volnoa“ školu uzná
vají, že náboženství je mocným faktorem pro
morální život člověka a k ošlechtění jeho ka
raktera. Avšak jako každá výchova ethická
(mravní) masí se obírati člověkem ihned od
mládí, tak také a to v největší míře výchova
nábožensko-mravní. Základy karakteru — a
náboženství i dle moderních reformátorů školy
je přece také základem k povznesení kara
teru — musejí se klásti jiš z mládí do duše

člověka. Toto pěstování a vedení mládeže
v časech minolých dálo se ve větší ještě míře
spíše v rodině než ve školách. Ale kde, probůh,
v našich dobách při tom horečném chvatu a
boji existenčním naberou rodiče času k vyu
čování náboženství u ku větěpování morálních
sásad z něbo vyplývajících byť isami ještě
byli náboženskyhorlivými?

Či má se čekati s výchovou až do let

pozdějších, až si „nátura sama pomůže“? Tofchom o paedag gice neměli ani potucby!
Třeba tedy začíti záhy, a poněvadž rodina již
nestačí k nábožensko-mravní výchově, musí se
pomáhati jinde, a pro mládež je— škola, tedy
ve škole je nyní zapotřebí vyučovati nábožen
ství více než jindy.
„ 8) Eu řádné mravné výchově za

potřebí je vzorů. Slova napomínají, pří
klady táhnou. Dějepis předvádíhojně ušlechti
Iýob příkladů nejrůznějších otností a poměr

ojob dokonalostí v lidetva, avšak i na nejvělojších karakterech čistě lidských skog
máním „nalezeny skvroy, chyby, aži směšnosti.

Pafuatoji se, že nám stadentům byl vylíčeo
$akrates jako vzor dokonalosti, a jak jsem se
roztoužil také jako Sokrates mluvit, chodit,
jednat, žít. Ale sotva jsem se dočetl o sym
posionech, při kterých se tento velikán opíjel,
ta jsem byl velice uražen proto, še jsem byl
jaksi podveden, oklamán. Tak to bylo s anti
ckými karakterv, o jejichžto životě jsvo jen

NYzory“ lidí, na které padá již plné světlo
studia historie, při kterém jako v roeotgano
vých paprscích objevují se často nejtemnější
stíny jejich povah!

Člověku mosí býti podán vzor karakteru,

a dospělý aby nebyl zklamán a uražen obje
vením nějakého stíno na podaném a poznaném
vzoru. A kde že je takový vzor? Komenský
odpovídá: „Kristus je světlo naše 1“Tedy Kristus
je vzor uejušlechtilejší, na kterém ani nej
přísnější oko historika-badatele nepostřehlo
dosud nejmenšího nedostatku. Věra, Kristus
Dyní i oa věky! Světcové «ěli některé menší
vady; oni jsou jaksi toliko vedlejší pomůckou
výchovy, toliko v jistém směru, řekl bych to
jsou toliko vzory pro „specialisty“. Podobně
také velikáni světští.

Avšak právě poslední dny přesvědčojí
mne o tom, že nynější generace má zapotřebí
vzorů — karakterů více než lidstvo dob mi
nulých. Není snad nyní čísla „illastrovaného“
Korýra bez vyobrazení nějaké vraždy anebo
sebevraždy. Co tu mladých životů hyne pro
malichernost, titěruost! A jakými obry dacha
jsou naproti dnešním omrzelcům života, ne
šťastným amantům a holobradým přežilcům ti
světcové, kteří aspísní na rtech amírali v kru
tých mokách anebo hrozný boj životní bojovali
a dokončili v největších nedostatcích! Dnes
sotva spálí se slečinka anebo stadentík o
svíčko, již ta maosí být revolver, sotvaže ne
sploěny zůstávají naše sobecké choutky a je
gitnost uražena — hned útěk od stavu, povo
lání, a sotvaže nějaký neúspěch životní ztrpčí
tu pozemskoa pvuťf, až honem z toho Života:
— a světcové v bonři přírody, v bouři života
stáli jako ze žuly vytesaní, Jsme my pokolení
moderní jako trpaslíci naproti těm olvřímům!
Má-li škola vychovat karaktery pevné, možné,
důsledné, musí mládeži předváděti také takové
Vzory.

4) Dobrá výchova musí se sdělo
vati dobrými zásadami. A tu jsme a
kardinálního bodu výchovy mládeže. Raffino
vanost židovsko-zednářská dovedla drze zha
nobiti učení církve, prohlásila je za zpátečni
ctví, tmářství, katolíky s kněžími jich zterro
risovati a nepřemýšlejícím lidem podvrhoooti
domněnku, že to učení církve je překonané a
zastaralé.

Zatím však žádná Škola a žádný vycho
vatel, který se odhodlá poctivě vychovati
mládež v dobré karaktery, neobejde se bez
ačení církve a k němu bezděčně natně masí
se vrátiti. Důkazy: Bude-li učitel chtíti odchc
vat lidi poctivé a nezištné, musí jim vštípiti
do srdce zásada „Nepokradeš !“ a „Nepožádáš
statku jebol“ Má-li odchovati lidi míramilovné,
dobré spoluobčany, musí je vést dle zásady:
„Nepromlavíš kříivého svědectví proti bliž
nímo svémul“ atd. Zpapnost a pýchu wmusí
Škola odsuzovati a od ní odváděti své svě
řence právě tak jako církev, která pýchu na
zývá hříchem hlavním. Mlaví-li škola „volná“
o homanitě, nikde jinde nemá a nenalezne
lepších zásad pro ni, než v ačení církve, která
slovy Kristovými volá: „Milovati budeš bližního
jako sebe samého“ u „Milajte nepřátely avél“,
dále v učení o ctnosti, almužně, atd. Má-li,
„volná“ škola odchovat dobré karaktery, musí
tedy nutné akazovati na ošklivost pýchy, la
komství, smilstva, závisti... a tu nemůže
nic víc činiti než činí jit od dvou tisíciletí —
církev katolická, Před „Sylvestrem“ lonekého
roku 1906 byla Praha polepena velikými pla
káty tučného písma, na kterých intelligence
zapřísahala, aby národ upustil od obvyklého
opilého oslavování konce roku občanského a
aby vkročil do nového roku střízlivě atd. —
čili provolání toto neslo se směrem k potírání
alkoholismu. Pékná myšlenka, ušlechtilá snaha.
Kéž by nalezla v národě našem porozumění a
praktického provádění! Zdaž však církev ne
káže již téměř dva tisíce let, že obšerství jest
lidstvu zábobou?

A must li i volná škola zdržovati mládež
od neřesti, které mají v učení církve jen jiné
jméno: totiž hříchy, tím méně bude „volná“
Skola volnou k vyhledávání otností pro mládež.
neboť ta „volná“ škola bade nacena nezbytně
učiti, že pokora, čistota, štědrost, dobrotivost,
střídmost, tichost a horlivost jsou krásné a
notné ctnosti každého karakteru.

Tážeme se: co tedy nového 4 zvláště co
lepšího pro mravní výchovu může dáti „volná“
Škola než co podává od tisíciletí církev ka
tolická? A tvrdí-li moderní reformátoři školy,
že povedou lidstvo po cestách lepších zásad
morálních než jaké skytá učení církve, — tvr
díme my, že lhou a klamoao lid. Bylo by za
potřebí na každé takové schůzi, svolané 3 beslem
„Za volovu Šškola“, otázati se dotyčného de
klamátora-reformátora, jaké mravní zásady
bude ta „nová“škola mládeži vštěpovati. Bude-li
to poctivý člověk, vyjmenoje vám wravní zá
sady katolické, nebude-li to poctivec, vyhne
se odpovědi nadávkami na kněžstvo a na církov.

Nejen po stránce morální ale také hygi
enické a sociální nevyhoe se nová „volná“škula
církvi, nýbrž bude nucena vštěpovat na př.
zásady zdravotvické (0 čistotě, střídání pokrmů,
o zdrženlivosti čili o postu) právě tak jako
církev katolická. Sledujeme již nyní bnatí ve
prospěch „přirozeného způsobu života, výměny
krve střídáním pokrmů (viz články dra. Duch.
Panýrka v Národní Politice). Generace z „volná“
školy bude se domábat nedělního klidu, který
však v učení církve dávno, dávno již byl na
řízen přikázáními čili zákony: „Pomni, abys
den sváteční světil“ a „Zasvěcené svátky své
titi“ t. j. od slažebných prací odpočívati.

5) Ka konci třeba poukázati na hrozaou
lež, vymyšleuon a rozšiřovanoau mezi lid, jako
by nynější škola byla zklerikalisována. Stati
stika nás poučuje o pravém opaku: že právé
kněžstvo a církev mají na školu nynější ej
menší vliv. Začněme se Školou venkovskoa.
Působí oa ní jeden nebo více učitelů. Kolik
kněží působí s nimi současně v duchovní
správě? Ve větších místech a v městech je
počet učitelů několikrát tak veliký jako kneží.
Učitel stýká se s dětmi denně po několik
hodin, kněz smí do školy na 2 hodiny
týdně. Učitel má tedy děti takřka. stále
v rakoa, může tedy oa ně míti častější a
větší vliv nežli kněz. Místní i okresní Školní
rady jsou složení po většině liberálního, kde
jediný kněz wmánaproti sobé často všecky
členy. Kde je tedy ten vliv církve na Škola?
PodobněŠkolní rady zemské a ministerstvo
nernobou býti klerikální, vždyť také v těchto
úřadech při poradách naproti 6, 8, 10 členům
zasedá jediný kněz. Týž poměr jest také na
školách středních, kde ve professorském sboru
20—30 členném působí 1, nejvýše 2 koěží ka
techeti.

Někdo snad řekne, proč tedy církev při
všem svém učení evangelickým zásadám po
tak dlouhých stoletích nedovedla vtěliti své
zásady do praktického životu. Tu se tážeme,
zda mobla a může církev úspěšně pracovati
tam, kde zevní moc jí svazuje ruce? Může
zbožný Bretoněc za to, že francouzský stát
mosí platiti tak obrovské úroky židům z vy
půjčených peněz? Mohl papež za to, že ně
kteří zednářští ministři tolik kradli a že pod
protipapežskou vládou italskou tolik v té zemi
jest žebroty? Zavinila snad církev, že turecká
vláda posud na evropské pevnině tolik neblaze
řádí? Zavinila církev naše, že busitští velmoži,
kteří rozchvátili církevní jmění, zotročovali lid
a dusili pokrok vzdělanosti? Atd. Jestliže se
obrovi ruce pevně spoutají, pak každý pidi
možík se posmívá: „Proč ty, siláku, jsi tolik
líný, proč nic prospěšného neděláš? Nejdřív
se vyženou řeholníci a jeptišky z nemocnicea
pak se křičí: „Co vlastně ti klerikálové lidu
milného dělají ?“ Katolické vzdělavací ústavy
přetvoří se na kasárna a pak se farizejsky
žaloje: „Vždyť ta církev nic o vzdělání nedbá.“
— Aš bude míti církev věnde tolik svobody,
abz všade mobla od nejútlejšího mládí děti
na základě Kristovy nauky vychovávati a je
vésti k životu dle příkladu Krista, pak to
bude reforma oejlepší. Nad zásady Kristovy

Anglicky
a německy

%

i
vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIČ,
Jiříkova třída 232.



Doporučujeme————

602 X602 KEPI XČEDX CBIX

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

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

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

603X663XKG6IXG42X EJ

We

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kola ==
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

PDC3X683X603X

zBDDKKĚMKOPAR XG6XC6XG6DIXIGPX643

Továrnarear:
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

r. 1866, nejstarší svého druhu v
— nabízí —

nár slivovici, o udherjm“jeřabinka, punče, iké sladké ovoonvíno, bíléi červené,vino b vkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme svlášť na v n s při takovéjskosti velmi levný k

Čechách $$

slivovici, vše vlastníhopálení avlasem:výroby. Arabů 4 sabraniční.Závod án byl ššími i: roku ( A BOUSLAv. 6,DARK KT (I EEEořabonýhsichP en Kaneco Hyršl
5 plemen5 šenía naša M| skvosty, jako: , náramky, jehly pisn" kyzdar u jv Njmačer já provedenís úplnouzáružou/ Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Důvěry hodnýmnásilky na výběr téš i ma splátkybes svýšení cen.-- Zalošeno r. 1848. X

Založeno r. 1450.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu

první a najstaršíodborná dílna pasířskáKarlaZavadila|:
w Hradci Královéč. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostněj

štho provedení, v každém
vsorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastnídílně
jen ručně, číměumožnéno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milosti rovido
vány.

Mešní nádoby jen v ohní
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry.:le, řádně a
levně vyřizují

Všezasílámjen Pon:
w Vsor spočty, nákres ihotovébs naukázku

se zašlou.

Chuděím kostelům možno splácet bez přirážek.

První výroba

věžních

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

cena levná, jakost výborná,

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn, Kn.
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nabízí ve velkém výběra: Výtečné kupoeí ho

oba baokaobuubacka$obaobuudnobnka.

Malinský křen
K oo na franke,10kgavýše:

úašne uryyovnk, pro, dobíe zasílásám

. Václav Boh. Jelinek,
statkář a člen spolku křenařů

v Malíně č. 42. p. Sedlec
u Kutné Hory.

PřrTPPTEVTTT

avštivenky
všeho druhu

nabízí bisk. knihtiskérna v Hradei
Králové.

čeobecná úvěrní banka
w Hradci Králové,

filiálka ve Vídní VI., Gotreidemarkt 18,

přijímáwkklady od 1K počínaje na
úrok 44—5", dlevýpovědi.

Záruka hotově splacených závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
obchodníkům a vůbec důvěryhodným

všech stavů na výhodné splátky.

Poskytaje zálohy na cenné papíry a skvosty 8

zabývá se všemiobchody bankovními.

(2OOOOCXXX
C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

[nž.G. JANA KOTRČE
w Hradci Králové

A

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

pánské i dámské.
Lněné

abavi.zbožívobrov-o ——

Výbavynevšet. nejlevněji u



KOKKOOOXXOKN |
Veledůstojnému

„duchovensávu!

Kar. Světlé,dan Staněk,2244
Konviktské ul., ený pasíř apo
cielné na náčiní, dovolnie

i doporučítí svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádob'y a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravaje v původní

"6 -190 ohnsloiá a stříbří. Na požádání botové

Praha-l, ul.

veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba A
aklad v Praze k volnému nahlédnutí, Provedení 3d nei

jednoduššíbo do nejstkvostnějšího. a kostelům úleva v placeni. Více uznání po ruce. Zádmé presovamé vý
robky bezcenné. Vše posílám jit pravěcené.

OKO DKOKO

©
Sklo

do pařenišť na každou stanici
nabízí:

24/24 cm.
26/26 „
3030,

fermežový imel (kyt)

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

Gď> kus za 4 koruny +“
poštovní dobírkoa

K. V. Skuherský,
cís.a král.dvorníW dodavatel

L Hradec Králové č. 303.

DvÍHO ODNÁMOVÉ
též paschály, triangle

—: a jiné voskářské výrobky :i—
doporučuje v nejlevnějších cevách

©.a k. dvorní továrna na svíčky

d. Pilnáček v Hradci Králové,
Kosteluí svíce této firmy byly veledůstoj

nému duchovenstvu kn nákupu doporučeny
ordinariatním listem nejdůstojoějšíbiskupské
konsistořez roku 1488.

Doe 4. t. m. dostalo se závodu řídké pocty
tim. še byl vyznamenán vzácnou návštěvou
Jeho Biskupské Milosti nejdůstojnějšího

na Dra. Josefa Doubravy, který po pro

p vodu o jeho vedení pochvalnévyslovitise ji.AF IIC OCIONIKE
ODOOOOOCOOO

Atelier pro církevní malbu ©
a výzdobu chrámovou

Josef Muh Ant.Hiihlanástepce,
v Nové Pace (Čecby),

provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, ob
pro praporce, jakož i obrazy postní

+
od veledůstojného ducho

venstva k volnému nahlédnutí.

zahradnické

„1 bal.13,M,19,

x
NJ

Četná

Krejčík
V PRAZE,

je umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

“ a sye VP WV4. <
ý Jetě yn:

Plsárna a dílny na Letné čislo 612—Vl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalněznámé: sochy, oltáře,

Kodl Anoudnnn 2b
yatd. dle slohu hat cs rámesnaobrazy,, , nábytek a

premie oře a diplomy ne a dárky.

Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bozplatné a
franko.

Bemovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

proMau

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st, Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
56 roků na Malém ná

městí pod loubím) dopo
ručuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

sice 1 se čelesnými
rámy, sílčmí vsazením.

Veákeré rozpočty, skizzy i odborná rada bexplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PRE“Nesčetnáveřejná i písemnápochvalná uznání."ij
Založeno roku 1836.

Mřesíné liníy
lex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskapská knihtiskárna,

VARHANY
osvědčených soustav koželových a pneuma
tických v důkladném provedení, jakož i

= HARMONIAT
doporučuje

majitel c. k. výsady a záslužného kříže
=— hudební belgické akademie

BED. ČAPEK,
stavitel varhan a harmonií v Poličce.

Závod založen roku 1874.

MB-oucoru=„fl

AAIVSOW
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Boži hroby
krásně provedené a velikém výběru v každém

slohu, so vším přirlašenetvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva
řezané i £ pevné sádry, jemně polychrom. (vo

velmi levných cenách.)

Sošky„Wzkříšení"
ze dřeva řezané, jemně polycbromov., jakož i

veškeré kostelní práce ze dřeva
nabízí veledůstojnému P. T. duchovenstvo

Petra Buška synové, Dychrov
uměl. závod sochař. a řezb. pro práce kostelní |

— | Založen 1853. —

(Provedeno as 600 olt. e B. hrobů.)

-Prmí český katolický zárod ve Vídni

František kuber
Dflna ku vyšívání

Va zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížea td.
>| Vid CE,

VIN. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukáskusašlá
se vše franco.

pro duchovní,
úředníky atd.Osobní vě

Samostatná spořitelní a záložní družstva Spolku
úředníků poskytují při nejmíroějších podmínkách
půjčky též na delší splátky. Zprostředkovatelé vy

loučení. Adregy družstev sdělí bezplatně

centrální ředitelství Spolku úředníků,
Vídeň, Wiplingerstrasse, 25.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkou.

'o['upoa9)6/Z:9061dápuo"j 9061ZHSdO[8pom93812

Videň 1006 Zlatá medaile.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání,
které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v ML. Boleslavi.
Tevrární sklad PRÁHÁ, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

(Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice čísle 7.
Telefom č. 414.

Umělecká novinka!
Konst. Buška SV. VÁCLAV (na koni)

nádherný kovový relief upravený ne způsob bronsu,
v moderním leštěném rámu (velk. 72x61 cm) K 30.

= KDEDOMOVMŮJI ——
Kovovýrelief v moderním leštěném rámu vel. 4376 em

K 20.
doporoušírma

Petra Buška synové v Sychrově,



na sákladě kteréž protispolečenský požadavekroz
' luky byl postaven Světovým protináboženským ná

zorem vysvětluje vznik a podstatu rozvodového bnotí,
i a dovozuje kterak známí podmani'elé společnosti
I lidaké obratně chopili se společenské choroby, aby

ji využili ke svým sobeckým záměrům. V celé knize

Připomenuti o slušném se
ohování v chrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 30 h, 5 kusů za K 1.20.

Bisk. knihtiskárna v Hradei Králové.

hálalnírslaurace
v Adalbertinu

dovoluje si nabídnouti ctěnému obecenstvu co nej
lépe k zimní saisoně každý pátek večer

bezpečné adisciplinované odkrývá moderní rozlakový
švindl, čímž spis stává se ne nějakou zajímavou na
hodilostí, nýbrž přirozeným a zákonným výrazem
dané skutečnosti, její světlých a stinných stránek.
Bohatým materiálem, vhodným rosvrhem jednotli
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Komu náleží česká universita
pražská?

IL

(8) A jak to bylo 8 oniversitou, když se
dostala do rukou protestantských? | Dokázaní
jsme nedávno, že protestantští velmoži osvěd
čili hotocou bescitnost k ústava tolik důloži
témn a že živořící úoiversitu ubozí mistři
svými snahami po zlepšení příjmů přímo se
eměšnili.

A z jakých peněz byl ubohý ústav poz
ději zrestaurován a k velikému rozkvětu při
veden? Z peněz katolických.

Nože tedy, kdo má na universitu pražskou
největší práva? Kdo univarsitou Prahu tolik
zvělebil a oslavil, kdo ji nejvíce podporoval?
Kdo oapravoval protikaltaroí bříchy, jichž 88
proti universitě dopouštěli „osvícení a svobo
domynlní“ busité a protestanté? Až zde v Če
chách katolíků nebude, pak, pánové, přijměte
universita do vlastních rokoo. Leč za daných
okolností, kdy jsou zde ještě velké davy kato
lictva, zřiďte si zvláštní vysokou „volnou ško
lu“ za vlast sf peníze. A chcete-li svým Štva
ním proti theologické fakoltě „sloužiti náro
da“, sloužiti „přáním českého lidu“, tož věřte,
že uezkažené jádro českého lidu právě vaší
pomoci si nepřeje; chce zůstati katolickým.
Proč ti pokrokoví kandidáti poslanectví druh
za drahem nedávno v Čechách propadali?
Mějte tadíž trochu šetraosti k citům a suaháim
tobo lidu, chcete-li ekotečnými vlastenci slonti.
Či pro svoji vědu nemáte všichni vy, pokrokoví
židé, evangelíci a socialisté ani tolik obětavo

. sti, jako jeden „klerikál“ Karel IV.? Jednodaše
Nvyvlastňovati“, to by dovedl každý velice
snadno. Anebo snad ta vyšší židovská německá
Škola v Praze zalím by vám byla lepším ú
tulkem než česká universita pro to katolickou
fakulta? Aspoň jete proti té židovskc-německé
škole nebouřili jako proti theol. fakultě naší.
Tarn už snad se uepěstuje žádné tmářství.

Nemusíme se báti kritiky vědy katolické.
Ale kdo chce odsuzovati, nechť předem aspoň
trochu sám prostadoje to, co chce potírati.

FEUILLETON
Záducha?

Manželům k výstraze a poučení. — Frk.

Že pen Řeřicha byl dotrý muž, toho,
myslím, nebyl by se mu odvážil upříti ani nej
zavilejší jeho konkurent. Neublíži| jisté ani kuřeti.
Nebádal a nesoudil se se scusedy, nepletl se do
obecních záležitostí, nepolitisoval, nespolkařil, ne
luštil sociální otázky, ba ani nekouřil, nešňupal a
neklepal. A tohle poslední, pane, na malém městě
něco znamená, Měly tedy opravdu sousedky proč
záviděti paní Řeřichové,

Skloněn nad stolkem v krámě u okna pra
coval od prvního zabřesknutí až do pozdních ho
din soumraku, opravoval a spravoval vnitřnosti
různých hodinek od laciných pakfonek až do něž=
ných dámských zlatých chronometrů, nedbaje pro
menujících ani projíždějících a zvedaje se od práce
pouze tebdy, když na dveřích cinkla hlavička zvo
nečku oznamujícího, že kupec neb objednatel
přichází.

Jeho dobrota stala se zrovna příslovečnou,
takže méně šťastné paničky stavěly ho za vzor
svým časem se zapomínajícím manželům. K ne
hrubé ovšem jich radosti a potěše, Po straně však
při tom nedovedly se přemoci, aby neulevily svému
Čistě ženskému citu závidějícím povzdechem: +Ach,
má tehle Řeřiška štěstí! Neměls dohromady než
kousek té larvy a muž by ji na rukou nosil.«

Byla to pravda. Pan Řeřicha byl skutečně
také něžným manželem a svojí Toničky stejně si
vážil po letech manželství jako ve dnech líbánek.
Křivého pohledu od něho necítila, špatného slova
neslyšela.

A přece paní Řeřichová spokojená nebyla.
Sedlo to na ni nějak v poslední dobé jako náka
za. Při všech těchto v pravdě vzorných cnostech

Papouškovati. po jiném něco o „oblbující lite
ratoře klerikální“, o „tmářsk.ch pověrách“
atd. jest velice pohodlne; takovým snadným
tpůsobem může se státi „pokrokovým“ každý,
Leč my chceme kritiku věcnou. A kdo baz
myšlenkovitě opaknje staré — často překonané
— fráze, kdo věcnou kritika nahražuje pau
šálním tupením a hrabostí, takový člověk nemá
práva nazývati se myslitelero skutečoě volným
a osvíceným. Sbírati střelivo proti církvi na
př. ještě dnes z krajně nepoctivého 8 po zů
Aluze odborníky odsonzeněho Drapperu může
jen člověk obzoru velice úzkého — zkrátku
zpátečník, který chce prováděti boj proti cirkvi
za každou cenu, i kdyby pravda a akutečná
osvěta při tom sebe více trpěla. Kolik z těch
mladíků, kteří podepsali protest proti theolo
gické fakultě, vůbec zná některé obranné dilo
zoamenitých českých odboraiků-theologů dra.
Hejčla, dra. Hazuky a jiných? A kolik těch
mladíků vůbec aspoň jména těchto mužů zná?
Čeští katoličtí učenci, kteří získali si zvučné
jméno svojí vědou za hranicemi i u odborníků
protestantských a racionalislických, jsou pro
naši akademickou mládež neznámými ciziuci.
Mládež učí se dle návodu starších odsuzovati
ba pokyn žalobce, bez vyslechnatí obžulova
ného. Před obvyklým světským soudcem nesrní
takovým způsobem býti odsouzen ani zloděj
několikráte trestaný. Vyslechne se jeho obrana
pozorně, Leč a vědon, pravíme s vědou děje se
krátký process bned; katolická věda odsnznje
se a vyhazuje se dříve, než se přečetla. Sypou
Be na ui pošklebky dříve než jest sezuána.
Chápete ta neomlnvitelnoa lelkomyslnost? Pc
zorojete, jak pod rouškou pokroku mládež
vede se nikoli k rozvážnému studiu, ule 4 fa
natickému odkopávání toho, co. nesouhlasí
s jejími oapapouškovanými frázemi,

Pryč s theologickou fakultou! Tak volají
mnozí mladíci, kteří ani svého studijního od
boru řádaě si nehledí, natož aby měli chuť
stadovati vážně otázky theologické ! Pryč s the
ologickou fakoltvu l! Tak volují nedočkuvé stu
dující židovští, kteří k takovému křiku mají
práva nejméně. Muohc-li pakdali jejich bohatí
otcové ve prospěch university a našich národ

manželských najednou začalu na ném nslézatu dvé
chyby, které den ze dne rostly v očích jejích v
obrovské příšery, rdousící celé její štěstí. Její man=
žel chodil do hospody a hrál karty.

V podstatě vlastně to byla chyba jediná,
ač-li to vůbec byla chyba, Neboť, chtěl-li si zahrát
karty, kde jinde to mobl, než v bospodě; a šel-li
do hospody, co tam měl dělati jiného než zahráti
si kurty, když přece ani se nehádal, ani se nepletl
do obecních záležitostí, ani nepolitisoval, ani ne
luštil sociolní otázky, ba ani neklepal, čímž přece
každý pořádný host, který nehraje karty, dle ustá
leného zvyku baviti se musí.

Pan Řeřícha tedy hrál a tuze rád hrál. Ale
možno nazývati děsivou příšerou balířovou bulku,
při které, když už, jak sám říkal, ráno mu baba
prsty uřkla, prohrál celý pěťák za dvě, případně
za tři hodiny? .

Pan Řeřícha ovšem v hospodě také pil, Ale
možno konečně nazvati příšerným pilím srkání
tří neb čtyř «malýche, když do čtvrté často přímo
násilím ho musili nutit? A více nesnesl, Slalo-li
se v mimořádných případech, to se mu musilo
skvěle ve hře dařit, že si dal »pátou«, pak jistě
to na sobě cítil, blsva se mu točila, a druhý den
aby si dával obklady s octem.

A přece tyto celkem nevinné, přípustné tedy
chybičky, kterých vlastně skoro bylo potřebí k vy
niknutí plného jeho dobrického churakteru, za
vdávaly příčinu paní Řeřichové a to v poslední
době čím dále tím k větší nespokojenosti bai pří«
mým stížnostem. A snad by to bylo lze omluviti,
kdyby to byl prováděl denně, ale to měl celkem
tři dny v týdnu: úterý,čtvrtek a sobotu. A kdyby
se byl stýkal s nějakou společností špatnou! Ale
to byli takoví staří páni, kteří požívajíce buď vy
měřeného neb dopracovaného odpočinku, scházeli
se na kousek té zábavičky.

Ke cti paní Řeřichové budiž řečeno, že stíž
nosti tyto nepodávala k instancím obvyklým jako
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dmseriy te počítají Irumě.
Obnova vychází v pátek 3 poledne.

ních snah? Zduž sa postarali, aby vědu thec
l.gů židovských šla dachem času víc než věda
katolická? A proč „pokrokoví“ židovští stu
dující na české universitě nedali protest proti
nově zřízené německé škole rabínské? Jakým
právem vůbec chtějí židovští studující mluviti
za náš národ ? — Pryč a theologickou fakultou,
pryč s bašton zpátečnictví! Tak povykují stu
dující, kteří vůbec ua studia se dostali pomocí
kněžskou anebo kteří jsou živí z nadací zalo
žených duchovenstvem. A tu se jeví bezchara
kternost, která nikde, ani u slušného pokrokáře
nemůče nalézii omluvy. V snmém našem krá
lovství založeno od kněží plno studentských
nadací, které representají základuí kapitál
1,487.176 zlatých. Z toho dostávají stodající
ročně podpory 49.376 zlatých, tedy částku
bezky slušnou. A kde jsou ti, kteří tučné ob
nosy z kněžských uadxcí beron? Hledejte je
mezi pokrokářskými mladíky, kteří z plných
plic provolávají: „Pryč s tmářskou církví“
Důrazně připomínáme,če takové studentské nadace
udělují se dle přání zakladatelů pod určitými pod
mínkami. Kdo přijímá peníze z kněžských na
dací, zavazuje se navštěvovati v určitých dnech
chrám, konati různé pobožnosti u pod K tu
kovým podmínkám zavazají ostatně obdarované
i mnozí laičtí zakladatelé studentských nadací.
A ten, který s přetvářkou jako „taky-katolík“
zavazaje se podmíoky splniti, najednou křičí
z plna brdla, aby náboženství katolické od
stranilo se ze škol a aby theolcgická fakalt+
byla od university oddělena! Stálo by tu zato,
bned vždycky zjístíti u těch stadujících, kteří
tolik proti „tmářství“ u „zpátečnictví“ církve
křičí, na jaký náklad, za čí peníze vlastné
„moderní osvěta“ si osvojají.

V pražském „Čechu“ dne 13. t. m. píše
dopisovatel z Turnova: „Jakých rodičů syuové
dostávají studijní nadace zvěčnělého katoli
ckého biskapa Petra Krejčího, ročně v obnosu
400 K (nadací jest více než 20), o tom dala
by se celá kuiba napsati, a mohla by se stkvíti
nadpisem „Vděčnost“, Nadace ty arčeny jsou
pro vikariát turnovský. Za podmínka avedl si
+ biskup Krejčí, že aspiraat (žadatel) musí
míti vysvědčení nejméně z I. tř. gymo. se

jsou sousedky nebo poslubovačky, ale že doruč.
vala je na místo sice ne méné vážné, ale přece
pstřičnější, totiž — mamince.

Matka ovšem z počátku tomu nechtěla ani
věřiti, že Reřicha Toničku zanedbává, že se toulá
v noci po hospodách, že pije a hraje karty, neboť
znala přece zeťovu dobrotu a vymlouvala dcerušce
jeji nápady, dokazujíc, že přece muže doma u
zástěry uvázaného držet nemůže. Když však To
nička nepřestávala při každé návštěvě hráti stej.
nou, stěžujíc si s pláčem, že jest jí doma tuze
smutno, že na ni zrovna všecko padá a že neví,
co udělá, neodolalo těmto nářkům mateřské srdce,
které pod slzami dcerušek vždycky měkne jako
vosk; slíbila tedy, že to bude hledět srovnat.

»Víš, holka, s prudkou na něho nesmíme.
[ ten největší dobrák časem tvrdne, Nebožtík tatík
byl také dobrák, ale uhodit na ného, beran ho
tový. Víš, přijdu k vám a vyložíme mu tos,

Také tam zašla, jako náhodou a pustily se
do Řeřichy srojenými silami. Tenička nastrojila
utrápený obličej, ba i několik slzíček utrousila, ma
minka přidala ostatní a dobrák Reřicha slíbil, že
se tedy polepší a místo třikrát bude chodit jen
jednou.

První týden to vydržel. Bylo to pro něho
sice velkou obětí, poznsl to teprve, když v úterý
táhla osmá, ale přemohl se,

Ve společnosti ovšem to způsobilo poplach.
Čekali na něho, pokukovali po hodinách, a když
nepřichózel ani v půl deváté, naplnění byli už
starostmi. Hodili si konečně sice bulku bez něho;
vzal to starý kybic mistr Kulík, ale brál nějak
packářsky, že konečně starý berní Kadeřávek bacil
kartami, že hrát nebude, takhle že hrají dráteníci
na mezi.

»Však tem na něj zejtra dojdu«, ulebčoval
si, dopíjeje a oblékaje se. »Bude von vypovídatslužbu«

A došel. Hned ráno se zastavil před oknem,



známkou výbornoa z nábožovstcí a z mravů a
pak úmysl vatoupiti do stava kněžského. První
podmínka se plní — 4 úmysl státi se knězem
— ten se pro forma napíše v supplice o na
dací na papír — k „obalamutění“ těch, kteří
pravomoc mají fandace dotyčné rozdíleti.“ Díle
upozorňuje, že ti otcové, kteří pro své syny
rádi dobrodiní svěčnělého biskopa poožívají,
měli by se aspoň zdržovati veřejných i tajných
štvanio proticírkevních 8 protikočžských. —
Tážeme se, jaký bude syn takového chytrého
otce? Bude zbožnější? Rozmnoží dobrovolně
řadu těch, proti kterým vlastní otec štve? —
Kuěží, plaťte nám, pokrokovým stadajícím,
abychom mobli pohodlněji bez hmotných sví
zelů nespravedlivě napadati církev, jejíž pe
nize jsou nám dobré! — Tolik aspoň rozhodně
smí se žádati od pokrokářského studenta, žijícího
z kněžských peněz, aby aspoň ke kněžím a k církvi
vůbec choval se spravedlivě. Byť by všecky pod
mínky spojené s udělením nadace pro různévnější
okolnosti nesplnil, tolik přece mu možno, aby o
ctrkvi fanaticky nelhal a neštval proti takovým zá
sadám a zřízením, klerým ani nerozumí a o nichž
důkladně poučiti se amš nechce.

A teď ještě, kdy dovoleno oa aniversitě
katolíky založené tak nespravedlivě katolictvo
snižovati, má k toma všemu býti katolická
theologická fakulta od university oddělena?
To snad proto, aby nespravedlivé snižování
katolictva tím volnější mělo pole. Posnd tu
však katolíci jsvu u dovedou se ohraditi proti
odstrčení a potupě, kteroo jím chtějí přichys
tati mladíci, kteří katolickou theologii vůbec
vážně nepromyslili.

Dopis z Prahy.
BezmocnostNárodní Rady. Naděje, kladené

do Národní Rady, že bude rozhodujícím činí
telem při řešení národních velikých českých
otázek, rozplypoly se v niveč hned při první
zkoušce, kterou Národní Radě uložily nastáva
jící říšské volby. Nárcdní Rada měla zasá
bnouti do voleb jako svrchovaná moc národa.
To od ní bylo očekáváno, a 8 tím se také všeo
becně počítalo. Neboť, kdo jiný měl zusábnouti
v nynější chaos, kdo měl ztlumočiti širokým
vrstvám národa požadavek svornosti a soustře
dění se českých stran, než-li Narodní Rada?
Vždvť půl roku před tím již slibovaly chlabné
balletiny z mnobomluvné kanceláře Národní
Rady, jaká obroda se chystá národu! A za
tim: sliby, chyby. Národní Rada musila prohlá
siti, že na veliký úkol, všemi politickými stranami
jí přiřčený, prostě nestačí. Stalo se to ve atruč
ných lokálkách, rozeslaných pražským denním
listům, jichž smysl byl, že Národní Rada mu
eila eložiti ruce v klín, ježto snahy její, pokud
se týče soustředěných stran českých, pro na
stávající říšské volby minuly 60 úspěchem!

Tak jsme si Národní Rada nepředstuvo
vali! Rodila se přes 10 let, a její netavení se
pa wladočeské straně masilo býti přímo vynu
ceno; když konečně se ustavila a s mnoho
mlavnými intrádami svoji činnost zahájila,(SO
a vida Řeřichu skloněného nad prácí spustil roz
horleně:

=Tak, co voni stakvalente včera nepřišli?
Chtějí kazit partii ?«

»Prasím, nebylo mi nějak dobře, pane berní«,
zalhával Řeřícha.

»A co jim scházelo?« už s účastí ptal se
berní.

*Tak nějak, prosím, od žaloudku»,.
»To maj' od toho stálýho sezení. Utlačej' si

žaludek, a pak je zle. Ale počkají, mám tam
doma takový kapky. Vezmou kafežličku a bude
dobře. Pošlu jim to. A ve čtvrtek přijdou, có?«

»Prosím, vynasnažím sec.
sTak na kafežličku, pamatujou, je to sice

trochu hořký, ale voni to snesou, nejsou slečínka«.
Bylo-li Řeřichovi v úterý zle, ve čtvrtek bylo hůře.
V celém těle měl zrovna cukání, jak bylo po ve
čeři, ale slib je slib. Celý večer přecházel po po
koji, ale přece vydržel.

Za to v hostinci vzbujil vážné starosti.
sVon patrně Řeřicba až nebude chodit=,pro

hodil berní, měře hodiny; +»musíme holt za něj
hledat náhradu. Ale že mu kapky nepomohly, to
je mi divný. Inu vomačkanej žaludek — to je
špatný. Z toho může bejt třebas i rakovina«.

sA to bycho bylo škodae, prohodil starý
správce. »Ještě není tak starej.s

»Prosímich starcj nestarej, ta zubatá se Čer
máka ptá, a« bera karty, kývl na Kulíka: Tak
"dou na místo Řeřichovo, ale ať hrajou líp než
minule «

Řeřicha byl očividně překvapen, kdyžv 60
botu spatřil na svém místě Kulíka Jenom nesměle
si sedl ke stolu, pomrkávaje na hru,

+No, už je jim dobře?« spustil berní, když
dobráli.

»Prosím, děkuji za optánís.
»No, jé věděl, že moje kapky nesklamou.

Mámto vyzkoušený, ty jsou panečku metr na ža
ludek«.

sonstředivši v sobě zástupce všech politických
strau i eměrů českých, upírily se k ní veška

rým právem zraky Široké naší vefejnosti.Uplynol rok a Národní Rada sešla se k valné bro
madě, která byla monstrem veliké národní
organisace, podobajíc se spíše valné hromadě
nějakého vzájemně se podporaojícího bratrstva.
Většina všeho jednání vyžádaly si tehdy dy
tbyramby, přednáčenéz jedoatelské správy „0
velezáslažnéčinnostivysocezasloužiléhoaslo
vutného pana říšského a zemského poslance,
přísedícího zemského výbora, okresního sta
rosty na Brál. Vinohradech, člena muohých
blahodárných ústavů, pojišťoven a bank, dra.
Josefa Herolda — —*“.

Delegáti v Národní Radě zastoupení ble
dli tehdy úřasem, když slyšeli, jak pan Ne
chanskýjakojednatelNárodníRadya úředník
banky Slavie oslavoje svého představeného,
předsedu této banky! Leč reminiscence stranou.
Zatím co Němci houževnatě organisají svůj
lid, zatím co oárodní jejich rada vytrvale, leč
bez bluko v novinách a bez vytrabování každé
nepatrnosti buduje základ příštích výpadů proti
naší národnosti — naše Národní Rada spo
kojaje se srozesfíláním národního kolku. Malo
moc Národní Rady v nynější cbaos politických
stran zapadlu velmi zhoubně, což bude míti v
budoucnosti jistě málo potěšitelné následky.
V politických kruzích českých Národní Rada
i 8 pauem dr. Heroldem v čele dnes již nikdo
vážně nebéře.

* *“

Bouřlivá noc Harlekýnů na Žofíně. Kdyby
venkovské obyvatelstvo české, po němě tak
zvaný „krém“ pražské společnosti tak často
zvláštním způsobem pokukuje, mělo vi bráti
příklad z Prahy, pochodilo by velmi Špatně.
Zvláštní manýra zavládla totiž v Praze na ně
kterých plesích, na nichž příslašníci silnějšího
pohlaví neváhali uplatňovaci svoje závady i
pěstním právem Byl to hlavně ples českého
berectva, na němž universitní docent ničeho
netušícímu zasloužilému městskému | radovi
dal ke dvanácté hodině noční aehoráznou
facku — — Zvláštní touto pozorností vyzná
menaný neváhal však ji vrátiti i s úrokem.
Došlo k výstopu velice nemilému. K ránu o
pakovalo se fackování ve větší míře, zahájil
je člen smíchovského operetního divadla fa
ckováním své kollegyně. Tato facky vracela, a
došlo ke scéně, jejíž popis vymyká se slabému
péru.

Takové scépy odehrávají ge tedy na ny
nějších pražských plesích! K takovému zesu
rovění intelligentních, nebo aspvň za intelli
gentní se počitajících tříd obyvatelstva praž
ského musilo dojíti, a to na plesfob, z nichž
má si odnášeti každý vzpomíoky nejlepší.

Kde to žijeme? Je možno opakování po
dobných scén intelligentní společnosti? Jest
nejvýš na čase, aby zesnrovělost, zanášená do
všech vrstech společnosti pražské růsnými
živly, byla vymýtována odstraňováním surových
živlů a pospolitého života do ústraní. Facko
vání na veřejných plesích jest sprostotou ta
l

»To jsem ráde, zasmal se správce, smy bysme
na nich byli pomalu pili Jitkup«

»Kdo by pil Jitkup«, zerazil ho berní.
s[ to já jen tak, když povídali, že tento

rakovinac...
eProsímich neplácají a berou. A oni Řeřicho

sednou na své místo, ať uděláme kus práce.«
sA co ji?« ozval sc jsko nesměle Kulík.
»Vědí, to mají tak. Řeřicha tady má právo

přednější, vědí, historické právo. Mám jim to vy
světlit, co je to historické?«

s| ne, ne, histerické, to já rozumím «
Řeřichu to zřejmě dojalo. Tahle pozornost

mu lahodila tak, že si umínil, příští týden ne'y
nechat ani den. »Však to Tonička uzná, až jí to
vysvětlíme, těšil se v duchu,

A nevynechal. S vysvětlováním to sice příliš
příznivě nedopadlo, ale mlčela, když odcházel. A
to mu stačilo.

Paní Řeřichová sice mlčela, ale že by s tím
souhlasila, nedalo se tvrdit. Aspoň hned při první
návštěvě u maminky ukázala pravý opak.

sVíš, milá holka, popřej mu to; nic tím
nezanejbé, nepromarní, a když si ho mezi sebou
váží, tak bo nech. Dauří se vám, chvála Bobu,
dobře; co bys chtěla víc? Nesmíš být umíněná.«

sVám se řekne umínéná, ale když je mu
hospoda a takoví staří dědkové milejší než já, má
mi to být vhod?«

»Nehřeš a nerouhej se. Jest-li té nemá Ře
řicha rád, kdo by tě pak mel?«

sAle vy to nepochopíte, být celé večery sama.
Kdybychom měli děti, ule takble ?e Byla to bolavá
stránka paní Řeřichovéi její maminky). Také ona
se těšila na vnoučátka a pocbopovals, že je ženě
opravdu smutno bez dětí.

-sV tom, milá Toničko, nemůžeme si po
roučet. Odkaž to Punu Bohu a Řeřichu netrap,
byl by to hřích.«

+Snad kdybyste mu ještě jednou domluvila č«
»Víš, do tobo se plést nebudu, Zetové ne

kovou, že ji nutno příbíti ne výstraba, aby

salala ojedinělou. K tomu mají sloufiti tyto9.

Hádky a šrůlky v Národním divadk. Neni
žádným tajemství, že v poslední době jeos

v Národoím divadle v Prase hádky a č ho,oa denním pořádku; při tom je nejsmutuějšh

to, žepřekročojí 1 prab této budovy n deřoš46 do soudních sfnípražekých, aby před ošima
Jiroké veřejnosti vyrůstaly va skandály. MI
ulme ta hostoril Vojan-Želenský. Dra přední
herci, jedni x nejoblíbenějších, s nicbů jeden
nemá nejmenší příčiny žárliti na druhého, do
stanou se k vůli malicheroému klepu do sebe
a ještě k tomu před Národním divadlem, za
přítomnosti dramaturga. Oba si vzájemně vy
úadají, načež nspořádejí zvláštní představení
v soudní síni os Ovocném trhu.

Český lid, když krejcar ke krejcara sbí
ral oa Národní divadlo, takové bospodářství
jistě sl v něm oopředstavoval. V každém jiném
divadle urovoává spory, mezi členy vzniklé,
ředitelství. Tím větší by hyla toho potřeba
v Národním divadle, jediném to velkém umě
leckém ústavu našem. majícím býti příkladem
divadlům menším. Tyto zásady, jak se zdá,
jsou ředitelstvo Národního divadla neznámy.
Proto tolik skandálů ze zákolisí v p sledal
době dolétlo ke alucho veřejnosti, proto ty
žaloby a soudní spory i výslechy svědků do
nekonečna.

Obrana.
(3) Maďarské bahno. Toď už se ví

proč Košat, zázračné dítě maďarské, Polonyia
tolik hájil! Bál se, aby Polonyi zase nepro
zrazoval všelicoa na něho — avého kamaráda.
Poslanec Lengyel nyní nveřejnil pádné doklady,
jak maďarská vláda podplácela tisk. I oppo
siční tisk dostával podpora — aby dělal oppo
sici jen na oko, neškodnou. Listy dostávaly
subvonce (podpory) už 20000 K. Košnt sice
jako ministr obchodu dával tiska opposičaímn
jen skrovné částky, ale za to ještě úsilněji
podporova) tisk strany vlastní. Vymlouvá sa, že
prý platil vlastně poctivě Jen inserty. Ale ty byly
drabé! Jeden list dost.] od něho „za joserty“
za rok 40000 K. A tito mužové, ktoří sobeckým,
bezcharakterním redaktorům za mlčení i mlu
vení na útraty země vyplácely tak královské
odměny, pronásledovali poctivé slovácké pře
dáky za jejich pravdomlavnost a otevřenost
jako zlosyny. Slováčtí vlastenci odsazování
k velikým pokatám, aby vláda měla dost peněz
na — podplácení lidí prodajných.

(8) „Healistická“ diskusse. I kdybys
byl stoupencem Musarykovým, neopovaž 86 do
tknouti neomylného biskupa olrkvo roulisticko
pokrokářeké. Dokaž nad slunce jasněji, že Ma
saryk bez chyby není, a hned ti odpoví „Čas“
cholerickými výpady, nepoctivým překracová=
ním tvých slov, podezříváním a pod. To zakusil
na sobě sám redaktor realistickc-pokrokářského

maji to radi, když se tchýně plete moc do jejich
domácnosti,«

>Tak i vlastní matka mi nechce rozumět!«
»Prosím tě, nech té svéhlavosti. Vzala si's

do hlavy nerozum a chceš jej prosadit. Rozbij si
štěstí a budeš do smrti náříkať . . .« proud řeči
přetrbla jí stará tetka, která se vracela z venku,

»A copak panička -uplakaná?« | zsbreptala
úlisně.

»[ má tákovou hloupost v blavě. Mrzí ji, že
81 muž časem vyjde do společnosti.«

sAle, ale, to jste mi mohla dávno říci. I to
já vím prostředek, jak ho doma udržet, Dělejte
se nemocnou, a má-li vás mužíček rád, ani se
nehne.« : .

»Ále jakou nemoc?« vzdychla paní Reři
chová«, zachytávajíc se toho oběma rukama,

»Ale, ale to je nemocí! Ženská —ta jich má
co dnív roce. Píchání, loupání, závraté, záducha. .«

»No jen ji ještě v hlouposti posilujte«, pře
trhla řeč matka, sale to ti povídáme, obrátila se
k dceři »jestli něco svou paličatostí provedeš, ne
choď mi sem <

Ž: si paní Řeřichová recept staré tetky dobře
zapamatovala, u úzala po čtrnácti dnech. Začala
si stěžovati, že se jí těžko dýchá, jskoby ji chví
Jemi něco dusilo, prsa jí lo sevře jako v kleštícb,
a div že se neskácí. Řeřichazrovna se strojil do
hostince, když ten záchvat přišel. Zarazilo ho to
vůčihledě; pln starostlivosti hned kabát odložil a,
prostředky sbáněl, I pro lékaře se chystal.

To však paní Řeřichová energicky odepřela.
Jenom na lůžko se uložila e o klid prosla. Pan
Řeřicho zástal u ní, dokud se jí neulehčilo. Teprve
pak pln starostí ukláďal se ku spaní, Paní Řeři
chová v duchu jásale. Ani oemohbla tetku dosti
vynachválit.

Druhého dne ovšem byl Řeřicha opět vy
slýchán p. berním. Pověděl mu pravau,

»S tm nejsou žerly«, zamyaslil se Berní,
poraděj' se s lékařem, A budou-li moct, přijdou.



Přebledu.“ Teď byl přinucen na lyrickou po
lemiko „Časn“ odpověděti spolupracovník

Němcovy: „Hoed drahý den po vyjití „Pře
hleda“ byl jsem za to (za zaznamenání hrozby
„Časovy“ „Přehleda“) v „Čase“ povýšen na
Školáka. Jistě trachlivá karióra, neboť, když
jsem měl před lety čest zasedati v redakci
„Časa“, Skolákem jsem ještě nebyl, bu nebyl
jsem jím ani v době Herbenovy afóry, kdy p.
professor Masaryk uvažoval, jak by se redakční
poměry v „Času“ daly spravit. Než útěchou
mojí jest, že takovýhle odklon od vývoje při
hází se všem lidem, kteří měli kdy s „Časem“
co činit.. . Pan K. H. v Nové Politice se ne
opatrně obětoval a přednesl slušnou formou
professoru Masarykovi své věcné námitky. Zato
se dověděl v „Čase“, že takové věci, jako 00,
moh! by psáti posl. Fresl, který jest patroě
pro „Čas“ alegorií nevědomosti u neslašnosti
. .. Z pana K. H. se stal, jakmile se spostil
neomylné autority „Času“, Fresl, ze mne ško
lákl ... Aby obraz byl úplný, bylo by ovšem
třeba znáti anonyma, který v „Čase“ se radoje
týmž dechem « povznesení úrovně diskusse,
kterým chrlí slovní klacky na každý projev
pesouhlasn nebo kterým vyslovoje dvojemysly,
znějící jako pravda a obsahující vědomou ne
pravda.“ A „Čas“? Odbývá pisatele vyšlepanou
cestou: většinou frázemi — a viní „Přehled“
z farizejství. Jak ráda by redakce „Času“,
která tolikrát v nesnázi zlomyslně a nepoctivě
překrucovala slova odpůrcova, vlastní velikoo
cbybupřičítsla jin'mo!

(8) „Zklerikalisované“ Rakousko.
Když trestanec odbude si svůj tregt, stará 80
o něho lidumilný spolek, aby dostal práci. Ale
poctivý katolík, který nikdy v žaláři neseděl,
nikomu oeubližaje, jest vyhazován z továrny
od socialistů proto, že povně se drží té církvo,
k níž náleží i náš zeměpán. Sám fabrikant ve
vlastoím závodé nemá tolik moci, jako socia
listé, Sooialisté dovedou vyháněti katolického
dělníka ze závodu, který jim nenáleží, A tak
poctivéma katolíkovi mezi socialisty vede 88
hůř než kriminálníkovi. Trestanci v žaláři ne
spravedlivě abližovati nesmí nikdo; katolický
dělník však masí od socialistů v závodě pře
elechuonti každý den plno urážek své církve
a své vlastní osoby. Tak to vyhlíží v „zkleri
kalisovaném“ Rakousku.

(3)Pozur, katolíci, na socialistické
máhoměíl Velice často socialisté slovem i
písmem zřetelně prohlásili, že jsou stranou
nejen protikatolickou, ale i protináboženskon
vůbec. Přispali se, že chtějí potírati víru v
Boha. Leč před volbami ua mnohých místech
badou znova — jako se stávalo jindy — před
lidmi noznalými farizejsky tvrditi, že víra v
Boha nechtějí lidu bráti, že bojají toliko proti
klerikalismu a pod. Aby tedy katolíci poznali,
že tekové farizejské tvrzení bude pouze kla
máním poslachačstva, sdělajeme, že i v čísle
14. socialistické „Svobody“ (ze dne 17.února)
uveřejněny jsou doklady o protináboženské
ukci socialistův. „Svoboda“, pojednávajíc o 80
cialistické okresní konferenci v Kladně, píše,l Úé
Vědí, že Kulik se zrovna na to třese, ale voni

* jsou nám milejší.c.
Řeřicha učinil dle rady berního. Povolal lé

kaře a ten přes odpor Toničky prozkoumal její
zdravotní stav a konstatoval, že to byla asi pouhá
chvilková nevolnost, jen aby se bodné pohybovala
na čerstvém vzduchu, a kdyby se to opakovalo,
aby ho zavolali.

Pana Řeřichu to upokojilo, a když návaly
na nějaký čas přestaly, opět se vydal do hostince.
Neupokojilo to však Toničku, a myšlenku, že ho
nemocí doma udržet musí, jen tím houževnatěji
živila,

Čekala jen na příhodný okamžik. Plán už
měla sestavený. Bylo to o sobotním večírku, kdy
Řeřichovi se vedlo neobyčejně dobře. Bral bulku
za bulkou. Tentokráte si dopřál »pátou«. V ná
ladě růžové ubíral se domů, těše se, jak se po
chlubí ženě svým zdarem. Potichu otevřel dvéře

a vkročil do pokoje. Ale div se leknutím hned naprahu neskácel! Ženaseděla na posteli a hrozně
naříkala.

+Co je tiř< zajektal v brůze.
»Du- dusím se. Acbich! O- otevř o-knol

Vzduch, vzduchle
Zmaten a tekořka beze smyslu vrazil do prv=

ních skleněných tabulí, které se mu namanuly a
vyrazil je prudkým rozmachem.

»Achich,= vsdychals Tonička, »to se mi u
lebčilol Ach, ten čerstvý vzduch! Už jsem;myslila,
že se udusím. To to vane, to se to dýchá.«

Pan Řeřicha zatím třesoucíma se rukama
bledal sirky. Konečně je našel a rosevítil ...

Ale co to?
Místo rozbitého okne, z něhož měl vanouti

ten svěží, čerstvý vzduch, dklobila se na něho —rozbitá díra sklenolku.
O0 se dále dělo, zakryla temná rouška noci.

Čtenářům snad stačí, že paní Řeřichovou návaly
přešly docela a že pan Řeřicha chodívá na partii
ve své dny dále...

beze všech ohledů třeba vésti boj proti kleri
kalismo a náboženství“ Dále dle slov „Svo
body“ „soadr. xkála je proti toma,aby se pro
vystupování z církve agitovalo. Je ovšem pro
nejintensivnější protiklerikální o protinábožen
skou výchovu, jakon musilprováděti organisace
u tisk — doporoučí, aby 8 lidmi, kteří hned
nedají se získat pro naše názory, jednalo se
bratrsky (farizejskou láskuu, žel poz. red.),
ale ponenáhla způsobem míroým (aba! poně
vadě by to násilím uni nešlo) aby se jiru kas
po knse naše názory vpravovaly.“ Jedná se
tu blavně o ženy soudruhů. - Svudruh
Aust: „Je outno, aby se pracovalo protikleri
kálně a protioábožensky do všech důsledků
a do krajnosti... Vyrvat se musí lid ze tmy
klerikalisma, vyrvat z oné závislosti, již cítí
k vyšším mocnostem.“ (Soudr. Skála: „To přece
nikdo z nás nepopírá, jedná se jen v taktiku,
o cestu, jakou se má k tomo dojít.. .") Řeč
ník (Aast)obražuje se proti tomu, že socialism
jest jen hospodářská naaka, ou má i význam
všeobecně koltarní, on má i za úkol zbasnoat
světla na nebi.“

Zde jest co nejzřetelněji vylošen proti
náboženský plán socialistický, k němaožae pra
cuje prolhanostmi přímo úžasnými. Přes to i
nyní bodoa leckde socialističtí náhončí lháti,
že lidu náboženství bráti nechtějí. Kde toho
bude žádati „taktika“, tam se uchýlí k chy
tráckým úskokům. Vždyť sami uěkteří předáci
jejich prohlásili, že morálka socialistická do
volaje soudrahům lháti vůči lidem jiných stran,
jak jeme již v našem listě uvedli.

(3) O soclalistech německých vyšly
obsažné, jadrné články v „Čecha“ pod títulem
„Odhalená a proto poražená sociální demo
kracie v Německa.“ Bylo by dobře, aby věcné
úvaby ty vyšly co nejdřív samostatně v bro
žaře. Jest potřebí, aby se otevřelv před vol
bami oči i lidem prostomyslným. Dobře jest
poučiti lid, proč nejsilnější bašta socialistická
tak velikých trhlin otrpěla; lidu se má po
skytoouti důkladné vysvětlení, proč právě tam,
kde tak z blízka byla pozorována „práce“ s:
cialistická, lid od Bebelových žáků se odvrací.

(3)Agrárníkům na Pardubsku. Jest
vám snad, pánové, proti mysli, že ve farnosti
rosické organisují se naši katolíci? Dokažte,
že se nějak štvalo na dvon konaných schůzích
proti vám! Mají-li právo sdražovati se k o
braně své víry evangelíci, mají takové právo
i katolíci. Ti už zkusili dost od útočných stran
jiných. A kdy váš blavní orgán důrazně pro
hlásil, že bude katolické roloictvo obhajovsti
statečně proti nejnespravedlivějším lžem, proti
hrabémo násilnictví, osnovanému od odpověd
ných odpůrců katolictva? Byli jste, pánové,
svědky, jak drsně a nespravedlivě kope se do
katolika pro jeho přesvědčení. Atu již v zájmu
pravdy jste měli statečně vystoupili na obranu
utiskovaných. Nehněvejte se tudíž, že se chá
peme toho, nač vy jste zapounněli. Obrovská
massa katolického lidu našeho byla by pro
sulch, kdyby nedokázala, že si svého přesvěd.
čení váží a že toto přesvědčení dovede také
hájiti. Cílem obou schůzí bylo organisovati
katolictvo k obraně víry; také na schůzích
výslovně prohlášeno, že účastníci nechtějí
štváti, ale své katolické zásady organisovaně
hájiti. Proto jest zcela pochybeno, jestliže vy
zrazujete od schůzí těch a jestliže nadto proti
nim pracojete. Katolík se nechal trpělivě mrs
kati již dlouho — až příliš dlouho.

(3) Lháři « „Hlasů Pokroka“, vy
zvali jsma tě, abys dokázal, čím a jak dala
„Obnova“ na jevo neznalost té skutečnosti, že
v době Karla IV, evangelická církev ještě ne
byla. Ty na místo odpovědi mlavíš o velikém
jmění církve za doby Karlovy, © omloavání
dachovenských darů, atd. My však žádáme,
abys na místo úhořovitého vyklouznutí dal
jasnou odpověď na naši otázku!

Politický přehled.
Volby do říšské rady jsou již úředně pro

hlášeny; rach volební vzmábá se na všech
stranách. Mezi Němci volá se úsilněji po Bou
středění stran, mesi Čechy k soustředění není
všade ochoty. Zástapcové stran vykládají na
schůzích přání strany a loští nynější spletité

amet Ministr Derschatta na schůzi ve Štyr.radci pochvaloval si, že volební oprava nikd
iš oemobla by býti provedena tak na prospěc
ěmců, jako právě ee stalo; nedávno vystoupil

i ministr Prade na utužení postavení Němců
v Čechách. Němečtí ministři vystupují otevřeně
jako ochráncové lidu německého, ale čeští mi

na obranu práv národa českého. Dr. Eppinger
ns sobůzi v Praze zatoužil mocně po rozdělení
království Českého dle národností, po vnitřní
řeči úředuj. Dr. Kramář na schůzi v N. Brodě
bájil volební opravu a chování mladočes. po
slanců v této otázce. Ovšem obhájil též ne

diloost tohoto království, Dr. Herold na svbůsi
v Král. Vinohradech volal zoova celý národ
do jednoho Šiko; bude-li uárod rozháraný,
pak i jeho zástupci bodou neavorní. — V Praze
zřízena nová strana: sdražení českých pokro
kových zemědělců. -- Suěmkrálovství Českého
zahájen 18. t m.; bud: prý trvati pě* neděl.
Na konferenci předsedů klabů jednalo se o
pracovním programu; nejvíce záleží ovšem na
vyřízení rozpočtu zemského, Také bude podán
návrh na zavedení volební povionosti; Němci
však chystají se už předem volební povinnost
za všech okolností překazit

Maďaři vi zase zatramfli. Přes dané slovo
rakouské vládě rozhodnuto, aby se v parla
montů uherském projedoal samostatný celní
tarif. — Nepohodlní poslanci vydávání jsou
sočmem soudu, aby tak otatlány byly ra Čas
politické ostudy, kterých jest právě jako po
vyrojení. Ministr spravedlnosti prohlásil, že
se slovenským tiskem „zkrátka zatočí“ u že
také ministr vnitra bude si pilně všímati styků
Čechů se Slováky a že bude pátrati po slo
venských stipendistech.

Ve Vídni zemřela princezna Klementina
Saskc-Kobnrg Gotská, matka bolharského knf
žete Ferdinanda.

Socialisté v Německu po volební své po
rážce jsou tak zdroeni, že obvyklý svůj sjezd
letos konati nebudou. — V německých osa
dách afrických podporuje a vede prý se otro
kářství.

Ve froncouzském ministerstvu panující
neshody v otázce církevní politiky zatím od
klizeny. Archiv papežského vyslanectví v Pa
říži, který francouzská vláda bezprávně zaba
vila, bude zase navrácen. — Parkmistří fran
couzští podpisují sumlonvy 0 nájem kostelů na
vržené biskupy.

V Raska započaly volby do damy. V ruském
Polsku až dosad zvítězili vesměs kandidáti ná
rodní; kandidáti navržení tu sociali-ty a židy
propadli. — Přišlo se zase na uové podvody
v armádě. Gonerál Desin a býv. vyslanec Pavlov
v Korei, jimž za války rnsko-japonské „věřeno
opatřování potraviu a střeliva pro Port Artbor,
počítají si ve vydání na 30 mil. rublů, ač prý
sotva desátý díl vydali.

V okružním listě ze dne 10. ledna 1890
„Církev a povinnosti občanů“ praví Lev XIII:

„Nemůže býti církvi lhostejno, jaké zákony ve
státě převládají, nikoli pokud jsou zákony státní.
nýbrž z toho důvodu, že vlnstní hranici leckdy pře
kračujíce právo církve dusí. Zrovna povinností jest
církvi Bohem uloženou, postavili se ma odpor, je-li
který státní zákon náboženství na úkor, a přičiniti
se všemi silami, by blahodárný vliv evandělia zd
konodárství a zřízení národů pronikal.“

A v „závěti“ své ze dne 19. března 1902
praví ještě velký přítel lidu, papež Lev XUL:

„Doba naše vyžaduje především důmyslu,
odhodlané vůle. organisované, svorné práce.“

Z Čas. Úvah č. 1. r. 1907.

Z činnosti katol. spolků.
Z Kostelce n. Orl. V katolické jednotě

přednášelv neděli, due 17. února 5. Dr. Fr. Reyl
„0 náboženství a politice“. Na základé svého roz
hleda v sociální otázce rozvinul řečníkobraz zdravé
sociální politiky, která buduje časový blabobyt
národa na zásadách náboženských. Jakkoli před
náška trvala půldruhé hodiny, přece pozornost po
sluchačstva neochabovala, protože pan řečník všecky
avé vývody dotvrdil Četnými a zajímavými doklady.
Po přednášce přednesl pěvecký a hudební kroužek
několik zdařilých akladeb.

Až do nedávna byl nimbus strany naší v Ně
mecku neobyčejně veliký. Potom nadešly ale sjezdy,
v nichž st'ana zasedla jako by k novým soudům
nad kacíři. Začalo ono žurnalistické podezřívání,

při němž projevil se opak povznesenosti nad měř
čáckou žurnalistikou, ano část tisku našeho libovala
si v polemikách, které i lidem silných nervů byly
nesnesitelny. Tím ztracena vážnost strany a také
mládež přestávala se k nám hrnouli.

Bernstein,
německý socialista.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 18. února 1907nsneseno: Udělí
se povolení k zřízení bytu pro domovníka v to
várně p. J. Pilnáčka, a k postavení výklad. skříně
na domě čp. 80 pro obchodoíka suknem p. K.
Bergmanna. — Upozornění c. k. okres. hejtman
ství, že mezinárodní sjezd pro bygienu a demo
grafii v Berlíně konati se bude ve dnech 23.—29.
září t. r., vsato bylo na vědomí. — Policii se u
loží, by podala zprávu o žádosti obce Solnické
za povolení nového výrečního dobytělho trhu

vo masopustní.— Vývosnímuspolkuv Praseudělí se obvyklý příspěvek. — Odepíde se grob



činžovní s aprázdněného bytu v domě čp. 76 p.
K. Štépánského. — Zpráva okresního výboru o
výměně kauce na pronájem lesní bonitby velko
statku královéhradeckého byla vzata na vědomí.
— Stížnost pp. Hussa a Václava Formánka s
soudr. do usnesení obec. zastapiteletva ze dne 30.
ledna t. r. o prodloužení od domovaí daně Čío
žovní a autonomních přirážek nových staveb v od
pevňovacím rayonu postoupí 5e okresnímu výboru.
— Obchodní gremivm požádá se, by učinilo samo
kroky, by spolek věřitelů k vyzvání vývozního
spolku v Praze byl založen. — Zpráva správy
ústředních jatek o provedeví nuceného výseku
dvon uhrovitých vepřů béře se na vědomí. — Na
bídka p. R. Helwicha na prodej zahradního p 
zemko, potřebného pro zřízení schodů vedle ko
stela Panny Marie, za cenu K 6000 předloží se měst.
zast. — Žádost pí. A. Tiché o povolení ku vyváření
jídel pro chudý lid v domě čp. 163, dále pí. A.
Ublítové o bostinskou koncessi pro dům čp. 86,
p. Karla Franka o koncesi kavárenskou pro dům
čp. 406 postoupí se živnostenskému odboru k vy
jádření. — Návrhy odboru požárního, aby žádosti
c. a k. míst voj. velitelství za zapůjčení basičské
výzbroje vojsku k dčelům výovihu téhož pod ve
dením hasičů bylo vyhověno, aby do obeentho
rozpočta na r. 1907 byl vřaděn příspěvek pro
podp. f.nd basičský a dále, eby na Žižkově nám.
byla zřízena požární blásnice, byly vesměsschvá
leny. — Schváleu byl též návrb jatečního odbora,
aby žádosti společenstva řezníků. by místo jate
ckého nebylo obsazováno, nebylo vyhověno. —
Zpráva policejní, že sklepnice z hostinců čp. 98.
123 a 229 byly již odstraněny, vzata byla na vě
domí. — Žádosti stran chudinských podpor odlo
ženy všechny do echůze příští.

Osobní. Státní zástupce pan J | Matouš
v Hradci Králové jmenován radou vrcbního zem.
soudu v Praze. .

Z Klicperova divadla. V neděli dno
17. tm. sehrala jednota divadelních ochotníků
novinku „Lehkomyslná sestra“. od Persyňskiho.
Lebkomyslnou s-stroa jest Marie, sestra Topol
akibo, která opustivši muže, žije čtyři léta ve
Vídni se starým hrabětem Příbozenstvo tvrdě ji
odmítá když se vrací, chtíc započíti nový život;
leč v tom dochází zpráva, že hrabě zemřel, za
nechav Marii celé své jmění. List se bned obrátí:
všichni jsou plní ohledů, laskavosti a omluv kní,
ale po úplném smíření problásí ona, že 86 dědictví
zřekla: tableau mezi příbuznými, kteří se nemohli
peněz již dočkati. Zde končí kus Co se jeho volby
týče, nepřidávám se k oné části obecenetva, jež,
odcházejíc z divadla, hlasitě projevovala Svou
nespokojenost. Tendence kus je přece dobrá, zá
věrečný oepředvídaný obrat velmí působivý, cba
raktery pěkně a ostře kresleny. Ovšem to vy
tknouti dlužno, že scéna mezi Marií a jejím
mužem (v II. jedn.) je nepravdivá a rozmazaná;
též každý očekával, že nejasný poměr manželů
vykrystalisuje 50 Vposledním dějství ; a proto asi

posledním jednání sůstalo celé auditoriom
klidně sedět, což bylo pak příčinou nemulé vede
losti. Co se týče provedení, stavím bez váhání
na první místo p. Peřinu (Jeník), který zvláště
ve IV. jednání získal si všeobecnou pochvalu;
ovšem úloba jeho byla také nejvděčnějš'. Rovněž
vděčnou roli měla — a také se libila pl. Kohou
tová (Adéla); lečpředstavuji si roli tu zcela jinak:
jako klepno, na pohled sice naivní aplnou la
skavosti, avšak 8 jedovatým jazýčkem, 8 očima
všude, na př. při setkání s Olscewskim (p. Faltin),
jehož úlobu rovněž jinak chápu, totiž jako roli lehko
myslného, prohnaného šviháka, což ostatně z celého
textu plyne. Pí. Formanová výborně si vedla v ni
koliv snadné úloze Heleny; také pěkné brala sl.
Šrajbrova (v titulní roli), aleje viděti, že role naivní
a komická lépe ji svědčí. Klidnější držení těla
(U. jednání) bylo by na místě. Pan Broukal (Tu
polski) podal výkon úplne bezvadný a rovněž pan
Huňáček případně interpretoval Ladislava. Soubra
byla snamenitá, ponkazoji na těžký výstap v prv
ním jednání (Topolski, Helena, Jeník, Ladislav,
Marie), který byl přímo mistrný; nástopy naprosto

rocisní dávaly tošiti, že režie jest ve velmi do
rých a zkušených rukou. Dr. Aliguia.

Pozor na zloděje visíteleI Tentotýden
zmizel větěl počet visjtek připevněných na dveřích
různých bytů. Zdejší obecenstvo se žádá, aby vy
dalo pachatele ihned policii k vyšetřování, jakmile
bude dopaden. Visitky od rafinovaného sběratele
odcizeny právě občanům zámožným — z příčin
snsdno pochopitelných. S takovou visitkou jsou
různé podvody velice snadné, jak uš jednou naše
město skusilo. Proto jest potřebí, aby každý stál
na stráši.

Z včelař. spolku pro Hradec Král.
a oholí. Řádná valná hromada včelařskéhospolku
pro Hradec Králové a okolí koná se dne 24. února
o 3. hodině odpolední v hotelu „U černého koně.“
Pořad: 1. Zahájení echůze. 2 Zpráva jednatele as

kladníka. 3 Přijímání členů. 4. Volba výboru.

5 Volné návrhy a včelařský rozhovor. — Hostétáni.
* Valné hromada dámského odboru

Ú. M. úkolské v Hradci Královékonati se bude
v úterý dne 26. února t. r. o půl 5. bod. odpol.
v místnosti býv. psedsgogia.

Koncert Fr. Undříéka, c. k. komor
ního virtnosa, napořádán bude dne 2. března 1907

V Klicperové divadle v Hradci Králové sa apolu
účinkování virtaosa na klavír Jos. Faměry na
oslavu 100letých narozenin slavného houslisty J.
Slavíka. Záznamy kn koncertu přijímá knibkupec
p. Bř. Broakal.

Českému museu paedagogickému
v Praze, jež shromažďaje staré školní kniby 1 jiné
věci, zajímuvé pro dějiny rozvoje Školství, poslední
týden darovali studující gymn. Vladimír Musil
6 svazků a rovněž tolik stad. R Urban. Laskavé
dary přijímá ředitel c. k. gymnasia v HradciKrál.

Vědecký kurs pro chybněmluvící,zvláště
koktavé, byl právě otevřen v „Grandhotelu“
v Hradci Králové. Nutno se ihned přiblásiti.
Bližší viz v insertul

Kurs typografický zahájen bude v 40
botu dne 23. února 1907 o 6. bodině večerní v
čítárně městského průmyslového musea v Hradci
Králové v budově © k odborné školy v přízemí
v levo, přednáškou p. inž. Rob. Urbana“ Opapíru
e jiných surovinách v tiskařství užívaných“. Vyu
čování nedělní odbývatí se bude v učebně L. roč
níku c. k. odborné školy v I. poschodí v pravo.
Každý účastník nechť opatří se zápisníkom 5.
form. Ostatní potřeby dodá museum samu.

Z městského průmyslového musen
v Hradel Králevé. V těchto dnech započato
e rozesíláním nové musejoí publikace „Památky
uměbíkovářskéhozestoletíXVI —XVIII.v Hradci
Králové, Dílo vádherně a umělecky opravené ob
sahuje na 20 listech foliového formátu ve zdaří
lých reprodakcích nejvýzpačuější práce kovářské
a zám-čnické z majetku mosejního i veřejného
v místě. Slovný výklad opatřil p. Lad Haněl, ře
ditel e. k. odbor. Školy zde. Tisk provedla knib
tiskárna Tb. Bóhma v Novém Městě n. M. Krámská
cena poblikace obnáší 10 K, pro členy musea
aníženu na 6 K. — Kdož z pp. členů musea přál
by bi exemplář, nechť pořáda řed. musea llstkem,
který mu ho vyplaceně zašle. Místní pp.členové
mohou se o poblikaci za sníženou cenu přihlásiti
u řed. musea nebo v čítárně u knihovolka, který
na požádání ochotaé publikaci ka problédnutí vydá.

Panorama Národní Jednoty Severu
české v Hradci Králové za Bílou věží vy
stavuje ve doech 23. února do 1. března 1907
cyklus „Štýrsko“. Z řady obrazů pěkně předve
deno jest hlavní město Št. Hradec v rozlehlém
úvalu a města Admant, Eiseoerz, Bruck, Lubno,
Maria Cell, Maribor, Celje a j. Země honosí 8e
Mbeznými adolími řek Mary, Muřice a Eaže 8 ma
lebnými alpskými vrcby a jezery, romantickými
brady a vodopády, z nichž proslulá jest řada ka
taraktů v soutěšce Gosšuse na Eaži. Serie Štýraka
jistě potěší všechny návětěvníky panoramy.

Nový článek ma dlomhém řetěno lší
„světy lidm.“ Hojnův orgán v čísle ze dne
12. t. m. píše, jak na katolické schůzi ve Sklepích
(10. t. m.) mluvil téměř tři hodiny P. Sobotka.
Týž kněz prý „po jemuitsku lbal“, farisejsky při
tom krontil očime, nutil ee do pláče, atd. Celá
Chrudim otřásla se emíchy nad pokrokovým refe
rátem listu Hajnova. . Sobotka na zmíněné
schůzi vůbec ani nebyl. nil tam p. Fr. Šapka
z Hradce Král. Ctihodný referent „Osvěty lidu“
kdesi cosi slyšel a z toho si sestavil v bujné
obrazotvoroosti podle obvyklých šlágrů „Oavěty
lida“ svůj podařený referát. Zde potřebí toho
prolbance odsouditi hlavně proto, jak si přibásnil
„faritejské kroucení očima“, „nucení se do pláče“,
aniž vůbec řečníka váděl. Vymaloval ni zkrátka
kočze podle obvyklých socialistických karrikatar
— a pravda, pokrok a osvěta byly zachráněny.
Rabinovi „Osvěta lida“ ovšem tímble způsobem
vikdy neublížila.

Dr. Driina a pokrokové učitelstvo.
Dr. Drtina prohlásil zde 16. t m., že škola má
býti přístupna dětem všech vyznání a uepřípastné
je, aby v srdci dítěte byla živena nenávist k vy
znání jinému. — Zato však orgán pokrokového
učitelstva prohlásil tuto „lidamilnou“ zásada: „Ne
přiznáváme práva rodičům, abyjiž od mládí dětem
směli větěpovali cokoliv a přesvědčení svého a víry
své, byť to bylo i náboženství.< (Pokrokoví učitelé
ovšem zato mohoo vštěpovati své přesvědčení ne
jen cizím dětem, ale hodně důrazně i starším li
dem). Chce-li Dr. Drtina, aby byla přístupna škola
dětem všech vyznání, tu předpokládá konfessio
nelní výchovu domácí.Tu měl hned doložiti, zda
se milostivě dovoluje rodičům náboženská výchova
vlastních dětí čili nic. A jak, pane doktore, neži
viti nenávist ve škole k některému náboženskému
vyznání, jestliže dle vašich slov náboženská do
Gata odporují ostatnímu učení? Jen uvašajte lo
gicky! „Musí-li“ v důsledku vašich slovto ostatní
nčení porášeti dogmata, jek by neživilo už amo
sebou odpor proti různým konfessím? A-znáte zde
v Čechách některé náboženstvínedogmatické? Po
krokářské učitelstvo aepoň svým despotickým vý
rokem promluvilo o svých snahách zcela otevřené;
jest důslednější.

O nutsé reformě úrazového peji
šťevámí promluveno v důvěrné schůzi králové
hradecké odbočky Všeodbor. edružení dne 21.t. m.

Noelallstická lidmmilnvst. Už se na
Pouchově gocialisté radí, jak by se dal pan Josef

Bastl z práce vyštípat za ten hrosný zločin, žepoužil práva na svoji osobní svobodu a s rudé
strany vystoupil. Iou — čekajíli socialisté zá

keřnickypři silnici, aby abili křesťanského děl
újka, pak zajisté není nikomu divno, že chtějí ze
samé Jidumilnosti člověka jiných názorů připraváti
o chlebu. Cbuť by zde byla veliká, ale sociali
stioké stromy ještě tuk vysoko nevyrostly. — „Když
ze strany vystoupil a poznal v ní nějaké nepo
řádky, teda měl aspoňmlčet l“ Tak rozamoval
Jeden sondrah. Proč vy, sondrabu, ačkoli jste se
narodil v katolické církvi z dobré katolické matky,
nejen že o chybách církve nemičíte, ale nad to
spojojete se s těmi, kteří tato církev probneně
baoobí? Jen tedy měřte na obě strany stejuč.

Výstraba před kajfy socialistický
m! me“Pouchově. Agitacesoudruhůjiž začíná.
Obcházejí s listinou v ruce a vymamují podpisy,
nikoli všsk jménem strany, nýbrž jménem některé
vlivné osoby z obce. Katolíci, puzor oa takového
chytráckéhosoudraha|

Z Pouchova. SvatojosefekáJednota pro
Slezské předměstí a okolí pořádá v neděli, dne
24. února 1907 v hostinci p. F. Z.drobilka „Na
Staré“ v Pouchově zábavnou a poučoou přednášku.
Přednášeti bude dp. J Mynařík, kaplan z Černí
lova, „O své cesté do Svaté Země“, kterouž pro
vázeti bude množstvím světelných obrazů. Začátek
přesně v 7 bodin večer. Vstupné: Sedadlo 40 hal.,
k stání 20 haléřů.

Pouchovský elrkovní statistik. Pan
učitel Merkl při nedávné schůzi na Pouchově měl
spočítáno zevrubně jmění katolické církve. Od
borný fnančuík! Leč tomu se divíme, že ten pán
neví, komu vlastně to jmění náleží, a kdo a juk
je spravuje ; moblo by mu býti známo, co námahy
a psaní to stojí, nez z „církevního“ jmění do
stane se několikzlatek círizvia kněžstva! Moohdy
taková žádost musí projíti až Čtverou instancí
(patronátním úřadem, bejtmanstvím, místodržitel
stvím, ministerstvem kultu a vyučování), než 8e
něco povolí k výplatě. Jest to s tím jměním asi
tak, jako kdyby p. učitel Merkl musil žádati ©
svůj příjem 3 nebo 4 instance, které by inu nedaly
buď nic, nebo méně než Čelo potřeboje k sluš
nému živobytí. Stát dobře ví o všem církovním
jmění, má je ve své moci a v případě potřeby
mohl by ho ožiti také k jinému účelu než k cír
kevnímu. Až budou míti knéží pro svoje osoby
tak znamenité příjmy, jako wmujízdělnických mo
zolů socialisté dr. Soukop, Němec a jiní, budou
na tom mnohem líp neš teď. Proti velkokapitalismu
sidovskéma p. Merkl nemluvil, ač dobře věděl, že
má jediný žid v Rakousku víc než tisíc kněží
dobromady.

Z Čermileva. Poslední masopustní neděli
sehráli zde ochotníci katolické národní Jednoty
divadeloí představení: veselohra „Básník sokem“
a frašku „Tatínkovy juchty.“ Předvedení bylo.
opravda masopustní. Upřímný smích a neatuchající
potlesk byl zajisté všem hercům nejlepší pochva
lon. Mladší síly držely se nad očekávání soame
nitě. Zdař Bůh!

Jem Buchtele, známý virtuos na housle,
uspořádá koncert 33 t. m. v Červeném Kostelci
494. t. m. v Jaroměři za spolnáčinkování jiných

oměleckých kapacit. Začátek vědy o půl 8. hod.večer.
Z Kostelce m. Ori. Kat. jedoota v Ko

stelci u. Orl. sehraje v neděli 24. únorav sále „Da
Rabštejně“ divadelní hru Otče náš. Obraz ze ží
vota se zpěvem ve 3 jed, od El. Peškové. Za
čátek o 7. hod.

Podvodníci na výletu. Sotvaže natáhl
ne trochu den a polovila krotá zima, Již vylítl
různí podvodní ptáčkové ze svých hnízd na lov
do kraje. Nejvíce sapadejí na fary a vyhledávají
kněze za oběť své podvodné rafinovaností ašibalství.
V Pardubicích už byli dva takoví ptáčkové. Jaou
to podvodníci drzí a při tom mazaní. Policajta a
četníka se bojí, ale dobře vědí, že hned nebude
tak zle a proto nabudou hned duchapřítomnosti a
vymýšlejí nejrůznější knyfy, pod kterými by na
kněžích vylákali podvodné peníze. Jsou slušně
oblečení a vydávají se za horlivé, zchudlé, nešťastné
katolíky; také umějí dělati tvář nemocného, do
vedou vám plakat, tek že by to i nejtvrdší ardce
slomilo. Jeden cestoval z nemocnice a neměl na
oastu do Liberce. Stojí to prý 6 K a 70 haléřů
a jek přijede do Liberce, tak ten obnos, žádaný
ns jednom pardabském knězi, s největšími díky
ibned pošle. Almužna prý nepotřebuje, ale za tu
půjčko by snažně prosil. — Takových podvodníků
příjde do roka houf a přece někde dostanou dosti
značný obnos. Je to u nás naprosto nemístná ala
bost a konečně zrovna hřích, podporovati tak n0
torické, rafioované darebáky, kteří sotva vyjdou
ta dvófe, za všecko se vám vysmějí. Na nádraží
v Pardubicích jsme se zase již po několikráte
potkali s ženštinou velmi slušně odénou, hořeka
jící aš běda. Vyjde vám schválně hodně do cesty,
abyste byli nucení ptáti se na příčinu pláče. A
je to zase rafinovaná podvodnice, která pláče a
naříká, jen když tu není policajt a dojemně aml
Učit, jak má joti do Jihlavy anebo do Planě, a
vždycky hodně daleko a šádá vás o podporu anebo
půjčku. Také tu cbodí žena, která tu byla letos
už podrahé — a ta vám jisté dvakrát, třikrát do
roka vyhoří. Samý podvod acílem jeho jsou kněž
aké kapsy. Nevčasná dobrota a slabost škodí a
podporuje darebácví.



Žaloval ma nčitele. V Mládek,panský
bajoý v Pardubicích, má svého chlapce v první
třídě na Staroměstské škole. Nedávno přišel jeho
chlapec domů s žaloval na pana učitele Klečko,
že byl od něho ve škole zbit. Prehlivý otec nešel
se přesvědčit do školy o pravdivosti tvrzení oblap
cova, ale rovnou běžel ke Školnímu inspektorovi,
kdež pana učitelo obžaloval a v zavedeném úřed
ním protokolu tvrdil o něm různé delikty, které
měly za následek. dieciplioární vyšetřování. Pan
učitel Klečka nejea ai ani toho nejmenšího vědom
a vida, že se stul obětí chvilkové nálady a roz
mrzelosti chlapcovy a pak přenáhleného hněvo
otcova, podal na V. Mládka žalobu pro urážku
aa cti. V úterý dne 19. c. m. bylo v té příčině
soudní řízení u okres. soudu v Pardubicích. V.
Mládek přišel se svým obhájcem drem. Hrbkem,
který tvrdil, že Mládek naproti p. učiteli urážky
se nedopustil, protože jako otec může na udání
svého dítěte stěžovati si u školního úřadu třeba
i proti domnělým přebmatům učitelským ve Škole.
Nežli došlo k vynesení rozsudku, přistoupil V.
Mládek na smír, zavázav se zaplatiti soudní útraty
a dáti do novin odvolání.

Kunětická hora m Pardubice. Přes
veškerou usilovnou snabn příslušných kruhů byne
Kunětická H-ra dále a snad přijdou dnové, kdy
velebný tento vrch se starými zašlými zříceninami,
vévodící tak malebně celé široširé labské rovině
vokolí Pardubic, padne za oběť bamižnosti lidské
a sbrouti se v hromadu ramu. Bývalé sídlo Pern
štýnů mizí pozvolna a povrchu země k bolesti
všech, kteří mají jistě jen trochu citu a lásky
k rodné půdě a jejím etarobylým památkám. Možno
tvrditi, že dobrá polovice této čedičové hory jest
již rosvežena po okolí pardubském na různé stavby
a na bezcenný siloiční štěrk. Naše Kunětická
Hora i se svým bradem rozpadá se pozvolna v ú
plné trosky, mezi tím c poutavý rodinný brad
Pernštýnů „Peroštýn“ v Nedvědicích v západní
Moravě v plném původním starožitném roucbu tu
stojí celý, nedotkautelný, vzdorující veškeré zlobě
času. Majitel bradu Pernštýna na Moravě, hrabě
Vratislav z Mitrovic, je opravdový kavalír a umí si
vážiti této perly mezi hrady českými, s jaku ta
kový nejenom že by něco podobného, jako se děje
a Kunětickou Hvrou, nedovolil, ale ani by tak
drabocennou starou památku neprodal, maje Pern
štýn za svoje sídlo. Dnes by Pernštýnové Kuně
tichou Horu už skoro ani nepoznali, jak vypadá
zubožena, zdemolována. A kdo je tím přece vinen?
Posud ge to svádělo jenom na majitele, barona
Drasche-ho, který z lomu kunětického těží, pro
dávaje z něho kámen. Ale myslíme, že jsou stejně
vinni na pobromě Kunětické Hory, a snad ještě
více než majitel všichni ti, kteří odtud bezcenný
kámen kupují a rozvážejí. Kdyby nikdo kunětický
kámen neknpoval, přestalo by lámání a ničení její.
Baron Drasche je Cizinec a nelze se tudíž diviti, že
chce ze všeho hodně vytěžit a že mu Kunětická
Hora jako památnost zůstává Ihostejnou. Ale na
šemu obyvatelstvu musí 8e tu činiti důrazná výtka
blaseovanosti a nenvědomělosti, že pomahá pro
nepatrný sisk ničiti jednu z nejpěkuějších staro
žitných památek v Čechách. Dokud tedy obyva
telstvo v okolí Pardobském bude kámen z Kuně
tické Hory kupovat a rozvážet, dotad bude polo
vice veškeré zkázy páchané na Hoře Kunětické
padati také na ně. Jen pohleďte na Kunětickou
Horu a řekněte sí kujícně: „To jsme udělali také
my.“ A protože bamižnost lidská je veliká a ne
vyléčitelná, proto na Kunětické Hoře padají znovu
stale dynamitové rány, přijíždějí znova a znovu
selské fůry, aby nám zničili a 8 povrchu země
srovnali tak pěknou, drahou, Českvu památnost.

Zabít koněm. V Pardubicích sloužil u
hulánů J. Pelc, rodem Polák z Moravska u Jaro
slavi v Haliči. Před několika dny přiblížil se při
obsluze svého koné tak nešťastně k němu, že byl
při vyhození zasáhnut kopytem do žaludku. Ubo
žák aklesl a byl v bezvědomí odvezen do vojenské
nemocnice, kdež v několika dnech v prudkých bo
lestech vypustil duši, Vzdálen od své milá otětny
a všech svých milých a drahých, pochován byl na
vojenském hřbitově v Pardubicich.

Z Eychaova m. K. Véneček „Studáne
ekého družetva“, pořádaný dne 11. února v Ná
rodním domě, vydařil se znamenitě. Krásně na
eričeny národní lanee; veliká zásluha o to patří
p. učiteli Franenberkovi a p. Šmikovi, kteří mnoho
námahy a času věnovali na ladný výcvik studentů
i tanečnic. Vlastenecké obecenstvo jest oběma
pánom za to velice vděčno. Věnlíjamese v dávné
časy plné prostoty, zdraví tělesného i dašerního
a národního enthusiasmu.

Z Rychnova m. m. Nedávnojsmetu
měli dvě přednášky. Širší obecenstvo ani netulilo,
jak obě rozviřily zvláštním spůsobem naší spole
Čenskvu hledinu. Z počátku re Vzdělavacím kroužku
bylo ustanoveno, aby byla pouse jedna přednáška,
a to Jar. Vrchlického. Ale „spasitelé“ našeho ná
roda intrikami, které již stály u kolébky stran
této, dostali sem professora Drtinu. Přednášel „
důležitosti čítáren.“ Mluvil sice asroszumitelněji,
věonéji, a po způsobu pozeměťanů, nikoliv jako
jeho pán a mistr Masaryk, ale z řeči vykukovala
kaadidátní řeč. Neboť prof. Drtina se svého filo
sofckého nebechce sestoupiti knám m
Jako kandidát poslanectví. Chtěl mlaviti o pro

spěšoosti čítáren, o knihách, ale nemohl ge zdršeti, |
aby nešlehl stranu mladočeskou a neodatrčil tak
zvanou stranu „klerikální“, čili po česku katoli
ckou, odporučeje za určovatele koib a dozorce
v čítárně jenom osoby „avětské“, při čemž na
slovo svějské svláštoí důraz kladl. Citoval také
Komenského. Škoda. že neuvedl také výrok Ko
menského, kde radi, jaké čtení se má dávat do
rokou lidu zvláště mládeži, a jak tato má býti
vychovávána. Jak docela věcnější, srozumitelnější
byla přednáška Vrchlického o Erbenově „Kytici“!
Nemůžeme zde opomenonti požádati pány, kteří se
starají o ty přednášky, aby v-lili ze svého středu
podrubé pány, kteří srozumitelné dovedou přivítat
přednášejícího. (Čisnad enaha a práce o volnou
Školu tak zaměstnala ony dva pány,že neměli času
na několik plynně pronesených alov se připraviti?
— Poslére jeme tu také měli koncert virtaosa
Egona Ledče. A tu jsem si já — také poplatník
a občan rychnovaký — a k toma náboženství ka
tolickébo čili „klerikál“ vzpomněl, co dalo práce
měst radě, nežli sehnal se potřebný počet hlasů,
aby se jakž takž přivítal biskup Český, který
skoro před dvěma roky přišel uaše město navátí
viti. A teď městská rada, pouze na dopis nepříliš
prosebný otce konservatoristy Ledče, továratka, a
takto israelity, ochotně slibuje avůj protektorát.
Nejsem pro to, aby se židům ubližovalo nespra
vedlivě; a jestliže některý žid misto kšeftu začne
pěstovati nmění a to se zdarem, nač mu klásti
překážky? Pak by se židé vymlouvali, že pro náš
odpor nemohvu se věnovati jinému, než obchodu.
Leč táži ae, zda jméno Ledčovo jest již tolik
slavné, aby k vůli zdejší germauisující společnosti
židovské ochotně musili otcové města p. Ledčovi
prokazovati větší úctu a p sornost, než některým
velezasloužilým mužům z krve české.

Vítězství šidovské strany při vol
bách do okresního zastapitelstva sa
město Bychmov. Jest tu ještě v živé paměti,
s jakým zápalem a borlivostí konány byly posledně
volby do obec. zastupitelstva. Jsou různé politické
strany, jsou různé zájmy v jiných městech, ale
my můžeme říci, že tu máme stranu křesťanskou
s židovskou. Po usilovném boji se podařilo strauě
křesťanské, že židovská nedosáhla vítězství a ne
dosadila na stolec starosty člověka svého. A že se
jí to nepodařilo, dávána vina hlavně p. dru. Kou
řilovi. Odtud také ten boj, odtud také ty šípy
jedem lži napuštěné v novinách metány proti dru.
Kouřilovi, když chtěl zavésti pořádek v okresním
hoapodářatví. A nyní dovršen boj strany židovako
pokrokářské proti němu; úsilpou agitací podařilo
se jí, že převedla mnohé ze strany křesťanské na
svou strana, že stranu avoa která je dříva volila,
aradili. Tím se stalo, že dr. Kouřil dostal o 4
hlasy méně a že zvolen nebyl. Povšimautí hodné
je to, koma nejvíc záleželo na tom, aby dr. Kouřil
zvolen nebyl. Pan správce P. mohl si nohy ubě
bat. Proč? Je samosřejmo! A druhý? Bývalý p.
rada Jelinek. Proč ten? Či tuší svůj bonec a chce
dáti nadobro soakenietví vale a hledati výživy u
židů. P. řiditeli G. ae nedivíme. Je důvěrným pří
telem jednoho z,té trojice pánů, které často ví
dáváme v důvěrném hovoru os náměstí. Jednomu
z nich zvlášť záleželo, aby dr. Kouřil dále účty
jeho nepřehlížel. — Ale Čistě semitské je, když
člověk jako ředitel (G. slibuje, že jen notářovi
hlasu nedá, ale dra. Koařila voliti bude — apak
dr. Kouřil má o 4 hlasy méně, a na prstech se
spočítati dá, kdo jich nedal. Radost nad nezvo
lením dr. Kouřila do okres. zastupitelstva byla
laková, že hned podána zpráva p. Cmantovi, který
dr. Kouřila v novinách nedávno napadal, a ten
poslal ma posměšný gratalační telegram. Takové
jednání skutečně mnohoprozrazaje! Nestranný po
zorovatel mucho z toho vyčte a umíní si, že za
těchto poměrů bude v každém ohledu velice opa
trným. — Dra. Kouřilovi však ta zá-luha zůstane,
že chtěl zavésti pořádek, a staral se, aby 80 ta
kovým spůsobem poplatnictvu okresa rychnovak“ho
nerozmnožovala břemena, již jinak dosti zoačná
Jedinou jeho chybou bylo, že nehbleděl na osoby,
čel přímo svou cestou a že někdy katonaky přleně
bleděl zavésti pořádek. Tážko ale někdy uživati
ublazené formy, když se chce hájití ovoce na
stromu, se kterého mnohý česat chce, neohlížeje
se na drahého. Pan dr. Konřilmůže míti klidné
svědomí, že konal svou povinnost a nemusel si
k srdci bráti, že přednost dána byla někoma ji
nému. Většina obyvatelstva Rychnovského váží si
svědomité práce jeho a uznává jeho zásluby. Jenže
te většina obyvatelstva nevidí na obzoru rychb
novském vyvatávati o račno, mračno nadvlády ži
dovské, které, nezavane-li vítr Jiný, přivalí se i
nad města naše — — —

Z Chotěbořska. Již také u nás začíná
volební rej. Vyskytují se tu i tam v novinách
Jména kandidátů. Největší chance zdálo se, že tu
má kandidát agrární. V poslední však době po
číná bašta tato silně se viklati. Co dalo práce dp.
far. Vlčkovi, aby vlivem svým — který tu nikdo
v okresu nemůže podceňovati — uvedl všecky
konservativní proudy do řeky agrární! A činnosti
jeho dařilo se až do poslední doby. Zoeloval, spo
joval, koncentroval všecky ty strany v proud kon
servativního agrarismu. Nyní však práci jebo
svým jednáním snad zoičídvé „proslavené veličiny.“
Ještě poslední neděli dne 17. t. m. — jak se do-,

vídáme — pracoval dp. Vlček ve Ždírci pro a
grárního kandidáta p. Mixu.A právě týž den od
poledne poškozena jeho usilovná práce na schůzi
v Libici, o níž se mluví v širém okolí. Ne den
17. t. m. svolalo Sdružení katol. zemědělců ve
řejnou schůzi du Libice. To bylo jako signálem
pro všecky strany protivné, Sjeli i sešli Be do Li
bice agrárníci, socialisté — ale i rodní bratří těchto,
pokrokáři. Sdružení, vidouc přesila, ani schůzi
nezabájilo a již ae všechno pomalu rozcházelo
Tu přijel agrární poslanec p. Hirsch z Okrou
hlicu. Tu pak na jeho povzbazení —- ač schůze
agrární nebyla prý ohlášena — navrhl známý
„Osvětát“ p. Ludmila, tekto Hdící učitel z Be
zděkova, za předsedu p. Fr. Dvořáka s Nové Vai,
a hned ujel se slova p. Hirach; řeč jeho ovšem
neobešla se bez několika prudkých výtek Sdra
žení, přece ale celkem byla prý slušná. Pax ale
vystoupil občan Zvolánek z Něm. Brodu a počal
bušiti nejen do klerikálů, ale i do přítomných
agrárníků ; vyčeti jim všecky možné i nemožné
hříchy, kterých se dopustili dle mínění socialis
stického proti lidu a ku podivu, p. Hirsch neměl
ani slova na obranu a kdo občanu Zvolánkoví
nejvíce přizvukoval, byli p. Němec ml. ze studence
a p. Karel Novole z Vísky, jimž prý ani ústa ne
mobla stačit na volání: Tak jest! Výborně! Tito
dva pánové jsou to právě, kteří zkazí a zničí
všecku práci vykonanou pro stranu agrární. Jsou
to známí mladočechové, jimž nyní teče voda do
bot z příčin známých po celém okrese. Ježto však
nechtějí přijít o nadvláda, chytají se jak tonoucí
stóbla a věší se na zmíněného p. Frt. Dvořáka
z Nové Vsi, doufajíce, že tento pán jim z bahna
pomůže. Dovolujemesi upozorniti agrární „Venkov“,
že tito dva pánové jsou a to, aby zničili veškeren
ruch agrární na celém okresu a jejich Činnosti
nechť se přičte, propadne-li kandidát agrární. Po
celém okresu se mlavilo: Volíme konservativního
agrárofka; nyní ale po celém okresu jako bouře
zní: Nikdy nesmí být zvolen ten, pro koho pra
cuje Němec a Nevole. A proto důtklivě upozor
ujeme stranu agrární, aby setřásla se sebe tyto
dva bývalé mladočechy a nyní polopokrokáře, nebo
kandidatara agrární jest tu ztracena. — Ku konci
ještě jedou kuriositu: Známe boj, jejž vede strana
agrární proti soc. demokracii ahle, ku konci oné
schůze v Libici děkoval agrárník Frant. Dvořák
nejen p. Hirschovi, ale i oběsnu Zvolánkovi. A
tážete ae, zoč tomuto ? Snad za ty štulce, jež občan
Zvolánek rozdal v míře tak hojné celé straně
agrární! Ví o tom všem „Venkov“, jaké tu má
agrárníky? Ví o tom strana agrární, že po širém
okolí ztratila činností oněch zmíněných pánů
množství lidí klonících ge do agrárního tábora?

Od Chotěboře. Dne 17. února ve Ždírci
Da schůzi katolické přednášel p. farář Vlček.
Osvětlil důležitost příštích voleb a rozebral útoky
protikatolické, Vzhledem ke kaadidatuře do říšské
rady podotekl, že jest radno, aby Šli všichni vo
ličové k volební urné svorně, ježto asi bude kan
didovat muž, který dá potřebnézáruky katolíkům
v příčině usilování o rozlnku státu a církve, o
rozlaku manželskou a odstranění náboženství ka
toliockého ze škol. V debatě, již zahájil p. Zrzavý
z Kracembarku, schváleny vývody páně řečníkovy
mimo část volební, kdež vytkli poslachači své
odchbylné hledisko.

Pokrokový hněvnad Chotěbořskom.
Výborná organisace, jež působením některých du
chovních na Českomoravské krabatiné byla zalo
žena, rozezlila již několikráte dopisovatele do
různých pokrokářských a svobodomyslných listů.
Necbávali jsme jich bez pověímnutí, vědonce, že
positivní práce jest záslužnější než celé sloupce
polemik. Ale všecko to přetramfnuto bylo v po
pledním čísle čáslavakého listu, kde pseudodopi
sovatel —chý— přímo počíná napadati již osoby
některé, upíraje jim ve své pokrokové 8avobodo
myslnosti práva zúčastniti se Života nejen politic
kého, ale života veřejného vůbec. Zvláště má na
mířeno na novoveského p faráře Vlčka. Víme
ovšem proč. U organisovaného a poučeného lida
nedaří se krtčí práce individuí a lů —chý— a
to je příčinou, že vychrlil spousty inkriminací
proti osobě, které nesahá po kotníky ani intelli
gencí, ani vzděláním, ani prací. A jaká při tom
chytristikal Bpokojuje se papírovým bombastem,
frázovitým štvaním jiných proti katolickým orga
nisátorům, ale aby vyšel z úkrytu a vyjel ua své
realisticko-pokrokově zbarvené svobodomyslné ro
sinantě do boje, to 8e mu nezdá. Jen to, prosím,
račte zkusit p. cbý! Máte plnou volnost. Sněhy
už u nás scházejí a celá krabatina leží před vámi
jako na talíři. Což necítíte, že je škoda toho ho

roucího vzaštu,nerÝ vám bouří hrudí, že zůstanojen tak za plotem uadušen? Než vášně řečeno, už
si musíte zvyknouti, že katolíci také chtějí míti
v koncertě veřejného mínění svůj hlas a že ty
doby už se novrátí, kdy leckterý mlavka chytal
otřepanými frázemi, vyčtěnými z obskurních žurnálů
a brožar, lid ua falešná hesla. Dost dlovho se
k tomuto našemu lidu chodilo s polozakrývaným
despektem jako k pouhému blasovacímu nemy
slícímu materiálu, dost dlouho byl zneužíván méně
než prostředními osobnostmi; teď chce také své

rávo. A že v tomto zápase obrací se k tém,

Čtení pracovali i o jeho národohospodářské jevznesení, to jenom ukazuje jeho zdravý smysl a



jebo vyepělost. Kolik ,psk saložili, p. chý, vaši
stoupenci raifoisenek, kolik dročetev, a pod.? Ina
o00 je pohodlnější v poze hrdinnébo obranoe po
kroku — vynadati klerikálům. Nuše, slovží-li vám
to ku zdraví, pokračujte!

De České Bělé m Chotěbeře. Že se
probouzí vědomí katolíků za dnešních rozbáraných
poměrů, ukazují nové a nové počty členů hlásí
cích se ke katolické organisaci, tobo důkazem jest
i známá již schůze katolického lidu v Počátkách
u Chotěboře, která jest okolním pokrokářům stále
proti mysli, poněvadě se jí poněkud překazilo po
koutné pokrokářské štvaní lidu, neboť lid pozoal
elle pokrokářů, zejména snahu o vyloučení nábo
ženství ze školy a vůbec z veřejného života. Za
bralo by mnoho místa rozepisovat se o veškerém
zuření a neurvalém napadání okolních uvědomělých
katolíků od „rozumných a vzdělaných“ pokrokářů.
(Kdo pokrokářem ua venkově je, ví i malé dítě.)
Poukážeme pouze na jeden případ. V „Osvěté
lidu“ dne 1. února sprustým. způsobem napadena
byla řečnice z počátecké schůze sl.K Vavroušková.
Když jiného jí nemobou učiniti, vytýkají jí aspoň,
že pásávala krávy. O vy demokratické dušičky|
Pořád jak máte lid rádi, jaký soucit máte nad
jeho těžkou prací! A zatím se jeho práci vysmí
váte. Páni pokrokáři, sa poctivou práci nemusíme
se stydět, ale vy „vzdělavatelé“ lida měli byste
se atydět, když z vás některé zpité musejí vyha
sovat pro špatnosti z hostinců — „Potom“, vytýká
Osvěta, Šla sloužit do zámku — bylo by snad
lépe, kdyby byla šla k takové „pokrokové“ rodině,
kde po celý rok by nemohla do kostela, zato ale
do „pokrokových“ zábav, z nichž by ge vrátila
domů zkažená na duchu ina těle? — Též i zná
most že měla leží p. pisateli v blavě. Pane piga
teli, neznáte nějakého pokrokového pána, který, ač
ženat a otcem několika dětí, [ezl při sprosté mu
zice za ženskou nekalé pověsti? Neznáte pokro
kového pána, který 8e ani nespokojí jednou zná
mostí, ale má jich více, které chodí k nému do
bytu? „Potom pak“, ano ještě „potom“, když prý
nedostatek zaklepal, síťkovala. — Pane pisateli,
každý uení tak šťastným, aby bez velkého vzdě
lání za těch 4 až 5 hodin denně mohl brát 1600 K
a více a při tom měl ještě přes 2 měsíce volné,
aby mohl klepy shánět, pardon „osvěcovat“ a avoje
věčně prábnoucí brdlo ochlazovat, až těch 1600 K
nestačí. (Viďte, když jeden věřitel nečeká, jde Be
k druhému.) My, méně pokrokoví, musíme si svůj
chléb těžkou prací od Časného rána do pozdní
noci dobývat, abychom se uživili a při tom pomá
háme živit ještě vás a vy nám zato ještě epiláte.
Stěžuje si onen klepař, pardon „pokrokáťř“,že na
schůzi nikdo nebyl, kdo by byl slova p. Jindry
uvedl na pravou míru; toma, p. pisateli, sám ne
věříte, co jste napsal; vždyt každý z okolí ví, kdo
tam byl, že se každý mohl přihlásit o slovo. Ale
viďte, to takový pokrokář při katol. schůzi jako
na př. ve Střížově a Jitkové stojí někde v koutě
u dveří a udyž předseda vyzývá, aby se přiblásil,
komu je něco nejasno, anebo má jiný názor, krčí
Be, zato však v „Osvětě 1“ epustí na celé kolo
a když je tázán, proč tak neučiní veřejně při
schůzi, vymlouvá se, že ma to postavení nedovo
luje. Velmi cbarakterní, pro žvanec veřejně zapřit
svoje přesvědčení — a pak nevím, p. pisateli,
zda-li byste vůbec něco rozumného dovedl namít
nouti; nadávat že umíte, ukázal jste v dopise.
Bude-li třeba, ještě něco povíme. Jen štvete,
Štvete dál; uvidíte, na kom nejvíce 8e to štvaní a
balamucení lidu vymatí. Jeden z oněchnendviděných.

Z Poličky. Sv. Josefská jednota v Poličce
pořádá v neděli dne 24. února 1907 divadlo: Pro
kus chleba. Obraz ze života v 5 jednáních se
zpěvy. Dle povídky Václava Kosmáka vzdělal T.
S. Začátek v 7 hod. Předprodej lístků v trafice
pí. Březovské.

Z Prav (okres Přelouč). Dne 17. t. m. u
tvořilo se v naší osadě volné katolické sdružení,
které zvolilo si svým důvěrníkem p. Jos. Hořakého,
rolníka a pětičlenný výbor. K utvoření přispěla
velmi promyšlená a v pravdě lidová řeč vdp. ka
novníka a professora bohosloví dr. Frant. Šulce
z Hradce Králové, v níž jasně 46 přítomným vy
ložil, proč katolíci stavu malorolnického i dělnic
kého mus! se sdružovat. Poznámky i dotazy jed
noho z přítomných patřičně a ku spokojenosti
většiny jak p. řečníkem, tak i předsedou p. J. Váňou
odbyty a vysvětleny. Slušný a věcný dotaz p. Jos.
Rychky po Činnosti strany křesť.-sociátní, na př.
pojišťování dělnictva zodpověděl pan farář Novák
poukazem na Všeodborové sdružení křesťanského
dělnictva v Čechách. Zároveň utvořeno volné sdru
žení pro Dobřenice. Další práci naší zdař Bůb

Z Kolína nad Labem. Projektovaná
regulace Labe, k níž se připínají význačné zájmy
národohospodářeké v městě i celém okrese kolín
ském, byla předmětem poutavé přednášky p. prof.
Smrčky dne 12. února v zasedací síni. Přítomni
byli zástapcové města i okresu a četní interessenti

z krabů bospodářekých i průmyslových. Uskuteční-li se vypracovaný projekt, a jak pan přednáše
jící ujišťoval, neuf k uskutečnění daleko, pak Ko
línu nastává nová éra roskvětu a povznesení.
Ovšem bude vyžadovati i značných obětíse stran
města, ale ty, doufáme, občanstvo bude rádopř
nášeti; přesvědčeno, že nepřináší jich nadarmo a
že jimi jenom dává na velký úrok sobě a svým

potomkům to, co dá! Konatatováno bylo při tom
8 potěšením, že zvláště pracoje pro braké usku
tečnění projektu p. ministr dr. Fořt. Ke konci
žádal pak, aby město neodkládalo s potřebnými
formálnostmi, aby tak samo neoddalovalo životní
svůj zájem. — Dlouhé bádky o poštovní budovu
rosluštilo ministerstvo obchodu tím, že bude bu
dovu stavěti pa náklad atátoí. Jest to vlastné
zcela eprávno, aby inaše česká města dočkala se
úředních bodov orárních a nebyla nucena buďto
sama je stavěti, nebo pronájem potřebných míst
ností sbáněti. Jen aby budova ta vyhovovala nejen
potřebě, ale také vkusu. To bude ovšem starostí
naší stavební komisse. — Zapletená a tolik ne
příjemností plodící afféra s půjčkou Světlovskou
konečně snad dojde rosluátění a ukončení Prý se
vyjednává o převzetí oné půjčky jiným finančním
ústavem. Že při tom ovšem naše spořitelna pro
dělá, dá se myslt, ale doufáme, že bude to aspoň
pončením, aby podruhé byla opatrnější a ne tak
důvěřivou k rozličným kapacitám, které pod laci
ným praporem vlastenčicích koteril pracují jenom
ke svému zisku. A jest takových pánů v našem
městě ještě dosti, kteří falešným nátěrem nrobe
ným z prázdných hesel pracují až do těch kapes.

Z Kutaohorska. Také u aás počínájiž
volební agitace ve venkovských obcích. Dle prvé
schůze, svolané do Malína, bude asi kandidovati
na venkově statkář p. Švejk ze sv. Kateřiny! Po
koušel Be již o mandát při minulých volbách, ale
a výsledkem negativním. Nyní ovšem při značném
houtí agrárním bude ael záp:e jehu pfipravenějším.
Mladočeská strana však usnesla se požádati o
kandidatura p. ministra dra. Pacáka. Přijel-li by
tuto důvěru, pak ovšem nastal by intensivaí boj,
neboť posice dra Pacáka jest ještě v mnobých
obcích velmi silná. Oficielně ovšem není známo
ještě ničeho. Katolická organigaco na venkově
teprve se připravuje a letos usi sotva bude m.ci
zasáhoouti do voleb.

Z Hrádka n Ústí m Orl. V neděli 10.
února byla zde svojána důvěrná schůze strany
katol. lidu. Referoval dp. Ant. Mikan, kaplan
z Brandýsa n. Orl. Ve své přes hodinu trvající
řeči ukázal vám, jak řádoým byl národ Český,
dokud se dráel víry Kristovy, kterou nám přinesli
slavní věrozvěstové av. Cyrill a Metbod, až přišel
na dubu Karla IV, Otce vlasti, jenž povznesl ná
rod český na nebývalý stuprň vzdělanosti u blaho
bytu. Dále naznačil nám, co přineslo učení. které
knám přišlo z Němec. Nynější poměry ve Francii
nebyly by zavládly, kdyby tamější katolíci nebý
vali dříve tak neteční; podobně začínají nepřátelé
u nds. Jest povinvostí, abychom zakládali organi
8ace nejenum politické, ale i odborové. Katolický
střed v protestantském Německu ukázal, co zmůže
síla organisace. Každý z nás v oastávajících vol
bách badiž horlivým apoštolem! — Dp. řečníkovi
za jeho námabu srdečný dík.

Lnářský komitét zvolenýo loářskévý
stavě konal schůzi 13. ledaa v Něm. Brodě. Před
sedou komitétu zvolen p. poslanec Staněk, jeho
náměstkem místopředseda zemské rady p. Pleva,
jednateli pp. J. Joudal, učitel Inářské školy v Hum
polci a dp. M. Záruba, faráť v Jiřicích. Usneseno

rozšířiti komitét kooptacíněknerých Inářů z Moravy a Slezska a předsedy všech Inář. družstev.
Vypracováno memorandum, které za účasti všech
hospodářských korporací v Čechách, na Moravé a
ve Slezsku podáno bude vládě. V memorandu
tom (jež přineseme v doslovném znění) tlumočí 8e
známé požadavky lnářské, a vláda se vybízí kú
činnější podpoře ioářekých podniků a laářetví
vůbec Za příčinou zjednání společného prodeje
bude komitét pracovati k dosazení instruktora,
který by se otáskou společného prodeje zabýval
a prodej ten pokud možno obstarával. K vůli in
formaci zařízen bude při některém hospodářském
orgánu „Lnářský Věetník“, jehož redakci povedou
pp. Pleva a Joudal.

Zmizela. V červenci r. 1905 odešla ze
svébo domova v Jiřicích u Humpolce Antonie
Řezníčková. Odešla, aniž se ví kam a dosud na
vzdor nsilovnému pátrání nepodařilo se zjistiti,
sda divka ona žije, či kam zmizela. Zmíněná byla
povahy těžkomyslné a melancholické, větší postavy,
30 let stará, vlasů kaštanových, očí barvy modré.
Kdo by něco o zmíněné dívce věděl, žádá se
uctivě, aby proti brazení trat o tom laskavě podal
správu farnímu úřadu v Jířicích u Hampolce.

T Jan Vlach,

Umřel 18. února t. r. v pošehnaném věku
77 let zasloužilý, osvícený kněz. Přes ové stáří
až do kooce života zachoval sipodivuhodnouagil
nost, sledoval a studoval moderní události s pruž
ností mladickou. Zesoulý má veliké zásluhy o
aprahu vlasteneckého dncha zvláště za svého ka
planování ve Skutči. Jako mladý kněz pracoval
na vlasteneckém uvědomění kollátory skatečské
a několika jinými naděenci do úmoru. Zvlášť věr
ným pomocníkem byl mu jmenoveg, obchodník sku
tečský p. Vlach, který vikáře do hrobu předešel.

s svojí byl zesunlý vikář nadšeným obhájcem.Spisoval obranně brožury. Jakkoli jiš jeho věk byl

vysoký, přece jen náhlá zpráva o jeho úmrtí překvapila. Ti, kteří jej snal:, pochovali zasloužilého
kmeta s apřímným zármatkem. Slušebníče věrný,
vejdi v radost Pána svéhol

Různé zprávy.
Protestant -© roztučitolnosti man

želství. Profeseor Hilty, známý svými filosofickými
episy, praví o manšelstrí toto: Kašdé manželství mé
býti uzavíráno s myšlenkou na noroslučitelný poměr;
jioak má na sobě cosi předem níského, mošno říci
nemravného. Modnost nového sňatka po roslace od
poraje přímo ztejmému výroku Kristova. Kdo ples
ten výrok přechásí k denníma pořádku, nemůže so
už vůbec oúvolávat na Krista. Obyčejné tomu také
tak jest. Maš sepoň nikdy se uestalo, aby osoba od
loučivší se a opět se provdavší byla si zachovala
víru. Na drabém sňatka není požehnání a katolická
ofrkov v této věci je úplné v právu.

Komee koedakacef Universitar Chicegn
ce úenesla, sby opolečcé stadiam oboa pohlaví bylo
arušeno, a aby znenábla proredenu bylo dokonalé
rozdělení mušských a denekých studiích. Kdyš toho
třeba, mají se postaviti dvě zvláštní nairereitví bu
dovy pro stadentky u studenty. Tento projev je tím
posoruhoduější, de právé Američané, kteří « koodukací
mají největší zkušenosti, se nyní proti společné vý
chově tak důrazně vyslovají.

Odpor proti despotismu pokrokář
ského ačitelstva. Ve „Slor. Nor“ aveřejňuje
více konserrativních učitelů tento otevřený list panu
učiteli Obrátilovi v Ub, Hradišti. List zní: „Milý pane
kolego! Dosti dlouho přihlíželi jsme trpělivě k va
šema řádění při schůzích učitelských, v nichž na
místo abyste poradil a podal potřebné informace, sne
užíval jste vlivu svého a svých vědomostí k nezříze
ným agitacím prot: kněšetvu a lidem konservatir
ním. Maje pluá ústa besel o volnosti a svobodé pře
avěděsní šlapal jee oběma nohama tuto volnost s
uroboda přesvělčení jiných. Práce vaše krtól dařila
ae vám zvláště a mladš: gonerace učitelaké. Nebylo
echůze, v níž byste nebyl átval proti kaddstru. Známa
jsou vaše alova z nedávné schůze, ve které jete řekl,
Že učitel maví vybledávati spora s f rou, i kdyby
k věma příčiuy neměl. Za vaší domainy nad očitel
stvem opovážil se příslaáník našshu stavu k tomato
tvrzení: jsem znám 4 psnem sekretářem sondu X, ten
mi řekl, abychom se v případech sporu katechety
učitelem jen a důvěrou obrátili na sond, který
katecheta náležitě potrestá. Obražujeme se tímto ve
tejně proti jakémukoli terrorismu a vyhledávání zby
tečných bojů s naším kněžstvem a probladajeme, že
Štvavému a nedůstojvému počínání čiověks, jehož in
telektaslní schopovati a mravní kralita neoprávňojí
udávati usm osvětový a společenský program; po
stavíne se co nejrozhodněji v nejbližší dobé oterfené
us odpur“. — Neomalenost a pánovitvst pokrokářetva
již opravdu přesahuje všecky meze. „Průkopníci sv0
body“ pransfají a topí hned ty sré kollegy, kteří
chtějí si zachorati na svobodu vlastol trocha práva.
Leč takové spapnost, takové komando dlouho s vý
sledkem pracovati nemůže. Odpor proti takovému řá
dění bude stále větší.

Jakými sbraněmi bojují sociální
demokraté. „Opavský Týdenník“ 32.února 1907
píte z Mor. Ostravy: Loaský rok v říjau předložili
organisosaní pomocníci, zaměstnaní v obavnické dílné
A. Pachuty v Mor. Ostravě, sré požadavky, na jejichž
eplnšní dali 14denní Ibůtn. V případě mamítnatí pu
žadavků do opastí práci. Zádali zvýšení mědy u 30
procent, pak že dádný neorganisovaný nosmí býti
v dílně zaměstnán. Lhůta došla právě na krmaš, Po
mocníci ae dostavili do dílay a kdyš viděli, že mistr
nechce 80 procent povolit, počali ale ovat. Spnstili až.
na 25 procent u sice mistr má přidat 49 prooent,
mimo to obrat 6 procent na mědě tém, co pracují
na menší práci, « přidat jim. (Pravá sociálně demo
kratické láska!) Siaší podotknouti, že právé ti na
menší práci zaměstnaní nestárkovali. Mistr tyto po
dadavky čmabem odmítli a pracovoí kn'áky odevsdal
ua okresol hejtmanství. Kdyd se tam pro kníšky
dostavili, prohlásili, Še je mistr propustil avórolaě;
ten však dukásal opak listinou, ve které prohlašují,
nebudou-li jejich požadavky splnóny, že opustí práci.
V té době konaly se v dílnách sbírky pro stávkojící
a „Dach Času“ prohlásil na dílau Pachaty boykot.
Nymí počali „soudrasi“ kaltarní práci. Posllali vý
brůšné dopisy a hrozili udavačstvím. — Když aní to
nepomoblo s podobné dopisy převealo státní zasta
pitelství, sahájil se boj jinsk. Zmíněný obuvnický
mistr měl jisté opletačky s obchodníkem s kůšemi
Bothem, kterému byl dlužen, a Roth vedl exekuci. To
bylo některým pomocníkům známo. Nyní po propuštění
udal jeden, še prý ho mistr naváděl, sby Hotha pamou
zabil! Mimo to prý pomocalka jednou zavolal a řekl
mu, aby si koupil revolver. Ponooník prý problásil:
„Já vím, nač revolver má býti“ as konpi rerolveru
odmít!. Rozumí se samo sebou, še jsou to vymyšlené
báchorky, kterým se každý zneměje, ale dokazají, jak
organisovaní sociální demokraté bojují. Je to spůsob,
jekého je sohopen jen odchoranec sociální demokracie.
K jakým konoům vede učenísociálně demokratické ?
Ovšem, de problášený bojkot na dílna Pachotorou
nemá žádného účivku.

Nové akásky socialistické vudělá
vací práce. V Datyni ve Slezska „vypůjšil -ni“
s pokladny hornické organisace socialista Koždoň 160
K. Proto ze 160 členů zůstalo ve spolku pouze 85.
Vystoupivší členové řekli, še aa socialistické zloděje
uš platiti nebodon. — V zemské úrazovně v Čechách
vládnou socialisté táměř neobmszeně. Za rok 1905
hospodařili tak, še zůstal sohodek 180.086 K, takle
teď obnáší deficit úrasovky 498.610 K. Jak se to jen
mohlo státi? Vědyť soudruzi jsou aš příliš opalní,
má-li se nějaké hubená částka vyplatiti dělníku ne
sooislistickému. A přecetakový schodek! Úrasovka—
znamenítým zaopatřovacím ústavem pro socialisti



cké úředníky. — Socialističtí předáci, kteří v čítejí
koěším štóla, přímo ové soudroby vydírají. Teď před
volbami musí platiti socialistický proletát daň přímo
krvavou. Vedle zvýšení příspěvků a dřevodělotků u
eneseno, aby cíhláři s každého tisíce vyrobených cibel
odváděli. určitou- daň, a „by kovodělníci s každé vy
dělené alatky odváděli otreně 10 kr. Utiskoral takhle
proletáře někdy stát? Kolik tito socielistě, platící
tolik do židovako-socislistických pokladen, dali Dená
viděnému kněžstvu, še mu tol k spílejí? Jsk dovede
akrotnonti nejsrněnější socialistické brdlo, kdyš so mu
dé bekšiš! Farář Vatoraz v Terstu vo veřejné sobůzi
prohlánil, že vedení eociál. demokratické strany při
jalo od rakouské vlády 34 000 korun na podporu
evého listu. Socialistický předák Piconi ae hned obra
doval proti té řeči nedávkemi. Farát Vatoras tedy ho
vyzval, aby jen šaloval. Leč Piconi nežaloval; ulovil
si povso vybrůžkou, že faráře na ulici apoličkuje.
C k eociálrí demokraté! | řičí, hlučí, de vláda jest
zklerikolieovaná. A zatím berou od of úplatky. U nás
26. listopadu r. 1908 velké schůze protivládní, ve
Vídní blavní komandant dr. Adler v tom čase radil
se « mibřetrý: Ú nás úrosiln věndo práva přestati, vo
Vídni věsk se tiskla vesele sucialistická „Arbeiter
Zeitang“ jako by mic. — Třebíčské „Stráž“ nsponle
o socialistech v Telči: „Před volbami a za voleb
zemských nebylo dle našich soc. dem. špatnějších lidí
nad klerikály a nebylo lepších nad aoc. demokraty.
-. Oršsm dle mínění soc. dom. semých. Poslední
dobou však se a nás všelicos prošťouchlo, co vadě
lané a mrarné „charaktery“ soc. dom. do náramač
dpatnéto světla staví | Ve opolka jejrolt nastal spor
a hostinekým n tom, koma poslal sládek pivo. Jemu
anebo hostům? Velká dela z toho, a výsledek: adání
G soudu, že v hospodě se hraje „malá domů“. Této
„vzdělávací“ hře vyučil soadraby jeden obrsondrah.
— „Umrarněný“ hospodský denovcovén soo. demo
kraty. Ale jak se tím bahnem zamíchalo, počaly vy
cbázsti jiné věci na soc. demokraty. Jistý „předák“
soc. dem. vybíral „omrarvočné“ne cizí spořitelní kníška
sobě svěřenou. Ale zavčas se mu tato Činnost ve
„prospěch dělného lidu“ zarazila. Ale to nebylo joště
všecko. Do léboš „předáka“ se postil jeden manžel,
který nikterak nechtěl souhlasiti, by jeho Šena stela
sooběti „omravňující“ činnosti onoho „pána“. „Předák“
daloval, slo před pobrůžkou, če vše bude dokázáno
svědky — convl.“

Zase mopovedemé proroctví socia
tletické. Bebel prorokoval, de vyjde z volební
kampaně na sto socialistických poslanců — a zatím
tak veliká porážka! Vídeňská socislistická „Arboiter
Zeit. ng" napsala den přel říšskými volbami v Ně
mecku (26. ledna): „Tak třeba očekávati vítězství 80
ciálofch demokratů a porážku vlády jako dva skoro
jisté výsledky zítřejších voleb“, Po provedených vol
bácb 27. ledna však psal týž list: „ . - . ale že
etrá'a jest nevyhnatelná, do jí neodvrátí ani v pravdě
titaneká práce, kterou němečtí soudrazi vykonali
v době jednoho můsíce, o tom nebyla naše strans
v pochybách a s tím také počítala.“ Srovnejte vyví
předvolební výrok „Arbeiter Zsitnnga“ s váslednjícím
rozumováním tébož lista! To není ponbá oprava
předchozího nácora, to jest nepřímé přiznání, jek do
vede ten list balematit. Co všecko rodí čtenáři od
avého lista mlčky snesou. Nejdřív „Arbeiter. Zeitung“
předpovídá socialistické vítězství, pak řekne, še s0ci
alistické strana nebyla v pochybách o nevybnutelné
ztrátě a de s tím také počítala| Soudruzi spolknou
věbeko.

Zvlášť zjemněný útlocit ve Franmell.
Vyhbnali ae febolníci, kteří v nemocnicích tisice ubo
žáků ošetřovali | Vybnaly re jeptišky, které se provi
utly jen tím) že loaly k víře svých utcův. Pokrevence
své vlivsí dál Čencouměvípronámiadlijí, ale židy
podporojí. Vel láska: neš B svým imtolič pokre
venoům mletý velice „dlocitád“ Prenoodrowé ko psům.
Ano, ke polka! Dobré známi odpudlíhu Čtiarbonella,
M. Dorendová, zřídila „psí Běbitov“, který nyní čité
jiš na 4.000 nábrobků. Zakopárají se tu též kočity,
koně, ptácí a jiná zvířata, jimž 80 staví nákladné ná
brobky též. Zajeďoo místo platí ea aš 3.000 franků,
„ste útlocitný Franconz nelituje tak veliké samy k „1
.ctěni“ němé tváře, která zdechne. Zvrácený svět! Na
jedné straně mrazivá bezohlednost i ke stařičkým
Iněším, na dvubé straně veliká pompa dtwertožcům.
Pranoouseký Bezvěrec, který by se vtyděl pomodliti
ee k všemohoncíma Tvůrci, div £s pekleká před zvířatyl

Jak dlouho trvala slávaJadova
Báyš prolhaně nasval tento Brdina každé náboženatví
8 zemi stávající obchodem a řemeslem,protestovali
batolíci zcela spravedlivě, Pokrokář. udělali hned zo
Ibáře pronásledoraného mučedolie, který „trpí za

Eko Nic se nevěděloo Jadovi snamenitějšíllo.jeho lži « potopy katolictva hned mu k slávě do
mohly. Kopni do církve a hned budeš slaven jeko
věk veliký, bystrý. — Ale — Jada měl na konec

dokázati, še umí mimo topení také něco positivního.
A ojhle, jakým pídimafcem tento slavený lov as o
věděli 1 Jada snění vydávati časopis „Čtenář." My
elil si, de i nyní každá šosácká nadávka bude ohrá
léno jako ryzí porla. Leč sám „Moravský Rraj“, do
něhoš dříve Jada dopisovel, napsal jednou o svém
Wýralém opolapracovníkovi: „K vedení časopisu nemá

Bvalifikace. Jeho belletristicků činnost jest podpřoetřední, jebo vkus velmí problematický (pochybný).
Způsob, jakým p professor provádí svoa hyperjevu
itskou (ll) machinaci, je nejen slovně ubohý, bousný,
úle věcně podlý S p. prufessorem Judou jeme v této
„brice botovi: literární osobnost nikdy pro vás dt
stamene!, s teď slomili jeme hůl i nad jeho osob
uoeíi úetvaí.“ Toif Takhlekončísláva s

by dostal! Teď sám list pobrokářský nepřímodo
„fědčaje, še vlastně Jada skdlboňř od nás Harějšího
„důbytí, neš jakého s0 mu dostalo. A ne ochrana člo
výška tak důrazně nyní odsonzeného alarnfováno před
„ěkom všecko pokfokáfeWo,Polud rýpař Jada do ka'
Wlictva, potoď ofbem dle Irgiky pokrokýřů spůlob
aflaní nebyl aui housmý sui podiý. Tenkrát to byly

vé ctností
Všecká čest. Nedávno zemřelý p. Ed.

Úavalír, majitel slfžíba v Nové © Maně

tina, odkázal Ú. Matici Š 80.000 K, N. Jednotě
Poš. a N. Jednotě Sever. po 40.000 K.

Kněžský dům v Luhačovicích. Na
valné echůzi „Jednoty katol. duchovenstva diecbte
Breuěnské“ učin:l podepsaný návrh, aby Jednota přijala
akcí zříkení Wodfeliáho!dbaju ai! svou. ž4'ji th obáze
provede než jednotlivci. Dp. Jostf Cejpek, kaplan u
ar. Tomáše v Brné, všek poznamenal, do takového
něco stanovy nepři ji. Nu to vdp. dr. Jan
Schneider, děkan v Křiženovicích a předseda Jednoty,
poavil, de výbor o věci té jiš jednal. Výbor zřízení
kadžského domu v Luhačovicích úplně achralnje a
radí, oby ae atvořilo stavobní dražetvo, protožeje to
podnik, na nějž menší sdružení kočší nestačí. Jetinota
bude tento podnik velice důlešitý se věscb sil podpo
rovati. Na základě toboto usnesení nabídli se bned po
schůzi vdjy. Ad. Lůckenheld, děkan « farář ve Sr.
Kolnicich, še stanovy stavebního družstva obstará.
Akce jest tedy v plném proudu. Z Olomoucké arci
dlecáne stojí v popředí této akce mimo koóze na pro
volání podepsané také vdp. Fabián Gregirek, farářze
St. Bělé, který slíbil, že bude vydatně pracovatí pro
věc tuto ve své diecósi. Má-li však akce se zdařiti,
je potřebí sondinuosti všech kněží s Čech,

oravy a Slezska, a proto prosím znova, aby kněží
do nejdříve aspoň jednou korunou se přiblánili
U této nkci. Leopold Kollsek, f+rář v Předklášteří u
Tišnova.

Soverní dráha cís. Ferdinanda cla
zuje právě na pověstné Jidoreké hnupodafení. Stát
přejal tato jedna z nejrýnosnějších drah za ohromné
peníze, ale při tom ve stavu ubohém, ač vše mělo
býti v pořádku nejlepším Židovětí akcionáři dovedli
a tu poradit. A tak. stát musí hned v prvém roce
vedení vraziti na tuto drábu na rozšíření stanic, dílen,
kolejme std. 2/, mil. koran; má býti opatfeno ze
41/, mil K 60 lukomotiv, 600 nákledních vozů; ne
6" km délky musí býti vyměněny kolejnice atd. Platit
musíme za židoveké vyssávače, ješto na patřičném
místě při přejímání «ěli dle všeho didovekon mhu.

Také šlechtle. V Pariži zemřel Ghislnin
Ricbard Francais princ vévoda do Berghea — St.
Winock vo věka 57 let Jako vojenský přiručí fran
eouzského vyslanectví ve Vídni v létech osmdesátých
min. století osdělel tem na dvacet milionů dlabů;
teprve však loni po smrti otce evého, jenž mu odká
tal značné jmění, vyrovnal Be svými věřiteli 16 pro
centy. — Hlava i srdce prázdné.

Prostředek proti memilým mávště
vám. Velmi zajímavon anekdotu o Bismarkovi přináší
„Pearaona Magazine“. Jednoho due navětívil Bismarka
ford Ruseel. Mezi hovorem prohodil lord Bassel otázku,
jak to dělá, aby ne zbaví) omrzelé návštěvy, kterouž
nelze přímo vyboditi. — Ab, — usmál se Biemark —
tu mám neomylný prostředek v mé ženě, která brzy
vycítí, k jakému drabu návštěva patří. Vymyslí si
ibned nějakou záminku mne odvolati. — A sutva to
Biamark dořekl, již se objevaje paní Bismarková v6
dveřích a praví: Můj draboušku, zapomaěl jsí aží
vati — toólu to již před hodinou učiniti,

Draví maravemci. Mezi tropickými mra
venci je řada druhů proti našim mravenečkůn v pravdé
obrovských, ale které vedou život téměř lapičský.
Jibosmerický mravenec Atta cepbalute podniká na př.
ta kořistí dlonbé pravidelné tehy V proka, po jehož
stranách blidející strážníci a bílými blovami běhají
sem a tam jako důstojníci řídící svůj voj; a jednoho
a nich, jak píše Botes, nepřijde více nežli 20 bo
jovulků, Za tlupou půsledojí ptáci, kteří se aravenci
témi živí. Jakaile domorodci ptáky tyto spatří, nebo
již z daleka. elyší, opostí ibned své obydlí, neboť
mravenci vniknov všade a přepadávají ta myši, potkany,

štíry, vosy, bady a jiuou Lavěť; v podivubodně krátké
době je obydlí vyčišténo 8 mravenci táhnou dále.
Méně příjemna je v domácnosti vávštěva afrického
droba Anomos orcena, který, byť i menší, jo velmi
nebezpečným škůdcem drůbeže, ovcí, ano i skoto, ač
ovšem i tento osmrcaje hady, leguany, myši aj. Na
padnou-li v noci obydlí, prehojí před nimi ilidé,
Mravenci tito žerou maso zvířat usmrcených 8 24
nechojí na místě jen kosti. (Jak to dobře umějí i
paši mravenci, mnubéma asi je známo.) V Indii poae
živají domurodci jednoho příbuzného menšího draha
k usmrcování velkých hadů. K tomuto cíli nalíčí na
Lada vnada (králíko, jehuě), která je pomazána jas
kousi tinktorou, ktereu z jistých rostlin připravují
a zapáchá jako pečené nebo oahulvající maso. Had
vylákaný zmocujv 56 voady potřísní své tělo touto
tinktorou, která je a to přilákati i tah mravenců
Tuto vypátravše stopu hada sledují bo až do jeho
úbryta a ta jej přepadnou, A V době podivahodně
krátké bo- semrté,

Člstokrovných Kadlánů, o nicbě jsme
dtlbralt. dei jako o Jidbeh enad jemv polládkáci
tijicích, tije dle nejnovějšíchspráv na 19milionů.

Nejhorším škůdeem zabrad jest
vrabec. K jara, dyš papeny otromů a keřů st
začnou nalóvat, na slívách, angreštech atd. zničí kde
jský pupen květový. Jo tudíž na čase, aby vrabou
jehož zhoubnoa činnost na jeře každý ovoonář i ze
lenář e květinoř so s vlostní skušenosti, zbaven byl
nezasloušené ochrany sákonné Je tím nebezpečnější,
še vypadí jiné přály a tel sbaví nás oobránců, kteří
by jinak bmyz nidili. Vrabec nií jiřice, salát, brácih,
bubí obilniny, ele bmysu se nedotkae, leda když na

rosto se nemůše dopídiť jivé poťravy. Ýyfadaje tobo
zájem zemědělců, nadařů i selinářň, aby tento nabo
apotný škůdec«, kterýš úmé kešdé nástrazs unikeonti,
byl Konečné sbavon imanity dezaslonžsné.

Ochrůme! zahrad jeou střeviící,páteřníci,
sundělte, pavodki, ještěrky, ropneby a lodici. TÍ habr
Boditej Infra; proto jich detřme!

Poačení © úičesí hoďsensk. Diespráv

posledních leť sloro v celé semi na ovbonýChstromech
dl né násada honeonéf,čkng výmtadost pistování ovuce

ne bezpodetatně obrožena jest. Zapředeny jeou zvláště
a) Bělásek ovocný(Aporiscrataegi), jehož hnízia po
nejvíce ve špičkách větví malá a drobná jsou a 8B—8
malých hodsenek obsahojí: b) zlatořitka (Bombyx
chrysorrhea), jejíš mezi větvemi hnstě zapředoná holsde
aš 100 housenek obssbají; c) bourovec pratenčitý
(Bombyxueustris, také Gastropzeher nenstrie), který
klade vajíčka spirálovitě okolo jednoročních větví.
Uvedení skůdcové ovocných stromů jeou způsobilí
vzdorovati silaým mmrazům,poměry povětrnosti vůbec
na ně nepůsobí a na jaře vylézající hourenky jsuu
velmi žravé a způsobilé také celé sady zaičiti. Jest
tadíž v r. 1507 natno ačiniti včas opatření proti
těmto škůdcům a vybizsjí as proto opětně starostové
obcí; aby ibned bez odkladu pomocí veřejných vy
b:ášek v obci prohlásili, de dle $ 1. odat. 2. tohoto
zákone každý držitel potemku, ať vlastník, poživatel
aneb nájemník, jest povinen hoasenky, jakmile te ou

stromech, keřích a ušitečných rostlinách okáží, jakož
i kukle bébem lhůty starostou obce stanovené ničiti,
Ježto však, jak z počátku aredeno, výšo avodení škůdci
jiě v přítomné roční době v značném počtu vystopují,
doporačuje se starostům obecním, aby úredenou lhůta
va krátko, nejdéle do 26. února vyměřili a majitele
pozemků výslovně apozoroili, že nejlepší doba pro ni
čení toboto hboyza jest zima, poačradl lze hnízda
v této době nejlépe zpozorovati. Pli tom buďtež ma
jitele pozemků poučení, že housenky ae nejúčinněji
ničí odřezáváním hoízi usb prstenců hbonsenčích a
okamšitým spálením jich aneb opálením bnízd na
samotném stromě petrolejovými hořáky. Poslední 0
potření masí však s velikou opatrností provedeno býti,
aby ae zabránilo poškozsní etromů Starostové obecní
ve všech pak případech, kde by sbírání zapředených
bousenek aneb nařízené ničení hoasenok během sta
novené Ibůty provedeno nebylo, ačiniti mají opatření,
aby se to na útraty nedbalých provedlo a sby dle $
5. tohoto zákona proti nedbalým trestní řízeuí ne
úprosně provedeno bylo.

| Tunel mozi Anglií a Franmefi. V an
glickém parlamentů byla podána předloba zákona 0
stavbě tunela pod průlivem mezi D.wer s Calais.
Rozpočet činí 80 milronů liber dterlingů a náklad má
braditi z polovice Francie s z polovice Anglie.

Největší a mejatarší stroma světa.
Je to ohromný platan v Řecku, jehož stáří odhadaje
se na — 2500 lot. Každá z mobutných větví jest
tlustá jako ohromný dubový kmen. Strom ten, jenž
by ovšem pamatoval sláva Alexandra Velikého, byl
v poslední době obražen ochrannou zdí,

Největší mlým ma světé. V Bnencs
Airea staví se vedle drou již stávajících velkých
mlýnů mlýn třetí, kterýž bade ne největším kolosem
mlýnským celého avěta. Stroje jeho mají semlíti denně
11.000 metr. centů pšenice a pro pohon jich buduje
80 parní stroj o 2.000 koňských silách, Zařízení celé
má býti automatické,

107 let starý voilč dostavilse k voleb
nímu osadí v osadě Ciesiel v Pozňanska u vykonal
své právo hlasovací. Jmenoje ee Saviczak a je nej
sterším voličem v Německu.

Největší lékárna ma světě. VMoskvěje
lékárna, která prý je největší na světě. Trvá již 208
léta a má 700 zřízenců, z nichž je jeden lékař, 13
lékárníků, 96 mužských a 11 ženských výpomvcných
lékárnických sil, 18 učedníků, 20 drogistů, 106 pro
davačů a roznášečů, 950 dělníků, 86 výpomocných
dělníků s 20 dělniv. Denad bývá někdy přijato 3000
receptů, ročně sě půl miliouu. Mnoho vypravaje se
poštou, neboť patří v Ruska k dobrému mravu ob
jednávati si léky z této iékároy.

Předpověď katolických listů ©
„slávě“ odpadlíka Nvosila již spinéna
a to tak záhy! Katolické bety psaly, že potřebují
pokrokáři a socialisté Svozila za vhodný nástroj proti
katolictva na nějaký Čas, pak že ho odbudou. Zatím
jen hodně chvály na jeho blara | Nechťae všude u
kszuje, všads přednášil Ať jest jehu řeč jakákoli, po
chváliti se musí, ponávadě směřuje proti katoliotva |
Ale nástroj se již opotřevoval, netábno. A takt nyní
daleko řízněji proti Svozilovi vystupují jebo bývalí
přátelé neš jak činili dříve katolíci. Bračaský „Hlas“
dobře učinil, že pomíjel kousky toboto „reformatora“
většinou mičením. Ať by byl psal 8600 pravdivěji
proti něma, hned by bývali pokrokáři poukazovali na
„mučednictví“ abohého „beránka“ Lč od krajně
koasavého beránka Čokola se také nějaká vlas; dekalo
se, jak dovede povitivné pracovali. A ejhle! Pukro
kářské a socialistické úsudky java teď zdrcající. Na
příklad socialistická „Rovnost“ napsala: „Aformáte“
Srozil stává so nefukováním toho, BeVystvapil z kněz
ství, všem rozumným lidem hodně odporným. Klerika
sice eviósl, ale duch jesaity (P) v něm zůstal. „Hr
uinství“, které, kdyby se vzalo pod drobnohled, vy
padalo by bodné zmenšeno, myslí, do ma úslu právo,
avy mentororal kde kuhv. V posledním „Mor. Kraji“
«e zase pouští do učitelů-nocialistů a Zado 80 vypiná
se svým volikášetvím. Nezabývaii bychom se tímto
chorobně jeditnýmí črorékem, který zádií klorkala 60
na más stále vrhá a Šormaje proti nám těmi nejhiva
pějšími argamenty, ale musíme ma konečad rozbudně
fici, aby staral se sám O sebe a počal 8 „reformator
«kými“ snabami © sebo a své redekco. Nechičli jeme
býti osobními, sle Eunečné věbbo do času. E. Svuzil
vidí na náv stále všechny motuó onyby. Naše, nyní
£ jeho rejskoe odchásí bývalý kočz redaitor Bonček,
který nemobl ve společnosti pané Srusilové vydráeti.
Ar-gaotné půnovitý a při tom krajně nesvědomitý jest
p. Srozil ve své vlastní redakci, kde hraje m oa paša
a hospodaří jako na plautáti. Pokrokoví lidé ptinadejí
ve prospóvh: liu oběti, půjčují ns hrašení st lých
u+ficstů, zaviněných hlavně Avozilovým huspodářatvim,
ponise, ale tento spupué prohlašuje, o list jest jsho
e trene nemá do lista co mlaviti. Na místo R učka
pMlěsďdo redakce „M. K.“ ojní sosýchista Toenohií

«6 vysvětluje ovšem téš, proč a takovou záští se „M.K.“
vrliá bes příčiny (7) na socišlol demokracii. I mezi

al: jest ale nespokojenost ned tícmtosnarohi
stiokým hospodářatvíma nobade dlouho trvati, šeroj
doráví do amerchisticitých vod se čtenářům „M. K“



důkladně zoškliví. Badon li nám péni avarcbisté
z „M. K“ povídati ještě nico o — „amrarňovací“
praci, kterou prý sociální demokracio nekoná, pak
přejde nám trpělivost a povíme, kdo jest oprávněn 0
omravňování mloviti Páni z „M. K.“ jistě nel —
Taký člověk, jako jest Srosil, chce pomáhati kněžím.
kteří chtějí z kněžství atěci! Není to směšné, když
dovede vyštvati jednobo bývalého kněze, jemaž byl
ne kolegou, nýbrě bezohledným zaměstnavatelem?
Pana Svosilovi se však nejedná o vážnou akci, nýbrž
pouze o reklama pro jeho ctižádostivé „já“, které
strká do omrzení všade do předu. Z toho důvoda
dělá i všechno ostatní a celá polrokovost jeho není
než falešně vypnoton pósou vychytralého demepgoga.“

Na ochranu semědělství vydaloc. k.
okr. hejtmanetví v Hradci Král. vyblášku star
stům měst a obcí. Vyblášky ty masl býti veřejně

opomenuto bylo ničení bousenek a hmyzu těmi,
kdož jsou k tomu povinni, bez odkladn provést
se má toto opatření donucovacím způsobem na
útraty nedbalého. ve příčině zákuzu chytání a
usmrcování užitečných ptáků, jakož i vybírání a
ničení jejich vajec a bnízd mají půvobiti staro
stové avým vlivem na obyvatelstvo v tom směru,
aby zákaz tento nebyl překročován. Zvláště budiž
také bavran obecný (corvus frogilegas), který vše
obecně za škůdce lovu mylně považován a tudíž
bez obledu na zákonný zákaz pronásledován jest,
zvláštol ochraně obecenstva doporučován, poněvadž
týž hromadným ničením chrouatů a ponrav, pak
krtonožky a drátovce k ochraně zemědělství značně
prospívá. Současně budiž pozorpost obyvatelstva
obrácena na užitečnost ropuchy, na niž sice v zá
koně zřetele vzato nebylo, jež však hubením
škůdců rostlin zvláště v zahradách velice užitečoa
jest. Proti Často se přiházejícímu neňvaru, že
školní mládež rozličnými zbranémi na užitečné
ptáky honbu provádí, budiž se-vší přísnosti za
kročováno.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, due 16. února 1907 |

bl pšenice K 12 60—13 60, šita K 10:30—11-00, ječm“
ne K 10 40—11-80, prosa K 00'00—0000, vilrve K 10 80
—1200, brachu K 00'00—00'00, »vsa K 7-10—800,
čočky K 00-00—00:00, jahel K 30 00—00'00, kroj K
18:00—32:00, bramborů K 3:60—4'00, 1hl jetelového
semeno bílého K 9500—10000, 1 bl. jetelového no
mínka čer. K 100:00—1100, ruského K 82'00—90'00
máku K 48:00—50'00, lněného semene K 1550, 1
kg žitvých otrab K 12 40—0000, 100 kg přeničných

—2 10, 1 kg másls. převařeného K 0.00—000.
1 bg nádla vepřového K 176—000, 1 kg tvarobu K
028—0*32, 1 vejceK 0'8—0'0, 1 kopa okurek K 000
—000, 1 kopa zelí K 000—000, 1 kopa kapasty
K 3'90—600, 1 hl cibnle K 3*60—4-60, kopa drob
zeleniny K 080—180, 1 pytel mrkve K 3 60—350.
1 bečka švěstek K 0:00—000, 1 hl jablek K 10 00—
1600, 1 bl hrašek K 0-00—0-00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 16. února 1907 odbývaný

188, ječmene 76, ovsa 196, proes 0, vikve 13, hra
chu 4, čočky 9, jehel 17, krun 0, jetel. semínka
142, iněného semene 8, máku 8. — 3.) Zeleníny:
selí 00 kop, okarek 00 kop, kapusty 50 kop, cibul.
20 hi, drob. zeleniny 50 kop, mrkve 16 pytlů,

dobytka: vepřů 6 knsy, podaevinčat 615 kusů, kůzlat 6.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středudno 27. února1907, o2. hod.odpol.
© diecásním spolkovém domě „Adelbertinu“, Jiřkova tří

da č. 300—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr. Framtišek Beyl,
předseda. jednatel.
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křesťanský dělník
má odebírati svůj odborný týdenník

Práce"„ :
Předplatné činí pouze 8 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.
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populárních.
Redaktor MUDr. D. Panýrek.

O aluchu, jeho chorobách a kterak je předcházeti. Na
psal Dr. Josef Císler. S 2 vyobr. za 1 K 10 h.

Otylost, dna, cukrovka. Napsal MUDr. V. Mladějovský.
80 b.

Vady řeči a jak se jieh ochránití. Napaul MUDr.
Zikm. Janke. Cena K 120.

Bolení hlavy, Napsal MUDr. O. Zuna. Cena K 1-20.
O nové léčbě světlem a sluncem. Napsal MUDr. V.

Mrázek. K 110.

O podivinech a lidech nápadných. Napaal prof. Dr. A.
Heveroch. Cena K 180.

Abeceda zdraví a memocí. Napsal prof, dr. M. Jova
novič-Batut. Cena K 160.

Padoucnice čili epilepsie. Píše Dr. /. Šimsa. 90 h.
Zuby a jich ošetřování. Napsal J. Jesenský. S 21

obrázky. Cena K 140.
Katary hořeních dýchadel, jich příčiny a následky.

S 2 vyobr. Napsal dr. J. Cíeler. K 140.
Mariánské lázně v král. Českém. Napsal V. Mladě

jovaký. K 1—.
O léčbě mořem. Napsal MUDr. V. Mrázek. K 1:40,

Vole čili tlustý Jerk a o chorobách štítné žlázy vůbec.
Se 7 pův. obr. Napsal MUDr. I). Panýrek. Cena
K 100.

Vady srdeční, zkornatění tepen a o některých jiných
chorobách srdce a cévstva. Napsal Dr. Jan Stock.
CenaK 1

Tabdk, pěstování, výroba jebo 8 zejména zdravotní
význam pochutiny této. Napsal Dr. V. Walter. K 1—.

Kašel. Napsal MUDr. Theodor Novák. Se 4 původ
ními obrazy. Cena 90 b.

O léčení chorob mervových, zvláště eleletřímou. Napsal
MUDr. V. Vítek. 80 h.

Ldčení vodou. Širší inteligenci objasňuje MUDr. Vojt.
Mrázek. S illnstr. Cena K 150.

O souchotinách číli tuberkulose plic a jak prohi ní
bojovati. Napsal MUDr. Em. Semerád. 70 h.

Jak žíti dlouhý žírot. (Makrohiotika.) Napsal MUDr.
Fr. Navrátil (Arco). Cena 70 h.

Choroby žaludeční. Napsal MUDr. J. Peyr. Se 4 vy
obrazeními. Cena 1 K 4) h.

O horečce a jejím léčení, Napsal Dr. Vladislav Mla
dějovský, 1 K.

Hubenost, její význam a léčení. Napsal MUDr. Vojtěch
Mrázek. 1 K 20 h.

Závrat a jiná choroby nervoré. Napsal MUDr. V.Vitek.
Cena 40 h.

O šedivění a barvení vlasů. Napsal Mag. Pharm. Bedř.
Morávek. Cena 1 K 30 hb.

Strnutí šíje. Napsal MUDr. Panýrek. Čena 80 hb.
Revma. Napsal Dr. Vratislav Kučera, ordin. lékař

v Pišťanech. Cena 1 K 20 h.

lechias a jíné bolesti nervové. Napsal MUDr. V. Vítek.
Cena 60 hal.

Každý svazek v plátně vázaný o 80 haléřích
ceny více. Poštou o 1(W/, ceny více.

EMS" Osobám pevného postavení též dám celon
sbírku na eplátky.

Nakladateletví Kalhkupectví

Hejda a Tuček
PRAHBMA,

IE, Karlovo nám. č. 26 nové.

Současně upozorňujeme na svůj sklad
knih nových i antikvárních.

Hledáte-li nějakou niku movou moboan
tikvární, račle u nás učinili dolaz.

»———————————, KÁNNNKUKRNRRNANČtěte! Erávě vyšlo! ,
. , 3 Koncesovaný elektrotechnický závod. ' ŽE

„převaha protestantství nad |% x

katolicismem.“ a Josef Ježek v Hradci Král, x
Stran 40. Cenu 16 hbfranko. * maproli Grand-Hotelu. *

Objednávkyvyřídíobratem x Zařizuje x

a po Ovan“ s elektr. zvonky, telefony,ž——" Ů hromosvody.*
% Hlavní sklad všech elektrotechn, %

, . , x a sportovních potřeb. *

Bibliotéka m Fonografy. Gramofony.*
, v , -0 JI p Výněnsgranot.ploten.< x

lékařský ch spisů ŘRRRRRRNNNNUNA

nabízí Rudolf Hacker, c. k

jasný návod pro neodborníky.

AK
2letý Bkol, smrk, 8 20 cm. vysoký . 6—
4letý škol. smrk, 25—B0 cm. vysoký 14 —
tletá velmi silná berovice < -< © 240

nejméně 50,000 K 2:10; nejm. 100.000. 190
letá škol. borovice ——-+ + + + 8—
tletá borovice Černá —- - - * « 3—

Hetý madřín, 10—20 cm. vysoký B—
nejméně 10.000.. . - 4—

Hetý dob obyčejný 10-25 cm. vysoký 8—
| nejméně10.000 2... 6—

Wetý dub rudý, 8 -30 cm. vysoký „1W0
nejméně 10000... . . . . . . 8—

(tomato se u nási na špato. půdách dobře daří)
letý akát, 40 —110cn. vysoký. „18 —
letá bříza 12—35 cm. vysoká 1—

aANSEO, DES
č

Vady řeči,
hlavně koktavost,

odborníka
ve Vídní a v Berlíně

Frant, Fibinger z Prahy,
toho času

u Hradoi Králové
v „Grandhoteln.“

Zasláno:
Můj synáček, po sdělení Vašeho písemného

návodu mluví úplně dobře. Josef Primus v Rati
mově, Slezsko. — Dosud jsem s Vaším písem
ným návodem a vyléčením úplně spokojen,
mluvím již jako každý jiný zdravý člověk.
Josef Neužil, želez. zřízenec v Hostivaři. — Učí
telská jednota olomoucká, seznavši skvělé vý
sledky p. Fibingra u dítek koktavostí stíšených,
všem pana Fibingra vřele doporučuje.

Osvědčení hraběnky Belerediové a kanov
níka Dra. Fr. Pospíšila v Brně a j. v. k na
hlédnatí.

Znloš.r.1908.

(Bývalý závod Pospišilův.)
©naprosté správnostiasolídnosti svědčí

stoleté trvání závodu.

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. "60681F0lUZ

drahou jako rychlozboži za cenu zboží ná
kladního. Při odebírkách 200 1000 k 29, až

69, slevy.

HO



Příloha
Byli přátelé Husovi radikálové

či smýšlení konservativního?
(20) K otázce té odpovídáme následovně:

Někteřípřátelé Husovi již za živobytí Husova
stali se jeho odpůrci, většina pak přiklonila
se k ačení Hasovu, ale držela se strany mírné,
tak zvané kališnické; jen nepatrná část a to
Jidí světských — nikoli duchovní — držela se
radikálního učení táborského. Ku konci II. díla
veklerikální Kroniky Zapovy jsou přičiněny
přehledné zprávy o osobách za husitské války
vynikajících. Dle těchto tedy uvedeme krátké
Sivotopisy přátel Husových a potom podrob
nější údaje z Kroniky té přidáme. Z přátel
Husových stali se odpůrci tito:

1. Stěpán z Pálče, wistr na universitě
pražské, prve důvěrný přítel Husův, byl r.
1408 v Bolonii co podezřelý z kacířství žalá
řován, brzo potom propuštěn. R. 1412 obrátil
se co děkan theologické fakulty proti Hosovi
2 příčiny odpustkův. Byv od krále Václava
r. 1413 z království Českého vypovězen, zjevil
se r. 1415 na sboru Kostnickém co přední ža
lobník a svědek proti Husovi, r. 1416 též proti
Jeronymovi Pražskému, a měl ještě 27. června
1417 na sboru řeč o opravě církve, radě, co by
činiti bylo, aby se kaofřství v Čechách vyple
pilo. O dalším životě jeho ničeho více nevíme.
(IL. str. 1284.)

2. Stanislav ze Znojma, mistr university
Pražské a již r. 1400 probošt veliké kolleje

zacházel, odstoupil od něho, stav se jeho pro
tivoíkem. R. 1413 byl s mistrem Štěpánem
z Pálče od krále z království vypovězen, našel
však útočiště u pana Jana mlad. z Hradce
v Jindřichově Hradci, kdež brzy potom umřel.
(M, 1284.)

3. Ondřej z Brodu, uistr a professor theo
logie na universitě Pražské a protivník Husův.

:

|

umřel v cizině r. 1427. (IL, 1285.)
K nim draží se i jiný professor bobosloví

na universitě Pražské:
4. Jan Eliae. Oba profeasoři Ondřej z Brodu

i Jan Eliae věrně stáli po boka mistra Hu

na universitě Pražské. Kronika Zapova o tom
vypravoje: „Cizí národové na universitě Praž
ské vzali si z toho vyjednávání o nestrannost
k papežům novou příčina k najíždkám na
Čechy, a dotýkali se svých českých kollegův
velmi bolestně, spílajíce jim podezřelých a
kacířův. Tu se Čechové úzce tezi sebou Spo
jili a k Husovi a k přátelům jeho přidali se
i ti údové Českého národu, kteří dosavad ná
hledům Viklefovým a všem novotám v učení
odporovali, jmenovitě také professoři JanEliae
(Etiášův) a Ondřej z Brodu.* (IL. str. 576.)
„Hoed po projití dekretu Kotachorského (18.
ledna 1409) o třech hlasech českých dostal
mistr Jan Hos (oemmocný) opis jeho cestou
soukromou do Praby, a když jej v těžké nc
moci ležícího navštívili mistří Jau Eliae a
Ondřej z Brodu, tat je tím dekretem radostně
překvapil, prose jich, kdyby umřel, aby věrně
stáli o spravedlnost a osvobození svého ná
rodu.“ (II., 579.) Jakkoliv Šli tito učení mu
žové s Husem ve snahách národních, postavili
se proti Husovi, když poznali, že „si Hus a
jeho strana omínili jíti skutečně svou vlastní
cestou a papežově vůli (stran odpustků) zjevně
na odpor se postaviti“ (II, 613.)

Proč tak asi učinili? K té otázce Kronika
odpovídá: „Hus chtěl celou universitu k tomu
přiměti, aby se papežovu rozkazu zprotivila.
Avšak fakulta tbeologická, jejímž děkanem byl
právě mistr Štěpán z Pálče, byla jiného mínění,
schvalojíc poslušnost k papeži, a usnesla se
pa tom, že ty odpastky proti protivníkům
jejich bode hájiti. Štěpán z Pálče, dosud věrný
stoapenec a přítel Hasův, dostal strach z toho,
že se Hus saméma papeži zprotivaje, odstoupil
od něho, postaviv se v čelo strany vší opravě
v církvi nepřející (a přece táž Kronika na str.
1384 praví, že „Štěpán z Pálče 27. června 1417
měl na sboru Kostnickém řeč o opravě cír
kve“?! Jak se to shoduje?! Pozn. pisatele.) a
byl odtad nejarputnějším protivníkem Haso
vým. S ním zároveň očinil i mistr Stanislav
ze Znojma a mnozí jiní, však více, jak se zdá,
x bázně nežli z přesvědčení, tak že na oka
mžení větší část celé aniversity k theologické
fakultě přistoupila.“ (II., 614) Has si stěžoval,
že odpůrcové jeho „strany těch odpustkův jinak
mlavili po koutech a jinak a veřejném shro
máždění, čímž zejména Štěpána £ Pálče mínil,
kterýž ještě co přítel Hasův v důvěrném roz
mlouvání e ním papežské bally také neechva=
loval, potom však obrátil“ (626). Ze obrátil,
Jest vysvětlitelno vzhledem k událostem, jimiž

————am

se oposice protiodpastková brala; posměšný
průvod studentstva proti odpustkům, odprava
tří mládenců odpostkům se posmívajících, bouře
proti odpustkům v kostelích, srocování se lido,
kázání Hasovo, „že papež jest ten veliký An
tikrist, jehož příchod jest připověděn na konec
světa, že ty odpustky jsvu klam a wm“ (str.
613), veřejné spálení bol papežských .. . vše
to rozvážným lidem ukazovalo, že věci zle
skoučí. Proto mnobý upřímný borlitel pro
opravy církevní vida, že oprávci berou Se
proudemradikálním, rozštěpení vcírkví věsticím
od praporu jejich odstoupil, a oprav cestou
zákona se domáhal, ka př. Stěp. Páleč na sněmu
Kostnickém (viz. str. 1 84).

ó. Hasův příznivec, neřekneme-li přítel,

borka, „jenž neméně Husa sobě vážil a více
jemu než jiným důvěřoval a hned při dosed
nutí na arcibiskopskou aetolici uložil Husovi
za povinnost, aby kdykoliv by ve správě cír
kevní v arcibiskupství jeho jakékoliv nedo
statky a nepořádky shledal, jemu toho osobně
ozpámiti nemeškal.“ (str. 507.) V několika
případech náprava se od arcibiskupa prostřed
nictvím Husa i stala. Když pak se Hus spisů
Viklefových velmi ojímal a pro Viklefa ve
řejoě vystupoval a stoupenců jeho hájil, lu;
„arcibiskup takovým vystapováním byl uražen ,
a od té doby počalo se rozdvojení mezi nimi,
které potom vždy víc a více rostlo.“ (str. 571.) |
Když zemřel r. 1411, ta smrt jeho vzbudila,
větší účastenství, nežli bylo očekávati; i pro- |
tivníci zajisté dávali o něm svědectví, že byl,
maž dobrý 1 bezáhonný ve svém chování; Has
sám netajil nikdy své osobní úcty k němu,
litovav toliko, že nebyl učenější a znalejší, aby
sám oměje rozeznati otázky, o které spor byl,
nemusel byl říditi se zdáním jiných rádců méně
ctibodných, nežli on byl (str. 610.)

6 Sám král Václav IV. do jisté míry —
okolnostmi pazen -- obrátil se proti Husitismu.
Když byl mistr Jau Has opálen, ale Češi se
boořili a násilí se proti osobám duchovním
dopouštěli, tu král Václav, místo co by měl
ráznou rukou všecky takové výtržnosti a násilí
zameziti, nečinil ničeho, toliko se bněval na
všecko, nikoliv pro počínání strany Hosovy,
nýbrž pro způsob, jakým sbor a jeho bratr
Sigmund 8 Husem uakládali. O Husa mu ani ©
vlastně nešlo, nebo byltě Has za živa dosti ne
pobodlí jemu natropil, ale měl tuto příležitost ;
své náraživosti proti Siginundovi, svéma bratru,
uzdu pastiti; bylo mu to právě vbod, že jej
zrušením slova mohl viniti. .. Náruživost
táhla jej tedy ke straně husitské, marnivost
ke straně církevní (mělť jako král Římský pc

m—m-—

representoval. Pozn. pis.) (strana 695) „Král
Václav všemu toma (agitaci v Čechách a na
Moravě za příčinou ohražení se stran upá
lení Hasova a poslání stížného listu koncilu

rytířů českých) nebránil, a byl by snad i rád
sám k tomu počínání se připojil, jsa k tomu
od pánův na sněmu shromážděných snažně na
bádán. Avšak vzpamatoval se a pováživ, že by
pro takový krok musel se 5 celým křesťan
ským světem do boje pastiti, akázal dosti
zdrželivosti a stálosti, ueobyčejné u něho, že
všem prosbám a vnadám odolav, k jednotě
nepřistoupil a stížnému listu královskou pečetí
ještě větší váby nedodal.“ (str. 701.)

Když pak menšina pánů a rytířů katol
cké víře věrných v jedavtu se zapsala, tu

král Václav přistoupil, ovšem veřejné, avšak
toliko ústně, nechtě se vázati jakýmkoliv. zá
pisem.“ (Str. 702).

„Král Václav (výbrůžným listem bratra
Sigmunda) zajistě buď proměnil své smýšlení,
buď války křižácké na sebe se zhrozil : od toho
okamžení (kdy poslové jeho od Sigmunda se
vrátili) obrátil se proti Hasitům a to bned
skutkem dokázal ... Vydal rozkazy, aby mistr
Jan z Jesenice, kterýž byl příčinou čtyrletého
interdiktu v Praze, na věky pryč z Prahy odešel,
potom aby katoličtí faráři, někdy z far svých
vyhnaní, do nich zase uvedeni byli.“ (Str. 726).
Když pak se dozvěděl o shození konšelů Novo
městských s oken (30. července 1419), byl celý
ohromen. „Podle své povahy vztekem ani zpa
matovati se nemobl, i počal přísahati, že se
hrozně pomstí, obzvláště na kněžích husitských,
které tadíž i jmenoval, a že celou tu sektu
husitskou do kořene vyhladí.“ Když pak raněn
byl mrtvicí, „ta v mysli jeho stala se velmi
povážlivá proměna: domnívalť se nyní, že
všichni jeho milci a dvořané, ba i sama krá
lovna proti němu se epikli, věda, že všickni
více méně Hasitům přáli, a tadíž nikomu okolo
sebe více nevěřil. V jediného bratra svého,
krále Sigmunda, měl ještě doufání, a také ihned
museli poslové na kůň vsednouti a k němu do

a

Uher pospíchati s prosbou. aby mu bez mc
Škání ku pomoci přišel“ (Str. 741). Tak pří
znivec Hosův, jenž ovšem Husa — nucen jsa
okolnostmi — i vypověděl, na konci života
od hnutí husitského se odvrátil.

7 Královna Žofie Bavorská, mat
želka krále Václava IV., velmi si Husa oblíbila,
a i když veřejně tupil odpustky papežem vy
hlášené, a i po s:odšném průvodě s bullou
odpostkovou 4 spálení bully r. 1412 atd. „sama
královna Žofie nepřestávala navštěvovati kepli
Betlemskou, poslouchat výklady zpovědníka
svého“. (Str. 619). Před odchodem Husovým
do Kostaice: „Král Václav, královna Žcfie i
celý dvůr královský klonili se nyní více nežli
kdy k jeho učení... (Str. 641). Po upálení
Hasově „královna Žofie rmontila se srdečně
nad osudem zpovědoíka svého. přesvědčena
jsouc o jeho nevině, ujímala se ho veřejně, |
stala se nejsilnější podporou jeho učenníkův u
krále, svého manžela, jakkoliv se do veřejných
věcí jinak málo míchávala“ (Str. 695).

(Pokrač.)
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ACI OPAK
Z „Časových úvahíí

posud jsou na skladě tyto spisy:
RalHfelsenovyzáložny-< -- 8hUčtesezdějim -4 16,OslavaHusova-0 8,
Hradecká kolej Tow. Ježíšova r. 1685 8,
Žaloba vyděděnce XIX.věku . 8,Otrestusmrii-2 0
Zrušení řádu jesuliského. - - 8,Vládažidovstva- -< -+ + 5,BližekŘímu-o 5,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,
Vyznánístaréhohříšníka|- ----- 8,
O av. zpovědi <- R,
Svépomoc dělnictva . 8,
Pryč s dogmaty-< -< -+ -++ +- 8,Farakatolickáa protestantská... - 8,
O úpadku náboženství mezi protestanty . 16
Zpráva o sjezdě českoslovanských katoliků v Hradci Králové 4,
Velikýbiskup -© 5,
Důležitostpravéhonáboženství. -. - - 16,Pokoraa náboženství-+ --- 3„
Zakládejteodborovéspolky -- ---- 8,Husitéjindyanyní.-+ ++ 2,
Několikslovo papežství..------ 8,Katakomby-+4 8,Českénáboženství-++ - 16
O ústavním životě v Rakousku . . . -- M,
Plus Vli. a Mapoleon ——-- -- - - 8,Sebevraždystudentů-© - 8,Českákonfese-4 Xi,
Účelnostv přirodě-< -++ 16,
Pohřbivati či spalovati mrtvoly? 8,
Moderní náboženství Masarykovo 8,
Jubileummariánskéa Lurdy- - -- - - 8,
Otrocivízrušenokřesťanetvím- .- - - 16,
Spojenci splritistů 8,©manželství-O 8,
Braňmesetiskem-+ +- 8p
O zázracích Kristových 16,
Jest úcta Panny Marie oprávněna? . . . 8,
Návštěvouu Slovanů. -+ +- 8
Volnékapitolyo spořivosti —---- - - 8,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

ANANAS XNNOANO
KIOODXMXXXXXKXXXXXXAXA

Půjčuji za nejmírnější poplatky

x| divadelní
*Moblekyli
X všech druhů

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

XXX

KRXIAXX

JKAXOOOOCXXXXIOXDX

|ROCK

ěxŠěŘč
Biskupská. knihtiskárna v Hradci Králové

nabízí školní knihy:

1. Malý kKatochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 h.

2, Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 h.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 h.
Katechirmy jsou schváleny na valné schůrní biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9. dubnu 1894.
Prodej pro knihkapce jako z c. k. školního kniho

skladu s 18/, slevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výaků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11

lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným vysvětlením do každého výtisku — vydají se 2 výtisky pří

Bono druhukatechismuatechismů pro tu kterou
livě dostane se poměrný počet (přes 18%/,)pro tutéž školuzdarma pro chudé.

Paramenta.

Ignace V, Neškudla SYN
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Nelkudiy, faráře ve Yýprachtieich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
A Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku (z
> se na požádání franko zašlou.

LL0010000

ses“Právě vyšlo
č. 4. Čas. Úvah

Katolici,

organisujte
Z péra Dra. Fr. Šulce.

Stran 24. Cena 8 bh.

E>rvýnáklad 10.000 výtisků.
Nejčasovější tato brožara uvádí přesvěd.

čivě důvody k utvoření spořádaného čili orga
nisovaného Šiku katolických voličů, udává
podrobný návod ku založení a vedení organi
sace. Cenný obsah její jest rozbojněn krátkým
výtahem z programových zásad katolické strany
a výpočtem volebních okresů.

Hromadné objednávky s 50%, slevou
a franko vyřídí

Administrace

Čas. Úvah v Hradei Král.

ústojným duchovním Správám.

4 Na skladě chováme v jemném
f missálovém provedení:

r Praeparatio ad Missam
YY (Gratiarumactio post Missam.
Jé Obé za I K. Po přání prodá se
LL i jediné Gratiar. actio za 60 h.

A> Nové:©
Casus reservati dioeoesis

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

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 8 b, 10 kusů frko 70 h.

úG

dl

Připomenutí o slušném se
chování v chrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus zs 30 h, 5 kusů za K 1.20.

Blsk. knihtiskárna v Hradel Králové.

MS

PEPEPRPODSOSOS

©POPP2,8

lž zcela rozebrán SB
jest spis Bra. Boyla

ŘOČOTA MATŽBLSÍNÍ,

Zato však právě nyní již vyšel v Časových
Úvahách obsažvý výtah z tébož spisu pod titulem

Manželství
přirozené

E a svátostné.
—m= (Cena 8 hal.

Při hromadných objednávkách slova.

O rozebraném spise Dra. Reyla, z něhož

nyní učiněn výtah, napsal 5. září m. r.
časopis „Čech“:

„Nedají-lidnesmodernílidéna Písmosv.,na zřízení
cívkevní, pak jest potřebí vstoupiti mezi ně a těmi
též zbraněmi kulturními, psychologickým: a mravními
dokatovali četné jejich omyly. To musí b,ti methoda
všech apologetů, a tato methodu dr. Reyl ve svém
spise jasně a určitě provedl a výsledkem, jenž ne
připoustí žádných poch bností. Ukázar nečisté pod
pěty boje proti katol. manželat (, vysvětluje autor
i náladu těcb, kteř: z přesvědčení tleskají bořičům

| manželské nerozvížitelnosti ©Přesvědčení to vyvěrá
' ze společenské mravní dekadence, která pro své po

hodlí a nekáseň potřebuje s:azků vždy uvolněnějších.
Roztrhav sofistiku rozlukových advokátů a obmy
a nou jich dogmatičnost, jde spisovatel na kořen zla,
odkrývá + určuje širokou sociální a mravní podlohu,
na základě kteréž protispolečenský požadavekroz
luky byl pestaven Světovým protináboženským ná
zorem vysvětluje vznik a podstatu rozvodového bnutí.
a d orozuje kterak známí podmani elé spo ečnosti
lidské obratně chopili se společenské choroby, aby
jí využili ke svým sobeckým zámérům V celé knize
bezpečnéadisciplinovaně odkrývá mod-rní rozlukový
švindl, čímž spis etává ge ne sčjakou zajímavou na
hodilostí, uýbrá přirozeným a zákonným výrazem
dané skutečnosti, její světlých a stinných stránek.

Bobatým materiálem, vhodným rozvrhem jednotlivých kapitola myšlenkovou jednotou činí práce dra.
Reyla nároky, aby byla hojně čtena od laikův a kněží
a aby přinesla v myslích ovoce opravného my
šlení, zdravého názoru na věc, násoru opravdu —

moderního, neboť tato reakce proti moderním proudům myšlenkovýmjest zdravě moderní“

Cu]
ogbe

C,

Cvičení

snoubenců.
Ku potřebě

|SPPePePebebeeeoD)

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 89. Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

v poloplátně se zlacením 80 h.

(© | Objednávky vyřídí Blsk. koihtiskárna. — ©)aL) eM
AO

Dra.Ant. Brychty m

VADEMECUM
seu Brevis synopsis materiarum et

tiorum.
Stran 5848%nabízí za eniženou cenu
K 160 (místo K 3-20)

casuum in cura animarum (freguen

—

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí



Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan Staněk,„+4
Konviktské ul. čený paslf spe
eielné na kostelní +náčiní, dovolnie

i doporučiti svůj bojně zásobený
aklsd ve vlastní dílně ručně praco“
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: mopstrence, kalichy, ciboriu,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen:
ky, patenky,nádoby atd, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty snovu opravuje v původní

ntire een e chnelaté a střidří. Na požádání hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Nojvětší výroba 8

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 3d nej

Praha-t, ul.
Kar. Světlé.

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudšímkostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bescenné. Vše posílám již pusvěcené.

ODODOUKIKDOOOOOOÁ

(A =C)
Sklo zahradnické

do pařenišť na každou stanici
n:bízí:

24/24 em.
26,26 ,„
3030, -.

fermežový tmel (kyt)

„1 bal.M,M,
„19

Diamanty
se zárukon za bezvadné řezání

gap> kus za 4 koruny “jij;
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís. a král. dvorní

O O
RRÁŘKŘKAIÍÁÁKÁAŘÁŘÁÍŘKÁÍCHÍ

DYÍE ODTÁMOVÉ,
též paschály, triangle

—: a jiné voskářské výrobky :—
doporučuje v nejlevuějších cevách

©.a k. dvorní továrna na svíčky

d. Pilnáček v Hradci Králové.
Kostelní svíce této firmy byly veledůstoj

nému duchovenstva ku nákupu doporučeny
ordinariatním Jistem nejdůstojnějšíbiskupské
konsistoře z roku 1888.

Dae 4. t. m. dostalo se závodu řídké pocty
tim. že byl vyznamenán vzácnou návštěvou
Jeho Biskupské Milosti nejdůstojnějšího

dodavatel

Hradec Králové č 303.
proti hotelu „Merkar“.

OOOOO0O00C03000

pána Dra. Josefa Doubravy, který po pre
hiidce závodu o jeho vedení pochvalné vysloviti
se ráčil.AFI IIIC AOKILC

„OOOOOOCOOOOOOOOO

© Meier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Ant. Hiihla
Josef Můh , nástapce,

w Nové Pace (Čechy),
© provádí s odbornou znalostí malbu chrámů

všech slobů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

© | Obrazy chrámové
© Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy Oopro praporce, jakož i obrazy postní atd.

"+

Čelná doporučení od veledůstojmého ducho
venstva k volnému nahlédnutí. ©

000000000000000

Josef
Krejčík

“ umělecký závod 80
ŘS chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 612—VU.
Sklad: Velké Karlova ul. 6. 30

doporučuje uctivě své chralně známé: sochy, oltáře,
křláové cesty, jesle, Boší hroby, křiše, kasatelny,

spovddnice, křtitelny, ono čy svícny, lustry,
téky atd. dle slohu kostelů, esanéni mcena obrasy,
premie, fotografe a diplomy. anýnábytek arůsné předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.mne

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Maliu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
al. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
66 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
štho až k bohatému fw
guralnímu provedení a

sicei se čelesnými
rámy, sátémi vsazením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznoat! ku definitivní objednávce.

ORY“Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. "jiš
Založeno roku 1836.

Křesíní liséy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskupská knihtiskárna,

VARHANY
osvědčených soustav kuželových a pnenma
tických v důkladném provedení, jakož i

= HARMONIAI
doporučuje

majitel c. k. výsady a záslužného kříže
hudební belgické akademie

BED. ČÁPEK,
stavitel varhan a harmonii v Pollčce.

Závod založen roku 1874.

FXXXXXX XXXXX
C. k. místodržitelatvím koncessovaná.

A a , rv

© Realitní kancelář

[nž. © JANA KOTRČE
v Hradci Králové

5halhlaPRANÍ

V

ů

EE Cas

(FYELELETE

KIKTRELELAJA17s

VAVAVAVAVAV

aPOZCTETSTSEVYB

aLI MA

odporučuje ae ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

x

oži hroby
krásně provedené u velikém výběru v každém

slohu, se vším příslušenstvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva
řezané i z povné sádry, jemně polychrom. (vs

velmi Jevných cenách.)

Sošky „„Wzkříšení"
ze dřeva řezané, jemně polychromov., jakož i

veškeré kostelní práce ze dřeva
nabízí veledůstojnému P. T. duchovenstvo

Petra Buška synové, SyCDrov
uměl. závod sochař. a řezb. pro práce kostelní

—| Založen 1853. —

(Provedeno as 600 olt. a B. brobů.)L I
Osobní ÚvĚP
Samostatná spořitelní a záložní dražetva Spolku
úředníků poskytují při nejmírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky Zprostředkovatelé vy

loučení. Adresy družstev sdělí bezplatně

centrální ředitelství Spolku úředníků,
Vídeň, Wiplingerstrasse, 25.

— ===
pro duchovní,
úředníky atd.

= === = =ZELENĚ),KHLH

Železný nábytek
postele skládací . . za K 760
tytéž postele v silněj. provedení. —„» %—
postele s plnými želez. stěnami . od „25 —
drátěné matrace „ „I8—
dětské postele. 1 1nI3—
kolébky. „n 16—
mycí stolky . . „po+ B—
stojany na šaty.. - „ „l—
stojanyna deštníky „17

MB“velice praktické "8

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 26—

doporučuje firma

JAN STOUPA * ++, Féslansténáměstí č. 82.

VEB“Illustrované cenníky zdarma a franko. "O

BON XHHK
Umělecká novinka!

Konst. Buška SW. VÁCLAV (na koni)

nádherný kovový relief oprov ný na způsob brongu,
v moderním leštěném rámo (velk. 72x61 cm KK30.

—— KDE DOMOV MŮJ! ——

Kovovýrelief v modernímle čnémráma vel. 4276 cm
K 20.

dopor oči firma

Petra Buška synové v Sychrově.

+těhětětttttttb

a německy
vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIČ,
dJiříkova třída 232.

L hěbřětiěěiětií

i
„++
+

„+



Doporučujeme

£Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.

"o Cetná uznání zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XG6 X 68 MESDX693 683 X

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

Kasl, párameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučcaí. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko,

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

JKC3X

C4)X602X683[X]

TOVÁrnarove>r
na zpracování ovoce,

pálonka koňaku a výroba likérů

I Jos. Tomášek
É ve Vysokém Mýtě,
pu dříve závod na eušitkování ovoce, salošený A W
E42 *. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $ )

— nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino boruvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme svlášt na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a vý
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

adna jd výsavěE 6 medasllís a diplomemslatě me a mnohýmiji
mýmidáplomya právemrašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a iranke,

<]

Přesvě
pánské i dámské. —————

Lněné ©abavl.zbožívobrov- K
ském výběru.

Výbavynevěst. nejlevněji u

X665XEIIXCSIXG3

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medalilií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuja :«

první a nejstarší odborná dílna pasiřskéKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k shotovení veškerých ka
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šíbo provedení, v kuždém
vaorku a ryze církevním slohu.

Vše přesné, čistě a důkladné
shotovuje se v mé vJastní dílně
jen ručně, číměumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Blskupskon Milostí rerldo
vány.

Mešní nádoby jen v ohuí
zlatím za ceny velice lerné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry. le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílá jen posvěcené,
Vzorky, ( zpočty, nákresy i

,

hotové zboží naukázku frauko
Be zašlou.

G

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

9. 5000 jakostvýborná,

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné
skvosty, jako: řetízky, prsteny, nár
a j. v nejmodern:jším rovedení s ro nor jehly

: Dývěryhodným udsilkyna výběrtóš i na

Bo
om -a8 28

8 ĚS
JE E.ck E
a ESm 9
s =
= 8.ů =

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní
všech druhů a noslan EPondlové hodiny

|

KO O

Šeobecná úvěrní banka
w Hradci Králové,

Allálka ve Vídni VI., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1K počínajena
úrok 4%,-5", dlevýpovědi.

Záruka hotově aplaceuých závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
níkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným

osobám všech stavů na výhodné splátky.

Poskytuje záloby na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.

Továrna na cottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrá: spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Badapešst, VIII. ker József
kórát 15.2. — Praha,
Ferdinandova tř. 43.
Vídeň-VI7.,Mariabilferstr.

36

Cenntíky zdarma a
Franko.

Nejnižší měsíční
splálky.

P. T. dachovenstvu zrláštní výhody.

avšťivenky
všeho druhu

nabízí bisk. knihtiskérna v Hradel
Králové.

Aielier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA VYHRADCI KRAL.,
Z FĚTIDOMÍ Č. 286,

venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křiítelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů atd. atd.

ho
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

jod | Doporučuje se slušně P, T, ducho

Výkresy a rozpočty na požádání.
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Kvapem blíží se doba, kde půjdeme se
svými lístky k volebnímu osudí, abychom si
zvolili zástupce do říšské rady. Volba taková
jest sice vždycky důležitá, ale v době nynější
jest obzvláště důležitá a to pro formu, jak se
bude díti, a pro okolnosti za kterých se
bude díti.

Dle $ 6. zákona z 26. ledna 1907 bude
se do sněmovny poslanecké voliti 56 poslanců,
z nichž 130 připadá na království České: a
dle š7. téhož zákona má právo voliti poslance
každá osoba mužského pohlaví, jež dokonala
24. rok věku svého, jest státním občanem ra
kouským a v obci, v níž volba vykonána býti
má, v den vypsání voleb nejméně jeden rok
má své bydliště. Z tohe patrno, že letos bu
deme voliti tolik poslanců, kolik se jich dosud
nevolilo nikdy, a že kaňdý budeme voliti po
slance přímo, Všichni jsme dostali po jednom
stejném penízu, proto máme tím více dbáti,
abychom toho penízu učili dobře.

Okolnosti, za kterých se volby budou
díti, jsou také zvláštní, zejména vzhledem na
nás katolíky. Vždyť známo jest, že nepřátelé
náboženství katolickéha, které posměšně a
potupně nazývají klerikalismem, chtějí toto
náboženství vymýtiti z rodin zavedením jimi

stanovením tak zvané volné školy, ano za

konem o odluce církve od státu. Tyto tři věci
nemohou nám býti lhostejné; neboťkdybychom

"na takové věci hleděli lhostejně, dokázali by
chom, že nemáme náboženství sami. Bude-li
většina poslanců v říšské radě sinýšlení proti
katolického, jest jisto, že se budou o zákony
v naznačených třech směrech aspoň pokou
šeti — o reformu manželství již tak činí —
a naší povinností jest, pokud můžeme, již
těmto pokusům předejíti.

Prostředkem k tomu nejdůležitějším jsou
volby. Jestliže se totiž dostanou do říšské rady
většinou takoví poslanci, kteří pro volnou
školu, opravu manželství a odluku církve od
státu nejen nejsou, nýbrž kteří zcela rozumně
jsou docela proti ním, pak jest všecka práce
našich nepřátel marná

Proto kde jest možno aspoň „s pravdě
podobností očekávati, že projde poslanec ka
tolický, nechť kandiduje, a nechť ho všichni

„katolíci poctivě a spravedlivě volí a jeho volbu
vydatně podporují. To jest každého „katolíka

„svatou povinností, poněvadž máme všichni
užiti prostředku dovoleného, který může za
brániti hrozícímu zlu.

|

Kde taková naděje nekyne, a kde některý
poslanec jiné strauv poctivě a spravedlivě se
zaváže, že, bude-li se jednati na říšské radě o
některém ze rmíněných tří bodů nebo o všech,
vystoupí prati nim nebo aspoň nebude pro
ně: tam bude volba takového kandidáta kato
líkům dovolena a takový kandidát může býti
docela podporován.

Kde není :maděje,že by prošel kandidát ka
tolický, a kde není ani takového., který by byl
proti zmíněným třem bodům, nýbrž vvstoupí
Jen takoví kandidáti, kteří chtějí volnou školu,
relormu manželství, odluku církve od státu
docela podporovati“ tam katolík s dobrým svě
domím nemůže z nich voliti žádného. Na ta
kových místech bude potřebí, aby kandidoval
katolík, katolíci ho mají vší mocí podporovati
a výsledek volby s důvěrou očekávati. Jestliže
propadne, nebude to hanba ani jeho, ani vo
ličá, nýbrž všichni budou moci říci, že učinili,
»jakož zákony kázaly jim.c

Avšak na některých místech i tak ohro
žených možno očekávati docela vítězství. Vždyť
z připomenutých tří věcí, kterými nás chtějí
naši odpůrcové oblažiti, nevyplynula by jen
škoda náboženství, nýbrž vzešla by také ve
liká škoda hmotná, břemena a náklady, kte
rých dosud není.

Volná škola chce náboženství vyloučiti
ze školy a praví, že si mají vyučování nábo
ženství obstarati rodiče sami. Pak by tedy
obce měly stavěti a vydržovati školy bezná
boženské a učitelum platiti, a kdo by chtěl
vyučování náboženské, aťsi školu náboženskou
vystaví a platí učitele náboženství sám. Ne
bylo by to břemeno nové?

Kdyby byla provedena reforma manžel
ství, jak si ji nyní někteří přejí, zejména kdyby
veškerá manželství prohlášena byla za rozlu
čitelná: kolik lehkomyslníků a lehkomyslnic
by se kolikráte oženilo a vdávalo, a jejich děti,
po případě opuštěné ženy, padly by jako bře
meno na krk obcím!

A co jest z dětí, o které se stará obec,
které nikdy nezažily lásky mateřské ani otcov
ské? Není právě z těch nejvíce tuláků a zlo
činců, kteří jsou inetlou na svou rodnou obec?
A nelze se jim diviti, když byl svět k nim
hned od počátku chladným a studeným, jsou
bez citu oni k němu. Máme za to, že mnozí
poznají v Čas aspoň toto nebezpečenství
hmotné, a že v době poslední rozhodnou se
nevoliti kandidáta protikatolického, Jest to
možno očekávati také z toho důvodu, že volná

Imserty se počítají levně,
Udmovs vyrháví v pátek v poledne. : Ročník XIIL

škola, reforma manželství, odluka církve od
státu nejsou pokrok, nýbrž že to jest
vlastně návrat do staré doby pohanské, a
proto skutečné zpátečnictví. A dosud jest dosti
lidí, kteří vidí a věří, že pokrok nezáleží v ha
nobení a v ničení náboženství, nýbrž že záleží
v něčem docela jiném.

Proto, katolíci, voličové, obzvláště naši
členové, konejte co nejdříve schůze a porady
ve volebních okresích jak městských, tak
venkovských, choďte také do.schůzí svolaných
kandidáty jiných stran, interpellujte je vzhle
dem na volnou školu, reformu. manželství,
odluku církve od státu veřejně a neohroženě,
uvažujte a rozeznávejte duchy, všeho zkušujte
a co dobrého jest, toho se držte. Vyhlédněte
si kandidáta katolického ve všech volebních
okresích, poněvadž se může státi, že ho bude
potřebí.

Různí kandidáti budou vé svých řečech
dovolávati se Husa, Chelčického, Komenského,
Havlíčka: ale, katolíci, voličové, vězte. že ta
koví kandidáti všickní počínají si zcela bez
právně; neboť tito všichni Čtvři jmenovaní
mužové byli hluboce přesvědčení © potřebě
náboženství, z nich by. nebyl pro odstranění
náboženství ze školy žádný. ba naopak dle
toho, co psali a čemu učili, opravdu byli by
všichni spíše pro to, aby ze školy odstraněn
byl každý, kdo školu o náboženství připravitise snaží.

Někteří z nich budou se dovolávati do
cela Pina Ježíše, nebo. jak rádi říkají, veli
kého proroka Nazaretského, 1 to budou činiti
velmi často zcela bezprávně: neboť otažte se
jich jen zřetelně, zdaž uznávají, že tento Ježíš
jest pravý Bůh, a oni se Vám buď vystnějí,
nebo ukážon své rouhání v celé nahotě.

Ano, katolíci, voličové, zejména naši čle
nové! Konejte porady a schůze, navštěvujte
dle možnosti schůze odpůrců, poučujte prostý
lid, zejména aby všichni vykonali svou po
vinnost občanskou, k volbě se dostavili a
kandidáta katolického opravdu volili.

Nikdo se nevymlouvej. že jest již pozdě,
že se mnoho nezmůže! Jen len nic dobrého
nezmůže. kdo buď nedbá, nebo zoulá. Naše
věc svatá žádá od nás právem něco lepšího.
Jestliže tak čile a usilovně bojují různé strany
za své programy lidské, proč bychom my neměli
bojovati a nebojovali za program náš, který
nám dal sám Bůh!? Bůh to chce! A když
Bůh s námi, kdo proti nám?

Václav Uhlíř,
předseda.

Nepřípustná profanace význam
ných jmen a umění.

(8) Slovo „profanace“ znamená posvět
štění, zneuctění, soehodnocení, znesvěcení. Tuhle
čtu na plakátech, že se má užívati k čistění
subě nejraději „Libuše“. Na plakátě ještě jest
vytiskout obraz balfčko tobo zubního krémo;
na balíčku kněžna Libnše tiskne levicí žezlo
(oikoli kartáček na zoby), pravici má vstýče
nou, jsko by pronášela zuámé proroctví nad
Prahou, ač by se někdo domníval, že snad v té
póze řeční o ušitečnosti přísloáné kosmetické
potřebnosti z vděčnosti za to, fe jest na ba

líčku namalována. Tak jsi dopadla, slavná
kočžno! Lidové pověsti tvoji skráň ozdobily
velikou slavozáří, učinily z tebe hrdinnou pc
stavu, hájící pečlivě českou vlast. Nyní však
již není tebe potřebí k řízení a bájení české
země. Proto aspoň podporoj český průmysl.
Teď se hodiš dobře — na čištění českých zubů.
Bodrý výrobce, aby hned každý poznal český
výrobek, zavolal si na pomoctebe. Neříkáme,
že měl právě úmysl zlý, že tě chtěl unižovati
zámyslně. — Ale, národe český, jestliže ti jest
jméno Libuše jaksi posvátné, přemýšlej o tom,
zda jest vhodno odporačovati „Liboši k čištění
subů.“ Ta Libuše, kteron tolik oslavil Zeyer,
Jirásek a jiní, ta Libuše, jež má býti v jistém

Dr.František Reyl,
jednatel.

smyslu zářným vzorem českých žen, musí se
stoupiti s knížecího trůnu, aby Gechopila
fonkce tolik. prosaické. Cit vlastenecký není
právě citlivý a toho, kdo čta výzvu „k čištění
zubů Libuší“ bez nemilého vzrašení.

Na škatalkách naplačných sirkami vyc
brazen veliký učitel Komenský. Že by chtěl
továrník obrazem Komenského markýrovat ně
jakou allegorii té skrovné „osvěty“, kterou
zápalky poskytují, to nikdo nemyslí. A také
by to bylo zesměšnění významného jm'na. Leč
obraz Komenského vůbec na škutolka zápalek
se nehodí, třebaže sirky jsou nevyhnutelné pc
třebným zbožím. Natiskoe-lí se na škatnlku
jednodoše „Matiční zápalky“, doufáme, že to



stačí úplně. Ale jsou ještě podivnější případy.
„Vlastenecký“ zasílatel dýmek, aby dokázal,
jak věrným jest husitou, rozesilá porcelánové
dýmky s obrasem Hasovým a Žižkovým. A
horliví novobusitští kuřáci, aby aspoň něčím
dokázali, jak si „Hosova odkazu“ váží, pěchojí
c. k. tabák do dýmky „zasvěcené památce
Hasově“, Dýmka se houpá v ústech při braní
karet, Upálený Has pálí se znovo žárem c. k.
tabáku. A což ten urdnatý hejtman Žižka!
Když ohněm ničil české hrady a města, ne
věděl, jak po dlouhých stoletích se bade pražit
jeho vbraz na hlavici prosaické dýmky“ Jestliže
někteří novohusité toliko způsobem vylíčeným
uctívají památku Hosovn a Žižkovu,pak z tobo
národ bade míti mnoho prospěchu! „Hnsova“
dýmka — aechránkou erárního tabáko. Nad
Hasovým obrazem kotoače dýmu při braní
karet. — Kadidlo pálené k poctě Flusově (!?)

„MýdloPalackýI" Ubobý historiku, jak
tě degradoval dobrák mydláři Teď po smrti
tebou budou čistit omazané race i nohy! Ne
božtík musí mlčky svoliti ke všemu. Naposledy
ještě na škatulkách obsahujících leštidlo na
boty budou obrazy slavných mužů. Vyjde dry
áčnický inserát: „Já maži své boty nejraději
Havlíčkem!" Všecko jest teď možné. Takové
„vlastenecké leštidlo“ bude míti jistě zoame
nitý odbyt. A nejzajímavější jest, že i firmy
cizácké k vůli lepšímu obchodu zneužívají jmen
vynikajících mažů, jen aby oalapali hojně če
ských zákazníků. Stará zkušenost nám praví:
Čím větší, čím avětější ideál, tím častěji se bo
znoeužívalo 8 zneužívá od lidí sobeckých. O
zneužívání ve velkém již imluveno dosti často;
věimuěme si však i uvedených, rálo posuzo
vaných drobtů, které jsou nepěkným příznakem
naší doby. Není to jem parodil citů vlaste
neckých; takové případy odporají vůbac i
krasochuti.

A jak dovedou kšeftovní duchové chytře
hospodařiti pro Bebe i s národním uměním!
Kazí na př. krasocit lidu nepřirozeným, ná
silným přetvořováním krásných uměleckých
melodií. „Rozmysli si, Mařenko, rozmyeli!“
Jest možno, aby melodie tak tklivá bez urážky
Smetany přeformovala se na ryčný pochod? A
přece — slyšíte od kapely hlačný pochod,
složený dle oné melodie. „Červená růžičko,
proč ee nerozvíjíš?“ Skladatel této domavé
písně by se obrátil v hrobě, kdyby slyšel, jak
se tančí v plesu křepká polka při — násilně
přetvořené jeho melodii. Červená růžičko, proč
se raději nočervenáš, proč se nerdíš při takové
„umělecké reformě“? Snad jest většině čtenářů
známo, že dle národní hymny „Kde domov
můj“ jest spáchán též pochod. Jak ta skoro
elegická melodie se poslouchá v „přepracování“,
kdy při ní praská v pochodovém taktu belikon?
Méně snad jest známo, že z té písně jeden
„umělec“ docela vytvořil také valčík. Ach
Škroupe, kdybys tak slyšel, jak „dojemně“

zní tvá melodie v nové formě vydaná! Není
to hotové mrzačení, hotová profanace krásných
výtvorů uměleckých? Skladatel operv před
tvořením bere do raky slovní text, promýšlí

——

FEUILLETON
(3) „Tedy už máš Fany všecko v pořidku?«

tázal se růžolicí ženich pan Ječmen své nastávající.
„No — už věru nevím, co bych zapomněla'«

sTedy s Pánem Bohem pojedeme.« — Ne
věsta přehodila přes svatební šaty dlouhý hnědý
plášť a za okamžik sedala do starého kočáru. Ječ
men přisedl; odveze si nevěstu, sňatku mělo býti
Požehnáno dle obapolné úmluvv v jeho rodném
městě. Teď už konečně bude Fanynka jeho, do
smrti jeho!

Kočár kodrcal zvolna po hrbolaté silnici ma
lého městečka; byl-li ten povoz starý, byl zapřa
žený komoň ještě starší. «Nu — aspoň se nestane
na cestě žádné neštěstí, kůň se nesplaší,« utěšovel
se Ječmen. .

+Tmm, to, tó jsme měli radši vyjet trochu
dřív. Tak dlouho jsem čekall« poznamenal starý
kočí Jitrocel.

»[ vždyť jest teprve 7 hodin,« připomínala
nevěsta. »Jen pobídněte koně, však nezmeškáme.«

+Tmm — copak náš grošák, ten ještě něco
zmůže, to se ví že jo — třeba že už má taky
leta. Pravda — tmm — někdy taky si za jízdy
klekne jsko naschvál; ele to nic nedělá, sebere se
s jde zas. — Bje, biele

»Jukžív jsem, Fanynko drahá, tak rád nejel
jako dnes. Tento den bude pro mne počátkem
nejšťastnějšího života «

»Pochlebníku, jen abys taky tak roztouženě
a zamilovaně mluvil za rok — za dvě létala

»Fanynko, za dvě léte snad už jsem mohl
prozkoumat, zda mé srdce zůstane stélé, věrné,
všsk uvidíšle — Tak a podobně mluvili mladí
lidé ve starém kočáře.

Ale jak Často se lidé klamajíl Ječmen, který
z počátku vyhlašoval svoji jízdu za nejmilejší, již
za půl hodiny se počal na ni silně mrzeti Valach,
oháněje se líně několika prořídlými žínémi po

důkladně emysl slov a pak ekládá melodii
takovou, která by nejlépe vystihla ducha li
breta, jež by případně, přilehavě vyzdvible
krásu slova pronešeného. Skladatel hudební
stává se jaksi uměleckým interpretem (vykla
dačem) libretisty. A najednou jeho melodie,
která přesně byla skládána k určitým, často
bolest vyjadřajícím slovům, stává se obratem
ruky nějakou veselou odrhovačkou. To snad
má.býti umělecká výchova lida? V takové
formě mají se národu podávati melodie našich
předních hudebních skladatelů? Draná prola
nacel Takové pohodlné, na zisk vypočítané
mrzačení nádberných melodií jest zrovna tak
nepřípustné, jako přetesávání oměleckých soch
na sochy jiného rázu. Proti přeraalování pěk
ných obrazů, proti pitvoření památných soch
každý by protestoval. Stává-li se však výzoam
ná skladba v rakou hudebního fošéra po
kusným materiáleru k polce nebo kvapíku, to
už naše veřejnost snese bez reptání. Na jedné
straně horlí se nspoň ústy pro umělecké vzdě
lání lidu, na druhé strané se neprotestaje,
jestliže krasocit lidu se kazí a otupoje způ
sobem výše naznačeným.

Potřebí však stále varovati: Neprofanajme
zbytečně významných jmen a uměleckých děl
vynikajících duchů! Projevujme větší citlivost
a šetrnost k ideálům, vyšší umělecké nazírání
v každém směro!

Dopis z Prahy.
Loni v Beaofortově illustrované knihovně

vyšel spis „Kralovrazi“, aniž si ho naše ve
řejnost dobře povšimla. Spisovatel Wieslaw
Sclavas odekrývá zápasy o trůn v carské říši
z minula, zápasy, které nebyly prováděny da
Ševními a mravními přednostmi zápasících,
nýbrž surovou bezcitností, jedem, dýkou, pro
vazem. Když člověk „Kralovraby“ přečte, má
dojem, jako by se posud z carského trůnu kou
řila krev a ozývalo se stenání carských otců,
matek, synů, tet, dcer, jejichž životy zhášol
z jejich příbuzenstva ten, jemuž se zachtělo
moci a panováuí. Lid sténal a avíjel se pod
veřejnými břemeny a pod útisky všemocných
úředníků, kdežto na carském dvoře vyvíjely se
nejohavnější prostopášnosti, a miliony roblů
vyhazovány, jen aby uokojeny byly chootky
carských milenek oebo carevniných milců. Bahno,
kal a hous odestírají nám „Kralovrazi“, asiat=
skou sveřepost na místech, na kterých poddaní
přirozeně chtéjí viděti jakési nadělověčství a
vůbec vzory lidské dokoualosti. Zejména my
Češi ve světle oficielního dějepisu navykli jsme
si dívati se na panovníky raské v minulosti jako
na osoby, jež nemohly ani býti bez jistých zna
menitostí. Toliko Ivan Hrozný prorazil k nám
na západ v pravé své duševní podobě. Leč
tento panovník nebyl na trůně raském svého
významu jediný, toliko že nenměl nebo nechtěl
svoji duši skrývat, kdežto jiní to uměli.

Mravní kalné proudy, jmenovitě manžel
ská nevěra, zastavily se poněkud u děda ny
nějšího cara, 8 jeho otcem počíná se doba

mouchách, šel podle hesla: Nedojdu-li dnes, dojdu
altra. Stáří ho činilo apathickým, pohodlným.

»Což nemůžete jeti rychleji?« interpelloval
ženich trochu podrážděně šedivého koněkrotce.

»Tmm, já bych jel, co pak o to, sle bude-li
jen chtít taky grošákl Já ho nestrhám. — Bje,
bjéle — Valach se opřel o chomout poněkud u.
přímněji ož v něm kosti chrastěly při klusu. Ale
to trvalo jen čtyry minuty. Objevil $e v cestě
kopec, jejž nemínil grošák rozhodně ztéci rychlým
útokem. Teď to šlo ještě volněji než před chvílí!
Dělejte ze starce mladého junáka, ze splašků plzeň
ské, z octa šampaňské, můžete-li! A kdyby kůň
vezl sebe lehčí náklad, jde velice těžce, jestliže
mu spočívá na hřbetě náklad dvaceti čtyř let; ta
kové břímě jest horší než pět centů,

Po chvíli zasteskla sama nevěsta: »Na mou
věru, že se už bojím, abychom nezmeškali napo
sledy vlak, Tokhle jsem si to přecenepředatavovalal«

Teď už oba snoubenci mlčeli. Těžko hnlným
kvílením a snažnou prosbou obměkčov. —3+1y
přírody; těžko nutiti úpěnlivým hlasem + iouži
lého koně k jelením skokům. A aby mluvili něco

veselého? Na to nebyla prsžádná nálada. — Zea
chvíli přece sn. Serc -řerušil mlčení: »Abychom
snad raději, T "stoup'li a spěchali rvchle
pěšky. Vžd ( +2 jest osm hodin. Opravdu se bo
jím, %- 1 vlak ujede — a v takové vážné
chvili.

»Tobě se to řekne,« tónem plačtivým odmí
tela nevěsta. „Na to si nevzpomeneš, že bych si
tak docela pokazila svatební šsty. Vždyť bych byla
pro smích.«
, »Ale — ale bude víc posměchu a ostudy,
jestliže nepřijedeme dnes ráno do Rákosoval —
Já za to nemohu, že někdo jiný objednal takovou
starou brerku «

sA já — jš že bych za to mohls? Vědyť
víš dobře, že jsem při tolika starostech nemohla
mít mysl pro všeckol«

»Aspoň jeme měli dřív vyjeti — teky nebylo
potřebí tak dlouhé úpravy toalety le

čestnosti a odpovědnosti mravního života. Ab
solutiem carský a úřednický ovšem zůstal se
všemi svými vadumi, z nichž o úplatnosti jeden

ředek nynějšího cara se vyslovil, že v Rasku
est všechno prodejné, toliko car nikoli, a ten

jen proto, že toho nepotřebuje.Hrozná elova|
. Po četbě „Kralovrahů“ roztrbáme hned

oslonu, kteron byla ozdobena v představách
našich Kateřioa II., která sice byla o korunu
vyšší nad své poddané, ale mravně byla hlu
boko pod nimi. Panovnice tato slyne jako vla
dařka velikého rozhledo, státnického ducba a
touhy po činech. Sláva panovníků tak veliké
říše, jako roská, má cestu velmi sohůdnoo u
přímou. Čin, jehož by bylo schopno dosti pod
daných, mocnými prostředky u panovníků
vzrůstá hned ve velikou událost a šíří věhlas
panovníka, jemož byl vnakaut ministry. Ka
teřina II. mobla snadno toužit po velikých
činech, když měla válečnou moc, schopné voje
vůdce a na emrt oddané ministry. Turky a
revoluční Poláky neporazila ona, nýbrž její
vojsko a generálové: Suvorov, Romjancev, Po
temkin. Strádání lidu neulevila ničím, v ohledu
mravním a povahovém odpuzuje na sto mil.
Milovniky střídala jako své Šatv a vybírávala si
je při prohlídce vojska mozi hezkými důatoj
níky. Tím způsobem objevil se v ruských dě
jinách i Potemkin, tak zajiných caroven vzaly
počátek mocné rody Orlovů, Razumovských a
jiných. Stařecká chlipnost Kateřinin: masila
míti ještě v šedesáti letech dvacetiletého dů
stojníka Zubova, k němuž přibrala si brzo jeho
čtyřisdvacetiletého bratra. Její bumanistické
dopisy Voltairovi byly jen komedií před tváří
Evropy. Nynější revoluce připravovala se po
desítileti. V ovzdaší brozného absolutistického
tlaku, vyssávání, nesvobody, v poměrech, vnichž
poubý hles o práva člověka trestán knutou,
močením, vězením a vyhuanstvím do dolů si
biřekých, masila nutně lidská důstojnost při
pravovati se k činům. Prvou organisovanou
nespokojeností byli dekabristá, a ti ještě štítili
se násilí a krve, chtějice mírností dosábnouti
obmezení kratovlády,

Dne 26 pros. 1825 Mikuláš I. na náměstí
před senátem smetl je dělovými knlemi jako
velikým koštětem. Ti, kteří nepadli, byli po
trestáni strašně. Tehdy dějiny zatřásly okovy
odsouzencůy a svědomím ruského národa a
řekly počátek ruchu ruského lidu. Od té doby
spiknutí se šíří a provalojí v jednotlivých vý
buších. Spisovatel Sclavus o vládě Mikuláše I.
praví: „Obyvatelstvo ruské třáslo se hrůzou
a strachem, neodvažovalo se ani slovem ku
protesta, neboť tam, kde jediné slovo stačilo
k „věčné“ (tehdejší úřední termio) službě pro
stéh) vojína, tam kde za utržený knoflík u
úniformy, nebo za nedovolený vous byl trest
oto ran holí nebo knntou, kde syn byl od
mládí až připravován k tomo, aby denancoval
otce, kde jidášetví bylo v očích carových je
diným důkazem věrnosti, tam nebylo lze již
mysliti na spiknatí, tam zoufalství musilo při
váděti tisice lidí k tomu, aby se elili v ko
muno, v ničivý živel.. “

»Tedy ty takhle už teď! Měla jsem snad jet
jako pasačkal» — —

Zkratka vzkypěly vloy první domácí bouře
už před sňatkem. — Ječmen politoval, že zabočil
trochu daleko a začal smutnou kandidátku man
želství klidniti a docela těšiti, jak dovedl.

Nešťastná jízda — příjezd ještě nešťastnější.
Vlak ujel snoubencům zrovna před očima, >Co si
jen počneme, co si počnemel« bědovala hlasité
nevěsta, »O jedenácté máme už klečet před oltá
řem, tolik hostí na nás čeká! Jak se budou lidé
vysmívat! Že jsem radši nezemřela dřív, než jsem
do toho kočáru vstoupila! Já tohle nepřežiju ....«

Ječmen jako muž však nemohl představovati
v tak vážném okamžiku slabou třtinu větrem ne
štěstí se zoufale klátící, Nechal svojí nastávající
polovicí bědovati za dva a sém přemýšlel, zda by
se nějak dostal brzy do Rákosova jiným způso
bem o jedenácté hodině. Ještě není půl deváté,
Rada byla těžká. Je tam tak daleko! +Prosím v4s,«
ptel se jednoho železničního zřízence, »dovezl by
nás některý zdejší (iakrista do jedenácti hodin do
Rákosova?« Sám cítil, že jest to otázka příliš
odvážná,

=Cha, cha, to kdyby přišel sám Horymír se
svým šemíkem, nedorazí tem před dvanáctou. To
je nějaká dalkala« — A při tom Ikala Fany jako
umírající labuť dál, div že si vlasy netrhala. —
Ječmenovi zařezával se ten nářek do srdce jako meč,

Ale — když „jest nouze nejvyšší, pomoc Boží
nejbližší; a ta se najednou objev la v podobě dc=
brackého pana přednosty. »Jejda, jejda, taková
mladá hezká slečinka a pláče jako sterá babička
při pohřbu! Je přistrojená jsko k svatbé a Jemen
tuje, jako by umírala! Co se vám stalo? Ujel
vám snad teď najednou ženich do Ameriky? Anebo
— zmeškoli jsme, zmeškali, že! To přece není
tak veliké neštěstí.«

»Zlatý pane přednosto, už je tím zmeškáním
neštěstí a velikél Vždyťjsme měli jeti spoluk ode
davkám do Rákosova. Teď hosté čekají, čeké pan
farář .. „« "i



vými atentáty, které byly vždy zarputilejší a
důslednější. Nibilisté vraždící státní úředníky
a útočící na cary dle svého mínění vykonávali
posvátné poslání a byli odhodlání ke všemu
mučenictví. Car Alexander II. podepsal sice
vyhlášení ústavnosti, ale po jeho násilné smrti
nástapce jeho a syn Alexander III. úmyslu
svého neprovedl. Tento car, ač trýzněn mu
kami doševními, pochodícími ze strachu před
atentátem, přece z absolutistické své moci oi
čeho nepovolil. Jakého rozčilení duševního stav
carův dostapoval, vysvědčojí dvě události.
Jedné noci za velikého horka v komnatě asnul
důstojník, jenž měl stráž vedle carovy pra
covny. Nešťistný důstojník zaslechouv přichá
zeti cara, ulekaně odskočil ze sedadla ve stín,
aby upravil si rozepjatou uniformu, při čemž
zablýpkla se mu v race atříbroá tabatěrka. Car
domníveje se, že se to leskne dýka útočníkova,
vyňal rychle revolver, jejž měl neustále u
sebe, namířil, střelil, a důstojník sklesl mrtev.
Jindy poračil car komorníkovi, aby ho ráno
v orčitoo hodinu probadil. Když ráno komor
ník tvrdě spícího cara se dotekl, aby ho pro
budil, car v sebeobraně před atentátem ko
morníka pradce kopl do života, tak že obohý
sluha po několika dnech zemřel. Možno si
představit, jaký asi jest život nynějšího cara,
jenž prožívá všechny hrůsy vražd, atentátův a
revoluce. Právě nyní dočítáme se z novin, že
druhá duma bude zase oposiční. V úrahách
politických prorokuje 8e, že bude mírnější než
prvá a že spolébajíc na plněnívědomí zákon
nosti, bude se snažit o zdravý postap nutných
reform. Úlohou této domy bude také, aby
mravním svým vlivem a enad také zákonným
usnesením vystoupila proti sprostým vraždám
a terorismu těcb, kteří nemají již na starosti
dosažení outných svobod, nýbrk úplný rozvrat
říše. Dej Bůh, aby olovanská veleříše brůzami
jí otřásajícími dodělala se obrození na nových
ústavních základech. Jakkoli četné ty hrůzy
konány byly ve jménu idee, ve jménu tužeb a
potřeb davu, přece snad zdravý rozum většiny
zabrání dnes již zbytečnému prolóvání krve.
Hříchy slepých vlád a rádců raských carů již
strestány dosti. Dnes poznáváme jiš jasně ne

schopnost mnohých ruských ministrů, kteřív atontátech nihilistických rozpoznávali skutky
jednotlivcův a nikoli projevy lidové duše, kteří
nedovedli stopovati příznaky souborného zá
kona životního, ovládajícího pokolení lidské a
vzpírajícího se proti stoletým útlakům a de
ptáním přirozených práv, přezírali jednotu
Božské idoe, že kde duch Boží, tam že musí
být i zákonná svoboda, která se postupně v lid
stvu uskutečňuje, břešili proti blahu říše, že
každou výstražnoa událost považovali za výplod
nabodilých okolností nebo osudu a ne za po
jivý článek a minalostí s budoncností.

* *
*

Jesoita Wasmann tedy přednášel v Berlíně
o darwinismu před německými učenci, před————————

sJejda, jejda — to je zlé — to je svízel,«
škrábsl se přednosta za uchem. »Ale — počkejte,
už to mám, Podívejte se, tenble nákladní vlak po
jede za čtvrt hodiny k Rákosovu; bude tam už
před jedenáctou. Jen tak vás tam pustit nemohu.
Musí se to provést podle paragrafů, ouředně, víte
— skoro se to stydím říci — jako byste některý
kus dobytka provázeli. Není-li vám to příliš od
porné, pojedete tedy — jak my říkáme — »zur
Begleilung=.

»l jen když se dostaneme před jedenáctou
do Rákosova — to je hlavní«, vděčně pozname
nala nevěsta, a ženich se usmál, Konec bolu! Ale
sterost ještě. Letéls do Rákosova depeše, kupily
se lístky »zur Begleitunge, a ženich šel s panem
přednostou působit na srdce steré baráčnice Vo
račky, aby zapůjčile ku krátkému výletu bílou
kozu,hovící sv malém chlívku. »Jo — a kdo

k mi za to stojí, že ji zas dostanu zpátky?
Vídyť jest to skoro můj jedinej majetek.« Když
uviděla stařena desítku, hned byla povolnější.
Same ji dovedla k vleku, »Ta by cbudinka s ji
ným aňi nešle, je to takové věrné zvíře.< Snou
benci zaplatili ještě zpropitné za přinešení dvou
židlí do vagonu — 8 vak se hnul. Teď se roz
hodné koze nic stát; nemohlo, když měla nad
sebou dva inteligentní strážce. Koza ječela pět
minut, než si zvykla na novou situeci, ale pak
připustilak slova i snoubence.

»Rajská jízda«, zasmál se ženich.
>To jsem nevěděls, kdo rozhodne o našem

osudu! Ty huňatý roháči, ani nevíš, jaké nám
děláš dobrodiní. — Však toho tvora musíme bodně

pobostů, až bo po všem«,»Loť se ví — dostane nejlepší ealát, jjabi
koláče.« jlepší » jablka,

" Na nádraží již čekalo na třicet hostí, Ho
mérský smích se rozlehal, když nevěsta opatrně
stoupala z vagonu na přistrčenou židli a za ní
elegický nářek kozí se ozýval=

"sJeli jsme „sur Begleitung', vykonali jsme ten
ouřad dobře«, vykládet ženích. »Jen když jsme ne
zmeškeli svatbu, to je hlavní«,

Teď už byla nevěsta veselé celý den.

výkvětem německé vědy, a dovídáme se, že
dojem jeho přednášek učení páni chtěli setříti
únavou poslachačů. Obmyslně své vývody pro
dlužovali, aby závěrečná odpověď Wasmannova
zapadla bes oblasu a zájmu. Při četbé zprávy
o přednáškách Wasmannových mi vstoupla oa
mysl myšlenka, jak obybojí řečníci, kteří chtě
jíce všechno najednou posluchačům pověděti,
protabují své řeči přes dvé až přes tři hodiny.
Zkušenost učí, že únavou zájem klesá a do
stavaje se drahdy nechnoťk věci samé. Tohoto
omyla neměli by se dopouštět jmenovitě řečníci
katoličtí, kteří přicházejí tam, kde schůze jest
odálostí velmi vzácnou nebo snad novotou.
Řečník před se béře úkol, promluviti o orči
tém předmětě, ví a má vědět, jaké má poslu
chačstvo, a podle toho jest mu se spravovati.
Jsem přesvědčen, že. za hodinu nechá se po
věděti dosti, ale ovšem věc musí býti promy
šlena tak, aby všechny myšlenky byly obsačny
a záměrně řízeny k cíli, jebož nutno dosá
hvoati. Nepronikl-li řečník předmětu, stává se
zbosta, že připlichťaje mnoho nepotřebného,
odbočuje, plýtvá zbytečnými slovy a konec
konců nemůže dlouho veplout do přístavu.
Řeč ne příliš dlouhá a obeažná jest nabáda
vější a vnokavější, než řeč tasemnicová. Lépe
jest, když lid lituje, že řečník ještě déle ne
mluvil, než když vidíme uúoavuné posluchače,
kterak pomalu z místnosti ve vytrácejí. Za
takových okolností není pak možný rozhovor,
kterého jest potřebí, aby přednesené myšlenky
se vžily všestranným objasněním.

+ v
. “

Pokus o koncentraci stran, podniknutý
vedením mladočeské strany, se rozbil. Kde jest
mnoho návrhův a zájmů, nemůže žádný z nich
stejnou silou prorazit. Mloví-li „Čas“, že mla
dočeši tu a tam jednají se stranníky realisti
ckými o dohodu ko práci, vzbuzoje to tady
ironický úsměv vzhledem k tomu skutku, že
realisté na porady o koncentraci nebyli pozváni.
Jde o to, zda-li vůbec někteří mladočaši mimo
Prabu s realisty vyjednávají a, je-li tomu tak,
pak jest otáska, jscí to mladočeši vlastně jsou.
Tady v Praze aspoň jest jisto, že proti kou
centraci s realisty jest v mladočeské straně
proud velmi silný. Jsou však neklamné známky,
že jistá konceatrační blahovůle jeví ae ve straně
mladočeské vůči sociálním demokratům. Pří
zoačny json vzájemné poklony dra Kramářea
řečníka | socialistického na nedávné schůzí
v Něm. Brodě. Jest to pojištění vzhledem k ne
jistotě, která se tají ve všeobecném hlasovacím
právu a vzhledem k nžším volbám.

Obrana.

(3)Výsledkynovohusitské reformy.Za jarého rozmachu mladočeské strany tolik
se hovořilo o „čistém náboženství Husově !“
„Vzhůru za světlým vzorem Hasovým, pozved
něme náboženskou a mravní úroveň našeho
lidu dle příkladn Hasova! Každý věrný Čech
má jíti světlou stopou Huscovoa! Pravda Hu
sova — pravda věčnál“ Tak a podobně vykři
kovali slavnostní řečníci, kteří namnoze —
mimochodem řečeno — neznali ani jediného
spisu Hasova. A skutky? Vizme výsledek
„praktického snažení“ novohositův. Děti mlado
českých otoů volají hřímavým hlasem proti zá
kladním zásadám Husova snažení. Hus 6e vy
jádřil, že kacíři mají býti odpraveni a odporu
čoval, aby světská moc násilím pudila liknavé
k sv. přijímání, považoval víra za nejvzácnější
poklad lideké společnosti — a teď se volá
jednoduše: „Pryč a náboženstvím ze škol!
Odločmecírkev od státu!" Has hájil posvátnost
a nerozvíšitelnost manželství a teď se ozývá
súst dětí mladočeských oteů: „Zaveďte sňatky
občanské, dovolte manželskou rozlaku !“ Jaké
símě — takový plod. Takhle končí náboženské
obrození tak hlučně prováděné „na základě
Husovy pravdy.“ O ty věčná pravdo Hasova,
hyneš znovu tak rychle, jako tenkrát mezi hu

Aby„patnástého století! — „My jsme a budemnsité.“

(8)Ještě bohoslovecké fakulta. Naše
články taly do živého. Hned se vyrojilo plno
protestních frásí pokrokářskýchprastaré, ovšed
nělé faróny. My však klidně trváme na žádosti,
aby kruhy kompetentní (pravíme kompetentní)
vzaly konečně věda Masarykovu důkladně pod
kritický nožík a vysvětlily, zda jest možno,
aby jediný odborný professor universitní po
učoval filosofy, bistoriky, politiky, lékaře i theo
logy bobaton odbornou znalostí vlastní. Ať pak
pao prof. Masaryk zase posuzuje odborné spisy
universitních professorů theologie. Ukázeli jsme
jiš přece dosti často, jak tento všenčeneo klo
pýtá, zvláště rozhovoří-lí se o naší církvi.
Máme snad znovu opakovati své vlastní vývody
o té vědě, na něž bylo odpovídáno výhradně
hrubosti a obytráckým překracováním?

Politický přehled.
Koncentrace stran v Čechách pro volby

do říšské rady scvrkla se na společný postop
mladočechůse staročechy; ostatní strany pastí
v boj volební povětšině na svou vlastní pěsť.
— Té doby zavířilo to rakouskc-uherským vy
rovnáním. Z Uher zahrozeno, že vyrovaací vy
jednávání musl býti co nejdříve skončeno, jinak
že bude uzákoněn uberský autonomní celní
tarif a zřízeno samostatné celní území uher.
Na tuto brozbu odpověděno z Rakouska dle
zásluhy, tak že Uhři kloní se najednou k po
volnosti. Vyjednávání vede se dále. Také na
zem. sněmich moravském a solnohradském pro
jeveno přání, aby se ož konečně vneslo jasno
do vyrovnacíhovyjednává:í, by se vyrovnání
poctivě provedlo, aneb aby co nejdříve nastala
úplná hospodářská rozlaka od Uher. — Císař
dle posledních zpráv přijede prý jisté do Praby
v prvé polovici dubna. —Místodržitel hr. Cou
denhove dostal brilanty k velkokříži řádu Leo
poldova. — Poláci zasazají se o to, aby i střed
ní školství podřízeno bylo úplné zem. Školní
radě; a bude prý jim vyhověno. — Zřízenci
Jižní dráhy provoznjí v celé dopravě passivní
resistenci, ježto nebylo vyhověno jejich poža
davkům po zlepšení hmotných poměrů.

Na sněmu království českého jakoby tkvěla
jakási ochablost. V komisích se pracuje dosti
pilně, před celou sněmovnou jedná se však
pouze o návrzích. Podán návrh na zavedení
volební povinnosti, přijaty návrhy na zřízení
nového živnost. soudu v Karl. Varech, na pod
poru družstevních agrárních podniků, na ochra
ou ovocného stromoví. Také sněm moravský
jednal jen o pilných návrzích. Návrh na změna
zem. zřízení a volebního řádu na sněm za
mítnut.

V Haliči působí velké rozechvéní zatčení
rasfoských stadujících, kteří na Ivovské uni
versitě způsobili velké výtržnosti pro navážšení
si jazyka ruského se strany polské. Studenti
zatčení a uvězněni, ale ježto odmítali ve vě
zení přijímání potravy, propuštěni na svoboda.

Papež se vyslovil, že vyjednávání s fran
couzskou vládou jest přerušeno. Kaěží fran
couzští mají v kostelích jako dříve zůstati,
nechť vláda francouzská jakkoliv 8e rozhodne.

Z poslanců do ruské damy zvolených jest
většina oposičních, kteří však chystají prý se
jednati způsobem umírněnějším.

Z činnosti katol. spolků.
Devatenáct mových člemů přistoupilo

v tomto témdní z Librantic ku katol. národní
Jednotě černilovské.Čest jim!

Z Lomnice m. P. Katolickájednotu naše
odbývala v neděli dne 24. února t. r. schůzi pro
členy a jimi uvedené hosty, při které 8 laskavou
ochotou přednášel vsdp. Th. dr. František Šulc
z Hradce Králové „O nynějších různých stranách
a jejich heslech ve příčině náboženství.“ V před
nášce skoro půldruhé hodiny trvající seznámil nás
vadp. řečník s různými stranami a společnostmi
po celém světě rozptýlenými. Poukázav na jejich
původ a cíle, které si za úkol vytkli na př. 8v0
bodní zednáři, sociální demokracie, spolek Gustava
Adolfa, Britická biblická společnost aj., upozornil
nás na stanovisko, jaké zaujímá každá z těchto
stran k církvi katolické a náboženství. Zmíniv se
také o nynějších stranách ve vlasti naší se utvo
řivších, vylíčil nám příčiny, pro které založeny
byly, upozornil na pronášená heala stoupenců stran
těchto vůči náboženství. Apeloval na přítomné,
aby po příkladu těchto stran lid katolický snažil
se zorganisovati proti evým nepřátelům, k čemuž
nám přál mnoho zdaru. Přednáška vyslechnata
a náležitou pozorností od velmi četač shromáždě
ných účastníků, kteří přes velmi nepříznivé počasí
ve značném počtu se dostavili; vsdp. řečníkovi
dostalo se bonřlivé pochvaly za námahu jeho.
Výbor katol. jednoty vzdává tímto vsdp. řečníkovi
za jeho laskavou ochotu ještě jednou srdečný dík
s pronáší přání, aby Všemoboucí ráčil mu popřáti
hojného a stálého zdraví ku prospěchukatolického
lidu. Po krátké přestávce podal zprávu oČinnosti
spolku předseda vldp. Ant. Láš a ze srdce jdou

mi slovy nabádal k vytrvalosti v nynějších do
bách, dokládaje, že pro zásady, za které bojujeme,
netřeba se nám styděti a se báti, Poděkoval všem
účastníkům schůze a ukončil tuto zdařilou schůzi
spolkovýmpozdravem: Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlcečsní. Do Eraminatoris pro

školy střední ustanovení jsou vsdpp.: za předsedu:
Magr. Alois Frýdek, b. gen. vikář, atd.; za místo
předsedu: Dr. Jan Soukup, kanovník a konsist.
rada; za Examinatory: Dr. Fr. Šulo, 8. kanovník
u konsist. radu, Dr. Gustav Domabyl, konaist. rada
a professor theologie, Václav Frůbbauer, gymnas.
professor, Dr. Josef Novotný, professor bohosloví,



— Ustanovení jsvu: p. Váci. Oliva, kooperator ve
Svratco, za koop. do Bělé u Přelouče; p. Josef
Macháček, kaplan v Cnlebích, za kapl. do Cere
kvice; p. Petr Zavřel, koop. v Kunwaldě, za kapli.
do Cbleb; p. Jan Kabrhel, kapl. v Poděbradech,
ga administratora do Předbradí: p. Karel Havran,
administrator v Sadské, sa koop. do Kácova; p
Ladvík Tůma, kaplsen v Král. Městcl, za zatím.
kaplana do Poděbrad; p. Frant. Solnička, kaplan
v Kněžicích, za kapl. do Králova Móstce; p. Ford.
Jeblička, kapl. v Káoové, za administr. do Star
šova; p. Bob. Konečný, kaplan, za admioistratora
do Král. Dvora; p. Váci.Prokoš, kapl. v Chvalči,
za kapl. do Král. Dvora. — V Pánu zesnali: p.
Jan Vlach, jubilár, konsist. rada, b. vikář, děkan
vLuži,+ dne 18 února (aaroz. 1830, vysv.1856);
p- Jos. Kalous (V Vuln.), farář v Hronově, + 27.
února (narozen 1859, vyav. 1884). — Uprázdočná
mista: Staršov (Dittersbach), fara pod patron.
Jeho Veličenstva, (odchodem faráře p. Jos. Štem
berky va faru v Kolči, arcid. pražská) od 1. ú
nora; Luže, fera pod patr. kniž Tharn-T=xise, od
91. února ; Hronov, fara pod patron. knížete
Schaumburg-Lippe, od 1. března 1907.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 25. února 1907 usneseno: Veli
telstvím c. k. pěš. plaku čís. 18. v Brunecku sa
slaný seznam invalidů, navržených pro udělení
nadace raněných vojínů r. 1866, předloží se měst.
zastupitelstvu. — Výměr c.k. okresního hejtman
ství, kterým pokutován byl p. J. Malý pro pře
stupek řádu živnostenského, byl vzat na vědomí.
— Místo jateckého uděleno bylo p. J. Frýbovi,
řesníku v Malšovicích. — Podá se žádost, by Al.
Střížek přijat byl vošetřování spolku sv. Vincence
de Pauli v Praze. — Dopis p. Ant. Schaffora, že
elažbu policejoího komissaře nastoupí daem 16.
března t. r, byl vsat na vědomí. — Žádost ústř.
komisse divadelní za obnovení smlouvy 8řiditelem
p. Fr. Lacinou za posavadních podmínek na další
jeden rok byla vzata na vědomí. — Technické
kanceláři se dovolí, by prodávala planografické
otisky regulačního plánu města sa cenu K |—
jeden kus. — Žádost pí. Bóbmové za povolení
k výčepu libovin v domě čp. 78 postoupí se živ:
nostenakéma odboru. — Panu V. Waldekovi čítati
se bude spotřeba vody v domě čp. 116 k jeho
žádosti paušálně. — Výkaz o dobrém prospěchu
stipendistů, předložený c. k. řiditelstvím vyšší re
álky, byl vzat na vědomí. — Z4 posavadních pod
mínek prodlouží se pronájem lunetty čís. XXX.,
v níž ee nalézá továrna na harmonie, fé. Rudolf
Pajkr a spol. — Jatečnímu dělníku upraví a vy
káže se byt v budově měst. jatek a objedná se
1.000 kusů nábojů pro porážení dobytka. — Po
volí se překročení policejní hodiny p. J. Kuchaři,
hostinskému v domě čp. 79. — Upozornění praesi
dia rady městské v Praze na Cheradamův týden
ník „I Energie Francaise“ postoupí se spolku
„Alliance Francaise“ a Palackého čítárně, -- Dobro
zdání obec. a měšť. škol o spalování knih, použi
tých ze školních knihoven žáky a šákyněmi, sti
ženými epidemickými nemocemi, postoupí ge zdra
votnímo odboru. — Povolí se adaptaco v domě
čp. 9 k žádosti p. Josefa Formánka dle návrhu
komisse a v domě čp. 146 k žádosti p. L. Pal
duea. — Vyžádá se svolení okres. bejtmanství a
bisk. konuistoře, by ponechána byla odměna po
gavadní za čištění kostelního prádla kostelníkovi
v Pouchově. — Proti povolení výročního a do
bytčího trhu obci Solnici neučiní se námitek. —
Žádost „Svasn Ččeskoslovanského studentstva v
Praze“ za podporu akce, zabájené pro zrušení
všech poplatků na vořejných školách všech kate
gorií, postoupí se měst. zastapiteletva. — Zpráva
policejní o vzniku obně ve skladišti p. F. Bergra
v domě čp. 150 vzata na vědomí. — Výboru „0
becné kuchyně“ zde propůjčí se divadlo ku před
stavení na den 13. dubea. Výkonnému výbora
strany gociálně-demokratické na den 80. dubna a
dámskému spolku pěveckému „Eliška“ na den 15.
března t.r., místo původně určeného dne 9. téhož
měs. — Techn. kanceláři se uloží, by podala ná
vrh na úpravucesty k zádušnímpozemkůmv Lo
cheniofch. — 4 žádosti o zvýšení podpory a 0

pory mimořádné byly zamítnuty, dvě podpory
yly prodlouženy a dvě zvýšeny.

Vyhlídkyprof. Dra. Drtiny maman
dát Ineccký. Městský volební okres náš
(čís. 24.)má Již šťastně dva oblášené kandidáty
poslaneckého křesla: socialistu Hampla, kovoděl
nika z Kuklen, arealista Dra. Drtinu, professora
s Prahy. Zejména kandidatura posledně jmenova
ného, žáka profassora Masaryka, je nadmíru zají
mavým a poučným zjevem. Vědycky se tvrdívalo,
že strana Masarykova je seskupením odpadlých aneb
nevěřícíchkatolíků,klerikálníchevangelíkůa tidů.
Znalci tvrdili, že strana tato není nic jiného, leč
„kantorismem“ t. j. stavovským bnoutím učitelů a

feseorů za příčinou zlepšení hmotných a spole
ských poměrů. Kdo si uvědomí, že tito ston

penci Masarykovi volejí stále po „volné“ škole,
pí snadno, že stojíme před organisovaným

edním stavem, jenž byl však tak opatrným,že so
skryl se svými stavovskými zájmy za politickou
zástěru „lidové strany.“ Ve svém cbytráckém za
kuklení našel dosti ochotných pomocníků, kteří
tento politickýpříkrov „lidovosti“ nad Masary

kovci zejména strana radikálně pokro

ková propůjčila se loni na pardubskémsjezdu ke
službě těchto dekorstérů a je plány Masary
kovy, ačkoliv dříve nemohla trefiti Da jméno ani
jemu uni spojencům židovským. Že naše analyse
o prvcích„lidové“ strany je správnou, dokazoje
výbor místní organisace její v Hradci Králové, jak
Be ustavila dne 21. úaora. Předsedou svolen Dr.
Klumpar (s0ad katolík), místopředsedou Rejcbl
(evangelík), pokladníkem Dr. Geduldigar (isra
elita), jedoatelem učitel Kubálek (snad katolík) a
zápisovatelem professor Vrabec (evaogelík.) Tato
skupica lidí vyhlásila kandidatura professora, jejš
Masaryk (ač to podiv u nás spůsobilo) ve schůzi
v Adalbertina dne 29 října 1906 nazval nevěrcem.
Agitace ve prospěch Dra. Drtiny provozají po
krokáři obdivabodnou čilostí, Každému učiteli za

sllají revers ka podpisu, še bude voliti Jen A jen
Drtinu. Řečníci pokrokoví rozjíždějí se do všech
měst na okrese, řeční a ag'tují Žádní strana ne
může se vykázati takovým nadšením a takovou
čilostí ve volební akci.

Nehválemí. Volba p. H. Srdinka, zem. po
slance a statkáře ve Srob Dvorech, za starostu
okresu králověbradeckého byla císařem schválena.

Rozpočet obee. Král. Hradee na rok
1907 vykazuje : potřeby řádné 848 41769 K, mimo
řádné 4.400 K, celkem 85281769 K; úbrady
řádné 733 667-005 K, mimořádné 200 K, jeví se
tedy schodek 118.95064 K. — Rozpočet místní
školní rady na r. 1907 vykazuje potřebu 40.20.18
K, schodek 35.994-28 K. Celkový schodek činí
154.944 92 K, Na úbradu těchto achodků nevrhoje
se: 9,9, obecní přirážka ku přímým daním
(135.000 K) 4726 K, 26',9, školní přirážka ku
přímým daním 35.775 K, dávka zu vodu ušitko
vou 30000 K, 3"/, dávka z nájemného (750.000
K) 22.500 K, dar Králověhradecké spořitelny
66.000 K; zbývajících 594492 K ubradí se dal
šími ús?orami.

Koncert Fraut. Umdříéka uspořádán
bude v sobotu 2. březos t. r. o 9/7. hod. Před
prodej letků u p. B. Broukala, knibkupce na Vel.
náměstí.

Z Kilepereva divadla. Jednotadivad.

v neděli 3. března 1907 na počest 30leté čionosti
člena svého p. Jos. Dvořáčka slavnostní předeta
vení: Tiché jubílenm. Zert ve3 jednáních. Napsal
Jos. Šmaba. Regisseur Bř. Broukal. Zučátek o 7.
hodině večer. Konec o půl 10. hodině večer.

Lidová píseň. Žádám snažně velovášené
p. t. učitelstvo, jakož každého, kdo se interessoje
o lidovou píseň, by umaslal podepsanému opisy
plsní, špalíčky a p. s příslušným návodem ku zpěva
(notací), z bližšího i vzdálenějšího okolí Hradce
Králové Dr. J sef Pešek, prof.gymnasiav Hradci
Králové.

Z valné hromady místního edborea
Nár. Jednoty Severočeské pro Hradec
Králové a okolí dne 25. února t. r. Z jed
natelské zprávy měst. kontrolora p. K.S Kašpara
vidno, že Činnost odboru směřovala k ochraně ma
tiční školy v Téchoníně u Králík, jež přešla v jeho
výbradní vydržování mimo náklad osobaí. Odbor
docílil v té příčině finanční samostatnost od ústř.
výboraa přijal tak úkol v orgavisacinárodnísice
snačný, ale důstojný města našeho. Na školu tě
choninskou vynaloženo za minulý rok celkem K
2.235:56. Ústavu polévkovému při škole věnována
jaso loni i letos plná pozornost. Dobročinoým
tímto opatřením uděleno chudé horské mládeži

v Téchonině se rozvíjí a počet žactva opět se
zvýšil. Letos vypravil odbor pro tutéž horskou.
Školu vánoční nadílku též úplné samostatně, £a
koupiv od zdejších obchodníků pěkvých silných
látek zimních. Poděleuo bylo celirem 18 hochů a
16 děvčat úplnými teplými oděvy, obuví, vánoč
kami a chntnými zákusky. K zvýšení zdroje příjmů
uspořádal odbor cestopisnou přednášku rodáka zdej
šího pana Koska, jež doollila pěkného výsledku.
Čestné zmínky zaslahuje v odboru akce novinář
ská, věnovaná Českým menšinám v horách Orli
ckých: v Pěčíně, Rokytnici, Tóchoníně a Liberku,
v Krkonoších: v Hartě a Žacléři a v Kytlici u
Čes. Lípy. Jim pravidelně týdoě zasílány datované
přečtené časopisy téměř všech politických směrů
a různé poučné revue a lidové vzdělavací brožury.
Některé časopisy pro ně předplaceny a přímo jim
z administrace zasílány. Udbor vymohl u ředitel
etvl rak. sov.-záp. dráhy ve Vídni nařízení, aby
byla na zdejší atatici dodržováná rovnoprávnost
jazyková, dosad valně porušoraná. V záležitosti
rovnoprávnosti všech národů při úřadování pošt.
spořitelny podaná potice k ředitelství byla vybý
bavě zodpovědóna. Oporou odboru v jeho kulkur
ním a homanaím úkolu jest jeho
pašla vHradci úrodnou půdu a důležitost její jest
nes, V závěrku s váčkem vspomenuto, že
pěkných výsledků «jbor docilil obětavostí našívě
fejnostiavsdánydikyváem,kteřímorálnéi bmotné

přičinil se o rozkvět Jednoty a vysloveno přání,y odbor našel řady nových příznivců. Dle správy
pokladníka p. Zd Ješka loaskóbo roku obnášely
příjmy odbora s připočtením tečního zůstatku
úhraem K 680906 | Z aich bylo na příspěvcích
členských přijato 8423 K, ze sbírek 27 K 70b,
na darech: od sálosvy 20 K, Zal. úr. ústavu 10
K, apořitelny 30 K, Pravovarního měšťtanatva10K,

J. B. M. dr. J. Doubravy 15 K, město Hradeu Král.
100 K, okr. výbor 20K, od dáu. odboru N.J.S.
ve Svobodných Dvorech 40 K a od odboru N.J.S
v Předměřicích n L 38 K; oa vánoční nadílku
přijato 420 K ó5 bh. Čístý výtěžek z panoramy
obnáší 1.120 K 84 h a z uspořádané přednášky
221 K 68 h. Z vydání odboru nutoo uvésti ze
jména ta, jež věnována na matičaí školu v Técho
nícě: na udržování budovy, oplocení zahrady Školní
a pod. vydáno 812 K 87 h, na školní potřeby a
pomůcky 267 K 81 h; v Činnosti podpůrné vy
dáno na polérkový ústav 221 K 48 h a na vá
noční oadílka v doplatku na rok 1905 dlužných
403 K 30 b a za letošní 627 K 10 h. Novinářská

akce pro české meušiny vyžadovala nákladu 164
K 69 b. Celkové vydaní obnáší 4.479 K 16- hal.
Jeví se tedy za mioulý rok pokladní obrat 11 284
K 21h. Stěží který odbor ná venkové může dů
v ticbó práci takovými výsledky vykázati. | Při
volbě výboru a faokcionářů odbora pro nový rok
Bprávní zvolení jednomyslně pp.: předsedoa Ot.
Vojta, místopředsedon Dr. L Batěk, jedoatelem
měst. kontrolor K. Kašpar, pokladatkem socha
Zd. Ježek, novinářem obchodolk Jan Dorchanek,
správcem panoramy obchodník C Vlach členy vý
boru stavitel F. Čeruý, professor Dr Pešek a prof.
Josef Vrabec; náhradníky účetní J. Černý a zá
mečník radaí K. Halonnek; revisory účtů professor
Obchodní akademie J. Vocásek a účetní záložny
K. Buliček. Po přijatém návrhu, by založil se food
2 109, přispěvků z Čístěho výtéžku panoramy na
možné zakoupení v badoucnosti uové samočinné
panoramy, předseda doslorem ukončil scbůzi.

Panorama Národní Jodnoty Severe
české v Hradel Králové za Bílouvětí vy
stavoje ve dnech 2.—8. břesna 1907 serii kra
jinných půvabů Korutan.

Mtímy jednoduché frekvence ma
středních školách rýsují se stále markent
něji, tak že jest potřebí vášně o tum uvatovati
Prospívá soad jednoduchá frekvence žactvu po
stránce zdravotní? ©Nabývá šák potřebného osvě
žení těla, aby intensivněji duševně pracoval ?Všichni
rodiče nemohou dáti žákovi ma dostatečné oběer
atvení o 10. bodině, aby bez hladu až do 1 ho
diny vydržel; takó není neto mimořádné podpory
od jinud. Chudší přijdou po 1 hodině domů, aby
anoědi ohřívané zbytky. A mošno žádati, aby
atravovatelka, obstarávající stravu na př. studojí
címu obch. akademie a gymnasistovi, vařila pro
každého zvlášť? I ti žáci, kteří mají stravuv bytě
zcela přiměřenou, trpivají na žaludek, že předrželi
hodiou k obědvání obvyklou. Dalo by se ovšem
ledacos napraviti, kdyby každý student si mohl
opatřiti byt náležitý, kdyby dosor na byta stravu
byl zostřen. Kdy se toho však můžeme dočkati?
Nesnáz na všech stranách. Přespulní studenti do
stanou se domů kolem. 2 hodiny, mnosí odkázaní
na vlak právě pro tu přespolední hodinu atratí
Spojení a dojedou domů až k večera. Jaké json
to pak poměry stravovací! A jaká jest ta pozor
nost žactva při 6. hodině? Žáci si nerozdělí dle
Komenského čas k práci a zábavě; napřed dlouhé
přepínání a pak — dlouhé prázdno. Studující po
važují odpůldne za dobu sladkého odpočinku, vé
nují se zábavám a — očí se většinou zas jen
večer jako dříve. Marno říkati, že 86 má od
ledne pracovati doma též. Vždyť na př. v pondělí
umívají leckdy žáci nejméně, považují neděli za
dokosalé prázdno. Usilovalo se o to, aby žáci ne
musili nositi do školy mnoho koib — teď jich nosí
oelé rance.

. Věelařský spolek pro Hradec Krů
levé a ekelí pořádá v sobotu dne 9. t. m. o
5. hodině večerní v hotelu u Černého koně výbo
rovou schůzi, ku které se i všickni páni členové
zvou. Členské knížky třeba vzíti a sebou. — Na
Královéhradecku tolik včelařů, škoda však že
mezi nimi jeví se tak malý zájem ke spolku to
muto.

Koncentrace stram v Praze se nezda
řila. V Hradci však rozluštép nesnadný problém
příznivěji. Pokrokářetvo problásilo, že v případě
užší volby mezi Bociálním demokratem a kandi
dátem mimopokrokářekým dá své hlasy sociálnímu
demokratovi; a tak můžeme čekati, že pokrokář
ské hlasy sesílí pošici poddaných vídeňského
Horaelity a nepřítele našeho národa Dra Adlera.

Všeobecná úvérní banka v Hiradel
Králové, zapsané společenstvo s ručením ob
mezeným, odbývale dne 31. ledus t. r. III. řádnon
valnou hromada. Na této valné hromadě byl 8 o
prardovým unepokojenímvšech přítomných konsta
tován velice přízalvý vzrůst ústavu. Člesské podíly.
hotově splacené vsrostly během roku 1006 se
88.955 K na 61.766 K, v měsíci lednu a únoru
t. r. přirostlo na těchto opět- 5.000 K,tak že
záruka hotově eplacených podílů členských a při
počtením fondů reservníchté doby přes 200.000 K
obnaší. Veškerá aktiva banky i s členskou 
kou obnáší značně přes půl milionu korun. Čles
dozorčí rady pan B. Melichar přednesl následající
zprávu: Členové dozorčí rady konalí průběbem
správního roku 1906 jedenáct schůzí a mimo to
pokaždé pokladní denník buď s knibon směnečných
sápůjček, neb s knihou vkladů prohlédli, prozkou

mali (p řkráte podrobně zásobníksměnek, zásobaesaných papírů a zástav, četli protokoly řiditelstva
o přijímání členů a povolování sápůjček a dali



die potřeby doklady předložiti. Vády nalezli věe
v úplném ku „přebledné a opatrně vedené.
Bkuotro pokladny provedli kromě ve smíněných
sckůzích, během roku čtyřikráte Pokledniční bo
tovost shodovala se všdy se zápisy pokladaičního
deaníku. Doe 80. ledna t. r. porovnali závěrečné
účty: Rozvažný, slska a stráty a pokladoiční a
vše v soublasu s knihami účetními shledáno. Vzhle
dem k tomu navrhujeme, abyste předložené děty
sa-rok 1900 schválili a řiditelstvu udělili absola
torium. Po té vykonány volby doplňovací do fidi
teletva i do rady dozorčí, načež usneslase valná
bromada k návrhu řiditeletva na změně g$ 1. 42.,
kteroužto změnou bude nadále firma zníti: Váe
obecná úvěrní společnost, zaps. společsnstvo 8 rač.
obmezeným, a uloženo fiditelstva změnu tato do
rejstříku společenstev přiblásiti, což se také již
stalo. Zároveň usnesla 8e valná bromada dle né
vrba řiditeletva směniti Aliálku ve Vídni v expo
Bitoru. Účet rozvašný vykazuje: Aktiva: Hotovost
pokladní k 31 prosinci 1906 K 41.67110, zápůjčky
Bměnečnéa hypoteční K 313.675'09, přebytkyoji
bých ústavů K 6.262'.4, tiskopisy K 3740, inven
tat K 738366, cenné papíry, kupony a mince
K 41 23169, záloby na cenné papíry a jiné záloby
atd. K 2i.08207, úroky z půjček nedoplacené
K 90109, úroky « reeskontn přeplacené K 1.04848,
zásoba jnť lstků, pošt. známek atd. K 74522,
zásoba kolků, směn. blanketů a jiné K 47124,
přeplacené nájemné, telefon. časopisy 8 inserty
K 51950, kancelářské potřeby K 271, různé po
hledávky účetní K 346. celkem K 439.842 22. —
Passíva: Podíly člen. K 61.765, vklady K 156.767'88,

K 2.09659, reservní fond K 2.500, fond ztrátový
K 500 fond pensijní K 260, nezaplacené daně
K 400, kauce řiditele filiálky vídeňské K 30000,
čistý zisk K 1.303'70. Účetnímu p. Jos. A. Hej
slarovi udělena k návrbu rady dozorčí za vzorné
vypracování bilance odměna a celý xbytekčistého
zisku převeden na nový účet. Obrat pokladniční
se rok 1906 obnášei K 4,376.24104. Povinné
odborná revise banky vykonána bode béhem mě
síce března t. r. Jednotou záložen pro Čechy, Mo
ravu a Slezsko v Praze.

. Z Pouchova. Bv.-JosefskáJednota na
SlezekémPředu čstí pořádala minalou neděli před
nášku na Poncbově. Přednášel dp. Mynařík, kaplan
z Černilova, o avé cestě do av země. Ačkoliv je
doma mnoho zaneprásdněa, vyhovuje dp. kaplan
s ochotou všem, kdož ho požádají, by přednášel
Tím stalo se, že již podruhé zavítal do naší far
nosti, by povzbadil svým milým, poutavým a po
učným způsobem katolíky v lásce k ouěm místům,
kde žil a působil Zakladatel naší av. víry. Sál
dávno před počátkem naplněn do posledního místa
nejen katolíky, nýbrž i příslušníky jiného vysnání,
ba i z Hradce Král. bylo posorovati účastníky.

děti, že církev dovede osvětliti a poočiti spůsobem
ušlechtilým. Proto naše díky platí dp. kaplanu
Mynařikovi 1s krásnou přednášku, vp Petráskovi,
kaplanu v Černilově, za ochotné obstarávání svě
telných obrazů Zaplat Bůh.

Přípravy k příštím volbám v Par
dubicích. V Pardubiclch budou příští volby do
říšeké rady zajisté tak měny, jako nikdy před
tím, Hlásí ne již asi čtyři kandidáti a možná, že
jich bude ještě více. Jednotlivé strany pracují čile
na organisaci svých stoupenců pro příští volebuí
zápas a přijdou dle všeho v boj volební náležitě
vyzbrojeny všemi prostředky k dosašení co možno
největšího volebního úspěchu. Posnd ovšem konají
přípravy jen v tajnosti a v zákulisí, aby taktika
jednotlivých stran zůstala tajná stranám nepřátel
ským. Volební pohlaváři atrategicky čítají zatím
počet hlasů uvých zápasníků a ve svém arsenálu
vyhledávají a rovnají k hotovosti volební zbraně
ne potírání svých odpůrců. A v Pardubicích bude
ta směsice stran politických tak pestrá v malém
jako je v celé vlasti naší ve velkém. Ovšem při
takové místní polit. péle-mél nedá 8e ještě nijak před
vídati určitý průběh a výsledek blízkých jarních
voleb Zatím nejvíce se tuší strana sociálně-demo
kratická a náboněí její pobíhají jiš od domu k domu,
aby byla celá rodá armáda na komando pohotově.
Přemnozí s nich také jsou té pevné naděje, že
+ Pardubicích lze se nadíti pro sociální demokraty
nějakého positivního spěchu. Tu naději mají ovšem
také mladočešizrovna tak Jako ovangelicko-židov
-ská pokrokářská strana a jiné strany, ať již mají
nátěr třídní nebo politický. Protoše při velikém
počtu obyvatelsva v Pardubicích a při té volební
ebati a náladě, jaká se jeví v jednotlivých vrstvách
obyratelstva, nebylo by lze konati volby na jedsom
mlstá, rosděleny jsou Pardabice na čtyři volební
okresy. Okres východní bude odevzdávsti své vo
lební lístky ve volební síni, která umístěna bude
ve školní bodově „u Kostelíčka“, střední okres
bode míti volební místnost v radmici, druhá část
v restauraci v Bubenči, západní část bude voliti
v botelu „Koubek“ naproti nádraší.

Úmrtí v Pardabicich. Doe 21. února
t. r. zemřel p. Karel Wittoch, učitel zpěva a hudby,

Jo konatrapnénemoci vestáří50roků. Pobřebeho konal se v sobotu odpoledne s Pardubic do
Besemic, kdež zesnulý dříve působil. V Pardabi

.—olehbyl senaulýučitelem« na reálce Arar
| | ohamíkemv kostele„u K * a v Pardubičkách.

Nové stavby v Pardablicích. V Par
dnbicích staví se moderní veliké divadlo. Vedle
divadla projektoje rakoosko-nberská banka velikou
budovu pro své úřady. V nejbližší době má tu po
ataviti poštovní erár avůj palác pro poštu, asi tak
velkolepý jsko má Trutnov. To je telké až nale
bavě nutno. Tak veliké město, jako jsou Pardu
bíce, zasluhovalo přebe už dávno svou vlastní po
štovní budova a trocho pohbodloéjší e upravenější
místnosti v blavní běidově poštovní nežli má nyní.
Doufejme, že co se blahosklonné stalo v německém
Trutnově, že se stane v nejkratší době i v českých
Pardubicích. Vedle toho má se tu stavěti techno
logické musenm a nové školní budovy na Novém
Městě pro chlapeckou a dívčí školu měšťanskou.
Bade to obyvatelstvo pardubické státi sice nové
přírášky, ale nelze se tomu nijak vyhnonti. Par
dubice mají 3300 školou povínných dětí. Měšťan
své školy jak dívčí tak chlapecké mají až trojná
sobné paralelky a i ty jsou v pravém slova smyslu
napěchovány, tak že při tak velikém počtu žactva
nelze při nejsvědomitější snaze učitele s příměře
vým výsledkem vyučovati. Jest tedy svrchovaně
na čase, aby se v zájmu vyučování a výchovy
měšťanské ško'y chlapecké i dívčí v Pardubicích
co možno nejdříve rozdělily. A to se také záslubou
avědomělé místní školní rady v brska stane i při
těch velikých obětích, které se obyvatelstvu par
dubickému uvelí na bedra atavéním nových škol
ních budov. Nádražní budova bude letošním rokem
dobotovena a odevzdána celá svému účelu Bohužel
kostel v Pardubicích Beposud neopravuje ani nestaví.

Nádraňní budova v Jesničanech n
Pardubic. V Jesničanech je takó zastávka na trati
Pardubice-Německý Brod. Domeček, kde se Čeká
na vlak, je botová bouda, pobitá šindelem, přes
to, že se tam prodá do roka více jízdních lístků,
nešli v pěkné a upravené nádražní budově v Me
dlešicích, ba i v Rosicích. Rozumí se, že čekárna
je v takové bondé naprosto nevhodná 4 tmavá.
Ostatní místnosti naprosto nedostačitelné. Také
tam stojí v ryze českém kraji nápis Jesnitschan.
Snad je to číneky anebo japonsky? Němci by ve
svých krajinách takovou zkomolenina vetrpěli. My
slíme, že Jesničeny zůstanou i Jsponci, Číňanu s
také Němci vždycky jen Jesničany.

Missie v Mikulovicich u Pardubic.Od
29. února až do 1. března t. r. konaly se missle
v Mikulovicích za vedení dpp. jesuitů z Hradce
Králové. Ač počasí bylo velmi nepříznivé pro svoji
sýchravost a chladnost, přece přicházely do chrámu
Páně po všecky dny celé zástupy věřících, eby
vyslechly mocně dojímající kázání dpp. missionářů.
Přišlo moobo lidí i z okolních farních osad. Ka
jíeníků byl počet nesčetný. Výsledek je tudíž po
žehnaný a blahodárný. Je nutno, aby ge takové
missie co nejdříve uspořádaly také i v okolních
farních osadách. Zodpovědnostv našich pohnutých
dobách je veliká. Pracuj každý, dokud jest den.

Celkový výsledek veleb okresníchv Bychnevě m. Hm. Aby čtenářstvo „Osnovy“
poznalo celkový výsledek nedávno vykonaných
voleb do zdejšího okres. zastupitelstva, podáváme
jemu v té příčinězprávu tuto. Za venkovaké
obce byli zvoleni: Jos. Dusil, starosta v Černiko

vicích (53 bl.), Váci. Hlaváček, starosta v Lito
bradě (52 bl.), Frant. Šabata, starosta v Lakavici
(38 hl.), Jarosl. Kučera, rolníkv Lapenici (83 hl.),
Ad. Merta, rolník v Liberku (38 hl), Ant. Mora
vec, starosta v Ještěticích (33 hl), Kar. Rozum,
starosta v Dloahé Vsi (33 hl.) Jos. Ruffor, ata
rosta v Javornici (33 hl.), Frant. Kosek, rolník
v Rovni (30 hl.) a Jos. Jírman, rolník v Kvasi
nách (27 bl.); celkem tedy 11 členů. Dosavadní
starosta okr. Vojt. Bezděk, který již po dloohou
řadu let vzorně epravnje obec Třebešovakou, muž
to zajisté veškeré úcty bodný a zlatým záslušným
kříšemvyznamenaný,nezvolena podobněnezvolen
též vynikající starosta skuhrovský Ed. Porkert.
Ze zvolených jsou pouze dva, totiž Fr. Šabata a
Ad. Merta, kteří také předošle a před tím již po
několik dřívějších období zasedali v zastupitelstvo
okresním; ostatních 9 členů jsou lidé veskrz noví,
což jest potud zcela v pořádku, že do práce ve
fejné pro okres zasvěceny a sapřábnoty badou
síly mladé a nadějné, jimž nepochybně ogvědče
vým rádcem a vůdcem bude skušený a záležitostí
okresních dobře znalý starosta lukavický Frt. a
bata, který v rolnických i mimorolnických kruzí-b
nemalé vážnosti požívá. — Za města zvoleno
celkem členův 8, a to za Rychnov Ď, totiž do
savadní 4 členové: starosta JUDr. Č. Larger,
Langer, advokát. knihkupec E. Rathouský, zedni
cký mistr Fr. Háoyš a dosavadní vrobní dozorce
a referent nemocničaí, lékárník Al. Wolf; nové
zvoleným členem jest hotelier K. Pachwein. První
tři zvolení byli na základě kavdidát listiny v mi
mořádném zasedání obec. výboru ze dne 0 m. m.
přijaté; drazí dva kandidáti podle téže kandidát.
listiny navržení, c. k. prof. v. v. dr. Tom. Koařil
a c. k. notář Al. Jevchike, po fanatické židovazo
pokrokářské, proti nim namířené sgitači. při niž
ta i tam nešetřeno ani nejprimitivnéjších sásad
spol-čenské slušnosti, jako by snad dlo aspoň s
2Okoranové každodenní diety meodátu do parla
mentu nějakého, zůstali chabým ramenářstvím, po
případě sradou ma straně své v menšiněa zvolení
místo mich šidovako-pokrokářští kandidáti K.

Puchwejm a Al. Wolf. Tím zvítězila prospěchářaká
morálka a chytrystika talmudeká proti pnotivé a
spravedlivé snaze po vozbytné natném zlepšení
poměrů ve syrchovaně šlendriánském hospodářství při
sdejší nemoenici okresní, jak docela objektivně u
pouze dle skutečných fakt vylíčeno bylo v několika
dřívějších číslech „Obnovy“. Avšsk jest velice po
chybno, že vítězství bude k trvalé radosti potre
fených vinoiků; nebot bude tn nové okres. za
stupitelstvo, a jest tu zemský výbor, jimž oběma
bude o věci té jednati a rozhodovati, po případé
i škody podivným hospodářstvím tím vzoiklé
vymábati na základě $ tuším 16 stanov nemoc
ničních. — Za Vamberk zvolení byli: tamější
starosta Ant. Bednář, síla norá a zajisté akvisice
výtečná, a pak předchůdce jeho v starostenské
hodoosti a již mnoholetý člen okres. zastupitelstva
i výboru, zoamenitý pracovník Adolf Vyskočil. —
Za Solnici zvolen tét bomo novus, starosta Al.
Hlaváček. — Ve skupině největších po
platníků v oboru obchodu a průmyslu
zvolení znova dosavadní dva Členové, oba židé rych
novští, teditel továrny Alfr. Ginte a továrník Ed.
Fischer. Kandidát křesťanský, již při obcích ven
kovských shors jmenovaný p Ed. Porkert, spolu
majitel želez. buti Růženiny ve Skuhrově, který
jest každým coulem, jak se říká, vlastenec a čistý
charakter, zůstal v menšině. — Ve skupiné
velkostatku zvoleni byli taktéž opět dosavadní 2
členové, Ant Klimeš, lesmistrv Rychnově,za svě
řeoský velkostatek černikovsko-rychnovský hraběte
Boh. z Kolowrat a K. Svoboda, lesmiatr v Kva
sinách, za velkostatek žida bar. Kčnigawartera;
novým členem bude Got. Feurich, nadlesní v Bo
rohrádku, za vamberský velkostatek brab. rodiny

v období právě minalém v okres. zastupitelstvu
zastoupeno bylo bývalým starostou svým, advo
kátem B. Flanderkou, přichází zde pro tentokráte
o místo a nebade tedy zastoupeno v této skupině,
— Až vykonána bude volba do okres. výboru, 8
to stane se 00 nevidět, obdrží „Obnova“ správu
o jejím výsledku. — Zatím přejeme všeho zdaru
ke svorné a blahodárné činnosti nově zvoleného
okres. zastupitelstva. — Příště bude následovati
řada článků o otásce a rozpínavosti židovské
v Rychnově.

Veřejný věelařský kurs. Včelařská
jednota kraje Častolovického pořádá ve dnech
9., 13., 16., 20. a 23. března 1907 vždy od 1. do
5. hod. odpoledne veřejný včelatský kurs v ho
atinci p. Řeháka v Šachově u Borobrádku. Účast
níci mohou se tu naučiti lisovati, Šíti slaměné a
rákosové desky úlové m sestevovati z nich úly
stojany normální i leženy soustavy americké. —
Kurs řízen bude p. Karlem Pazourkem, říd. uč. a
obvodovým uč. včelařství zemědělské rady z Čestic.
— Tatáž včelařská jednota odbývá dne 24 března
1907 o půl 2. bod. odpol. v místnostech p. Vilímka
v Olešnici řádnou valnou hromada.

F Dohaliček n Nadevé. Záložnazdejší
koná dne 11. března 1907 svon IX. výroční val
nou scbůzi řádnou, svolanou dp. Frant. Doudou,
místním farářem a t.č. starostou. Záložna utěšené
skvétá a sociální své poslání blahodárně koná,
majíc v čele osvědčenou sílu, kteréž obecenstvo
plně důvěřuje asvó úspory Čile a bohatě světuje,
ač záložna jen 4“/, ze vkladů, dává. Během svého
trvání v letech 1499—1906 měla záložna dosud
peněžního obratu celkového K 376.365-14. R. 1906
bylo všech příjmů a vydání celkem K 187.111-30.
Vklady činí K 107.432-38, zápůjčky K 90.994-41.
Z této billance výroční zřejmo jest, že vedení
této záložny jiš kus obrovské práce stojí, ale ráda
se k prospěchu lidu osadního tato práce sociální
za příčinou levného osobního úvěru svép»mocného
a za příčinou střádání představenstvem koná.

-JZ Jlěima. V neděli dne 24. února t. r.
byle na zdejším hejtmanství panem místodržitel
ským radou F. Bachnerem odevzdána služce Anně
Syrovátkové, rozené v Cblistově u Dobrušky, čestná
medaile za čtyrycetileté věrné služby. Služka ta
byla ve službě rodiny Syuáčkovy dříve v Iobrušce
a nyní u dp. Josefa Bynáčka, kazatele v Jičíně,
již od r. 1865. Tato věrnost a příchylnost k rodině
a zároveň vytrvalost i řádnost v nepřetržité službě

po pelý 41 roků jest skutečně v době nynějšíobdivuhodná a zaaloužila podobnéhovyznamenání.
Přejeme věraé jabilantce hojnostsdraví, aby ještě
dlouho sloužila za příklad svým mladým dražkám.

Z Libětátu. Katol. Jednota v Libštátě po
řádá v neděli dne 3. břesna t. r. v sále p. J. Ko
váře div. představení „Poklad“, z venkovského
divota o čtyrech dějetvích. Napsal Karel Pleskač.
Začátek v 7 hodin večer. Ceny míst obyčejné.
Ditkám školním vstup není dovolen.

Ze Nmídar. Organisace katolická v zdejší
farnosti čile pokračuje. Dne 10. února promluvil
tu p. prof. Drapalík o nutnosti katolické organi
Bace, načet s 249 přítomných, téměř samých
mužů, přistoupilo jich k organiseci 188. — Dne
17. února mlavil opět referent p. Ant. Jindra s
Kracembarka v Chotělicích a Červeňovsi, dne 18.
v Lodčaé Hoře a ve Lhotě Smidarské o otázce
zemědělské a dělnické a ve všech těchto obcích
dotaveny organisace místní. Dne 24. února před
nášel o příčinách hmotuého úpadku národa české
bo p. Frant.Satořie£ Prahyv sále maradnicive
Smidarech a vpanském hostinci ve Bkřivanech.



Na každé lz těchto posledních dvou sobůsí bylo
přítomno ke dvěma stům posluchačů, mezi nimiž
více paní a dívek. Členů všech mlstních organisací
ve farnosti jest 470 a jest oprávněna naděje, že
jich bude přibývati, zvláště když následovati bu
dou přednášky o volné škole, rozluce manželské
a j. — Občas pracaje tu o organisaci, ale pokro
kářské, jistý pán, který prý pro silnou nervosu
má dovolenou. Chytá, kde koho může, i staré ba
bičky, a v hospodách, na ulicích a trzích vykládá,
že prý ta rozluka manželská by byla přece jen
dobrou věcí a na důkaz předkládá hned ušpiněnou
jiš fotografii jakési „Mařky“ z Podkrkonoší. Ra
díme mu, aby na cestu do Ameriky, kem Bechy
stá, aspoň novon fotografii si opatřil a peněšenku
pro těch osm tisíc. Vždyť nošením kofru z ná
draží, kdyby to bylo i nastávajícímu poslanci,
sotva by se tu uživil. :

Ze Skřívam u Nového Bydžova.
Zdejší katoličtí občané uspořádali dne 24. února
v eále panského hostince důvěrnou schůzí místní
katolické organisace, které předsedal rolník a obec.
starosta p. Malý, místopředsedou byl ředitel cu
krovaru p.Setvín s zapisovatelem mlynář p. Ra
dimský. Přítomnobylo 190 mužů, žen, jinochů a
dívek. Referent p. Frant. Satorie z Prahy před
nášel, vlastně ohtěl přednášeti o příčinách hmot
ného úpadku Českého národa; začal O'Conellem,
Windhorstem, aby poukázal na nutnost a skvělé
výsledky organisace lidu v Irsku a Německu, na
čež přešel k vlastnímu předmětu. Tu však pří
tomní sociální demokraté, kteří pod podmínkou,
že slušně chovati se budou, do sálu vpuštění byli,
počali jeviti voliký nepokoj pokaškáváním, dupú
ním a pokřikováním. Přišli s úmyslem, že schůzi
rozbijí, k čemu ee také u žida aotně posilnili.
Práci si také pěkně rozdělili: Dršata, hošík šest
náctiletý, s kloboukem na hlavě a hořícím dout
níkem v ústech, ač v místnosti kouření policejně
jest zakázáno, postavil se v pozadí sálu; krejčí
Cón s továrním dělníkem Karlem Šťovíčkem as
uprostřed po straně sálu a švec Češovský v
popředí. A nyní nastala podívaná pro boby, jakou
jen socialisté dovedou; jeden přes druhého ne
křičel, ale řval. Řečník seznav situaci, vybídl
klidně socialisty, aby 8e uklidnili a námitky své
po přednášce podali, ale marné mluvení. Proto
musil řečník od svého tbéma upustiti a obrátil se
přímo proti socialistům. A byly to opravdu šlehy
řízné, pod nimiž se radí chlapci svíjeli; byly to
bořké pilulky, které jim řečník z lékárničky židov
ských matadorů sociální demokracie jednu po
druhé k zažití podával; bylo to peprné koření z té
Beblovy kuchyně, které jim vybíral, a to vše 8
klidem a úsměvem v tváři. Čím více se socialisti
rozdilovali, čím více xařili, tím klidněji pouštěl
řečník ledovou sprchu na jejich rozpálené mozky.
Jakoby jim všem do duše viděl, když pravil, že
sycové naukami sociálních demokratů odchovaní
jsou bičem svých rodičů; že politování hodnou je
Žena, která má za muže sociálního demokrata.
Salva potlesku následovala vědy po takovém šlehu,
který smíněným demokratům zvláště přiléhal. P.
předseda schůzi ukončil a k organisaci přihlásilo
se 108 členů.

Z Cerekvice u Vys. Mýta. Dne 13.
m. m.zavítali doosadynaší kněží sřádusv. Do
minika, P. Bruno Bárta z Praby a P. Aug. Strnad
z Olomouce, aby konali zde ve dnech 13.—20.
února obnovu av. missie. Na nádraží uvítání byli
duchovenstvem, školními dítkami a zbožnými osad
níky. Obnova pak 8ama začala ve středu dne 13.
února o půl 8. hod. ranaí kázáním veledůst. p. P.
Brunona. Ač počasí bylo velmi nepříznivé, přece
kostel byl plničký. A vůbec po celou dobu trvání
av. migaie účastenství všech stavů bylo noočeká
vaně veliké. Zvláště překvapující byl veliký počet
mužů, kteří přítomní bylisvému stavovskému ovi
čení a kteří s radostí přistupovali ku stolu Páně.
Jak utěšený byl výsledek obnovy Bv. missie, pa
truo z toho nejlépe, že ač kollatnra zdejší čítá
jen 2600 duší, přece počet těch, kteří vykonali
gv. zpověď a přistoapili ku sv. přijímání, byl 1760.
Patrno z toho, že není dosud náš venkov tak po
kažen, a že velmi záleží vždy na tom, jakého má
pastýře duchovního. Dejš Bůb, aby av. missie
hojného užitku přinesly a účinek jejich aby byl
trvalý. — Děkujeme co nejsrdečněji vldpp. miesi
onářům za neobyčejnou horlivost a obětavost jejich,
děkujeme vdp. faráři Ant. Bartošovi, jenž 8 tako
vou ochotou pravé hody daševní nám připravil.
A nesmíme při této příležitosti zapomenouti na
vipp. Julia Váňu s Čes. Heřmanic a Františka
Zrzaveckého s Morašic, kteří atále co nejochotněji
v každém oboru při sv. misaii vypomáhali, a pro
voláváme všem zároveň upřímné a srdečné: „Od
plať Vám za to Bůh |“

Kralikářství v Proseči u Vys.Mýta.
Panu pisateli článku v Obnově masím odpověditi
následovně. Zajisté že p. pisatel onoho článku jest
zároveň kralikářem dosti zručným a věnoval se
sám kralikářetví racionelnímu. Ale řekneme, co
jsme vlastně již zvlášt úspěšného provedli až asi
ma jediného z okolí Proseče? Žádoucno by bylo,
aby všichni se stali členy Ústřední J. K. Č., aby
zde v okolí pořádali úspěšné a poučné přednášky
o chovu králíků a založili si ado kral
spolek pro Proseč a okolí. Že zde jsou ojedinělci,
kterým se králíci nedařili, jest vinou špatného

přetění. dbá jen toho, by měl co nejvíce
mladých u remlic;do roka má remlíka s remlicí
společně v jednom chlévci, tak že remlice kojící
hned zase obřezne; mladé, které kojí, jsou v stáří
do čtvrtého týdne, obřeslá remlice jich nekojí
proto, že již má ko kojení drahé. Mláďata však
málo odrostlá, nezvyklé k pošivání jiné potravy,
jsou náchylnev pedospělosti k nemocem, náramně
hubnou a hynou. Každý pěstitel má dbáti tobo,
aby romlice byla zvlášť oddělena od remiíka;
potom má trvati kojení nejméně osm týdnů. Při
kojení se mláďata přišivují stravou jinou, tak že
když jsou odstavena, jsou již docela otužilá a ne
podlehají nemocem. Mláďatům do osmi neděl ae
nemá dávati syrová píce zelená; dejte jim buď
ovsa, vařených bramborů, chleba a pod. BRemlice
má se připouštěti nejvýše pětkrát do roka. Ne
škodilo by, kdyby p. učitel Tošovský jako první

v řadě kralikářů se postaral o náležité posěení a
povnmeeí chovu králíků na Prosečsku. Člen

Z Heolína nad Labem. V posledoím
čisle pokrokářská „Česká Stráž“ přinesla kritiku
zprávy městské spofitelny. Necháváme stranou
její kritickou činnost, která je jediným jejím obo
rem obecenstrem více méně „pochvalně“ posuto
vaným, nás jenom zajímá, že při tom nemohla si
odepříti, aby i do toho nevrazila „Obnova“. Prý
purkmistr Sládek objednával ai obmývání u Obnovy.
Ptáme ve p. pisatele kritiky, kdy a kde byl purk
mistr Sládek „Obnovou“ obmýván, kdy a kde
v „Obnově“ bylo nějaké objednané obmývání. Pa
trně hádá „Č. 9.“ podle sebe. Obnova, miláčkové,
není děvčetem pro všecko, které by za nějaký

bakšiš“ podjímalo se jakékoliv mouřenínské práce.
Čo „Obnova“ napsala o purkmistrovi a o Činnosti
nynějšího zastopitelstva, to psala vždy dle pravdy,
nedávajíc se strbuoati žádnými city vděčnosti.
Zprávy jeji byly všdy zcela objektivní a jako ta
kové také byly s pochvalou přijímány. Jest-li při
tom klepnuto bylo bývalé panstvo přes praty, byla
to jeho vina, neboť proto nejsou katolíci, aby se
nechali terrorisovat nedochůděaty redaktory neb
jejiob chlebodárci. A tak bude i příště, Nám jsou
osoby scela vedlejší, jedná se vědy jen o věc. Na

to ovšem „Česká Stráž“jet příliš nedospělá, jíse jedná vždy jen o osoby, a její radostí jest,
když můžče rosmnožiti svoji pověstnou galerii 0
jeden exemplář, na němě by si smlelu. — Občan
stvo v poříčí Labe oddechlo si v těchto dnech,
když hnuly se ledy z řeky. Dlouhotrvající zima
hrozila zácpou ledovou u jezů, která by mohla
míti nedozírné škody v zápětí. Teď jest Labe již
volné. — Hned počátkem jara počne se stavbou
nového průmyslového podniku nedávno, bohušel,
německou společností založeného na zužitkování
látek dosikatých. Státi bude mezi nádražím dráby
státní a společnosti státní dráhy. Rozloha
její má býti veliká. Kolín na této straně rozšíří
te až k potoku Polepskému. Pro město to značí
ovšem veliký krok ku předu.

Z Chotěbořska. Rozvojklidné a prospí
vajícíkatolickéorganisacev nešemkraji najednou
se začíná hatiti. Proč se pracuje roztříštěně, proč
katolíci se nedorozamějí před důležitějšími činy?
Z čista jasna katoličtí zemědělci svolali schůzi do
Libice. Přišli za nimi pokrokáři a socialisté, kteří

spostili stavidla výmluvnosti sami. A atolickýřečník? Zmizel, ač měl přece odpovídati. A
86 roztrušuje od nepřátel jízlivě klep, že za tou
schůzí byli kněží; těm se dějí nyní posměchy.
Úmysině se nyní těsně spojuje katol. organisace
s nezdařenou schůzí. Takovými schůzemi se má
enad posíliti katol. duch? Minulou neděli zase
přijel do Malče řečnit katol. zemědělec p. Adámek.
Nehrnouli se tam protivníci a schůzi prý rosbili.
Posoruji veřejné poměry a pravím z přesvědčení,
že takble, bez dorozumění s těmi, kteří poměry
na Chotěbořsku dobře znají, rozhodně by zde kan

didát katol. zemědělstva p výra Nerozmyslnýmičiny bourati to, co jiní katoličtí pracovníci pracně
vystavěli, jest podivnou přípravou k volbám. Po
savad se tak nahnala voda na mlýn pokrokářů a
liberálů. Takhle se může situace využitkovati od
nepřátel proti katolickému kněžetvu. Pravdu sobě
mluvme, dobří spolu buďme. Souhlasí se mnou i
jiní kněží; proto jsem vybídl dp. faráte Vlčka,
aby veřejně vystoupil a poměry objasnil. Jestliže
by jiš nyní, při počátku intensivnějšího postupu
naší strany nastaly mezi námi radikální taktické
neshody, kam bychom přišli? Slušno jest podříditi

hr je otliveůzájmům celku. — Farář z Chotě
+ Jesef Kalous, ferář bromovský.

Po krátké bolestné nemoci vydeshl šlechetnon
duši kolláturou vřele milovaný farář 27. února o
2. hod. v noci v náchodaké okresní nemocnici.
Tělesná schránka zesnulého 28. února dopoledne
převezena do Hronova, kde 2. března bude o 10.
hodině ranní vykropená a po zádušních službách
pohřbena.

Z Habér. Vlétě spásy 1906byl nadb
projektů v Habrech: stavěli jamedráha s Ohru
dimě přes Habry do Světlé, žádali jeme o auto
mobil poštovní mezi nádražím golč.-jeníkovským a
naším městem, stavěli jsme okresní dům, obecní
dům, měšťanku a jsme myní v roce 1907 opět tam,
kde jame byli před lety. O automobil ucházíme
se vážně, Byl by pro nás výhodou velikou. Jezditi

by mohl i ve aněha, ješto by měl ráfy a ne pneu
matiku. Rychlost jeho by noamála ovšem převyšo
vat 20 km sa hodinu, protože jinak musel by míti
pneumatiku. Byl by lepěl než nějaká lokálka. Do
váhnemo-li antomobije, bude dovážeti £ počátku
osoby a zásilky poštovní a pak později zboží všecko.
— Náklad na okresní dům je dávno odhlasován,
přijat — ale při nejlepší vůli není možno nalézti
místo, nebo se nemohou rozhodující činitelé o ně
ahodnouti. — Podobně ne věc má i se školou mě
Stanskou. Domníváme se však, že stavbu čkoly
měšťanské není možno provésti beze stavby školy
obecné, jejiž budova dle úsudku okresního pana
lékaře avéma účelu neodpovídá. Nejlépe by bylo
postaviti jednu budovu pro obě školy (jsout pod
jednou správou) i mimo náměstí; kdyby byla bu
dova příliš od kostela vzdálene, mohly by se alněby
Boží odbývati v kapli v budově školní, jak to bývá
v mnohých školách. — Spalničky zuří v městě
i v okolí posud.

Z Humpolce. Křesť.-katol.sociálníspolek
„Svornost“ započal letošul činnost zdařilým večír
kem dne 34. února ve spolkové mletaosti „na
Kocourka.“ Přednášel „o vlastnostech pravé svo
body“ vldp. P. Norbert Beneš, děkan. Za doby
naší na všech stranách ozývá se slovo „uvoboda“,
ulo zneužívá se jí Často v neprospěch i škodu
blišního. Zvláště pojednáno bylo v přednášce o
svobodě myšlení, svobodě svódomí, svobodé nábo
ženství. a tisku; musíme řící, že přednáška tato
byla velice poučná a příhodná pro nynější doby.
Po přednášce recitovány krásné básné: sl. Komr.
sova Julie „Poklad“ od Erbena, sl. Příhodova

Spící mládenec“ od Jablonského, sl. Rychnovská
ot. „Borovice“ od Zeyera a al. Bubnova „Pro
roctví“ též od Zeyera. Že zdejší občanstvo přeje
katol. spolku, o tom nejlépe svědčilo velké ú
častenství shromážděných. Jenta naše intelligence
pořád se krčí před katol. spolkem a nerada nás
navštěvuje; jen bez obavy mezi násl

Komité uvolené sjezdem českých
leářů 1006 v Huampelel, pojednavšidne
13. ledna 1906 na schůzi v Něm. Brodě o situaci
české lnářské produkce, radu zemědělskou žádá,
aby společně se všemi korporacemi hospodářskými
královatví Českého zakročila u vys. c. k. minister
stva orby v sáležitostech Inářekýcha sice: a) aby
důtklivě a neúprosně tádala pro družstevní třelny
v Čechách subrenci státní 40*/, celkového nákladu,
bez ohledu na to, co poskytne země. b) aby c. k.
ministerstvem orby byly povolovány družstvům +ub
vence provozovací tak, aby len v prvních létech
lacinějizpracovávatise mohl,atím i členstvíaby
usnadněno bylo. Sabvence provozovací záležela by
v tom, že by družstvo obdrželo prvním rokem

K, dhým 500 K, a postupně, až šestýmrokem 100 K. c) aby vydatnějšími podporami
umožněn byl čleostva praktický výcvik v jiné
třelně, kterouž by jim c. k. ministerstvo pouká
salo. d) Nákap čistého ruského semene buď pod
porován prostřednictvím družstev samých slevou
10 korun při jedné tance. e) Pěstování domácího
semeno budiš zvláštními cenami podporováno. f)
Každoročně budiž konána přehlídka čili výstava
Inu.Tato výstava budiž pořádána jednou v království
Českém, drahým rokem na Moravě, v třetím roce
pak ve Slezsku. Téchto výstav zůčastniti se a je
obeslati budiž družstvům uloženo. Tak budiž pra
cováno ku zřízení českého trhu loářského. g) Od
borníci při těchto výstavách buďtež povinmi
ihned na místě podati posudek, poučiti pěstitely
lnu a také posudek avůj s dobrozdání tiskem roz
šířiti. b) Znalci Inářetví buďtež každoročně do tíren
vysíláni v době kampaně, tu pak ať pončají, upo
zorňojí, vady a nedostatky zařízení a zpracování
ať odstraňují. i) Lnářskými školami buďtež v kraji
nách Inářských pořádány Inářské kursy. j) Budiž
pracováno k tomu, aby byl umožněn český lnářský
věstník. k) Budiš zřízeno místo instruktora lnář
ství, to jest odborníka, který by členy družstev
poučoval po stránce výrobní i obchodní, a který
by prodej Inu za přiměřené ceny zprostředkoval.

Různé zprávy.
O boji francouzské republiky proti

elrkví přináší v č. 3. Vlčkova „Osvěta“ s péra Št.
Radiče významný článek, který by měl důkladně pro
čísti každý, kdo o boj francouzské vlády proti kato
Jiotvu se zajímá. Strapnických židovských sdělení o
eitusci francouzekého katolictva čteme dost. Opráv
něné sterky utlačovaných však mimofranoouzské ná
rodnosti příliš málo zmají. Aspoň něco uredeme s ú
vahy bystrého snalce Francie. Radič píše mimo jiné:
„Slovana a vůbec Evropana, jenů zdrží se v Paříži a
ve Francii delší dobu, zaráší stísněnost katolické
církve ve volné franoonseké repablice, kde přeobromaná
většina obyvateletva — aspoň dle úřední statistiky —
jest katolického náboženství. +dyž člověk na příklad
vidí hlučné masopustní slavnosti v Palíši e sa ně
kolik měsíců na to slyší nebo čte v novinách, če ami
o Boším Těle není věřícím dovoleno vyjíti v průvodě
u chrámu, s to prý jednak s obledů na volnou ko

munikaci, jednak pi oby se semesily nevyhnutelné
vftránosti, přesvědčí se, jak prevdivě mluvil jistýalanec s pravice, kdyš v plné sněmovně zvolal: „6
Dové, rovnost, svoboda a bratrství jsou u nás jenom
na stěnách veřejných budov.“ — Ještě podivnějších,
ba zdravému roramu přímo nepochopitelných věcí
sašije člověk mimo Paříž, nf se ubírá na cover k Lil lu



ma jib k Lyonu, na sópad k Normandii nebo na vý.
chod k Rýnu, nebo na jihovýchod do Švýcar. Projíšděl
jsem a také pěšky chodil všemi těmi směry a byl
jem několikráte svědkem (tohoto výjeva: Katolický
měs jde klidně svojí oestou, obecematvo však dopro

vází jej všelikými narážkami, a je-li náhodou jesnita,
nebo snad dokonce má v rakou brevíř, sajísté je in
saltován. — Jsa jednou svědkem takové brabosti, jíž
dopustil se mladý, elegantní maš velmi inteligentního
vzezření, povašoval jsem za svoji povinnost přistvupiti
k němu a z-ptati se bo: „Pane, vy jete zajisté ro

ublikén “ — „Ovšem,“ odpověděl. — „Ato repabli
kán radikálního, svobodomyslného smýšlení ?* — „Toť

66 vf,“ přisvědčil. — „Dovolte ještě něco: Jate pravý.
či pouze nataralisovaný Francouz? — „Proč se ptáte ?“
„Protože podobné nevlídnosti, jaké jsem byl svědkem,
nemůže se dopustiti pravý Francouz, není-li zaslepa
ným přívržencem nějaké fanatické aokty.“ | Rouvinale
se mezi námi rozmlura, z DÍŽjsem se dověděl, že ve
Francii každý jest považován za klerikála, kdo chodí
do kostela, avláště nechodí-li s šenon a dětmi, nýbrž
sám. Bea ještě více, klerikál je nejen každý katolík,
ale každý člověk, jenš přímo nebo nepřímo vyzuá, že
věří v Boha a že oznává jakoukoliv aatorita. —
.... Francie jmenovitě, požívejíc ještě podoea, diky
své minalosti, protektorátu nad katolíky blízkého a
dalekého východa, nemá nyní pro svou církevní po
litiku ani národně politických důvodů, na něž ae od
volával Bismarck. ve svém kaltorkampfu. Vějyť
v Egyptě a na Lovanté, v Číně a v Kanadě francoaz
ský vliv oxistuje hlavně, ne-li jedině zásluhou oněch
škol, nemocnic a jiných úslavů, jež zřizují « vedou
tytéž francouzské řehole, které z vlasti vybánějí proti
všem zákonům a mravům civilisovan bo státu. Kato
heké církar ve Francii etátem ochuzená a do jisté
míry i pod vládou samého konkordáta pronásledovaná
vyvinula přece ve dvojím směru takovou dinnoat, še
každý nepředpojatý člověk, ba i největší její nepřítel
oemob! se nbrán:ti nejen uznání, ale i obdivu.Tv jiš
nebyla církev učených sice a zpravidla ctnostných,
ale. příliš bobatých, a proto také příliš pobodl
ných církevních hodnostářů a farářů, nýbrž církev
200.000 chudých kněží, mnichů a jeptišek, kteří so
cele oddali dvojí nejtěžší a nejzásložnější práci : ší
ření osvěty mesi lidem a olovování bídy mezi opu
štěnou ohodinou. — Kdokolí sám očitě viděl, nebo
v časopisech posorněji sledoval výsledky všeobecné
Peřížeké výstavy r. 1900, poznal ta Jaké oddělení pod
úředním názvem: „lostituce pro duševnía mravní vý
voj dělnictva“ („Institutions pour le développemeht
intellectuel et moral des ouvrie s“). Nuže, kdo v tomto
oddělení nejvíce vystavil? Komu porota jmenovaná
socialistickýce ministrem Millerendem přisoudila nej
více odměn, vysuamenání a zlatých medailií? Byly to
edevším ústavy katolických kongregací, tedy též

Katolické školy všeho druhu, kteró fanatikové anti
klerikalisma obšalovali před veřejností ze nystemati
ckóého tmářetví a nyní jim před celým světem sociali
stická porota byla nucena přitknouti prení místo
v práci pro onvětu lidu. — Ještě blahodárnější vý
sledky katolické náboženské horlivostí a křesťanské
lásky bylo lze viděti na výstavě dobročinnosti. Oddě
lení to bylo umístěno v prvém patře t. 2v. galerie
des machinee, a ta člověk měl neobyčejnou podíva
nou: není nemoci a slabosti Jideké, pro kterou by byla
křesťanská láska nopoužila všeho důmysla moderního

okroka a tak otvořila dílo nesmírně rozličné a do
Konaté, jakósi museum vzájemné pomocí a obětavosti.
S plnou jistotou může člověk tvrditi, te jen zásluhou
katolické víry Francie zachovala na tom poli boz od
poru prvé místo mezi všemi národy a státy. — Nyní
by Francie měla utratiti i to jediné předáctví,které
ji ještě zbývá ve světě, a s mezinárodního stanoviska
dopustiti se sebevraždy, zříci ne totiš dobrovolně nejen
vedoucího postavení na východě, ale i nejkrávnější
aareoly, kterou se může bonositi moderní kultarní
národ ? — Na štěstí křesťanství vůbec a katolicismus
zvláště má takovou duchovní aílu, že o něm plně
platí hluboká a významná slova, kterými geniální
francouzský akademik a kritik končí avé pojednání o
církvích a o státu: „Náboženství sť je jakékoliv,
více se posilnístátním nepřátelstvím, než při
jímá-li od státa podporu za těžsých podmínek.“
— Nejlépe přečisti bi obsažný, dobře promyšlený člá
nek celý, aby se vědělo, co všecko požidovětělé listy
zamičají. — „Osvěta“ vychází jednou měsíčně ne Král.
Vinobradech, v alici Čelakovského č. 166. Celoročně
předplácí se K 14:40.

Nové ukásky socialistické vzdělá
vací práce. Veliceborlivá socialistické agitétorka
Auna Sobw orzová,ješ byla zaměstnána u firmy „Tre
bítsoh u. Sóbae“ v Neubau jako komptoiriatka, ode
vzdána sonda. Už delší čas ztrácely so vo skladě kavy
hedvábí; nyní se přišlo na to, še je „vyvlastňovala“
sondružka Schwarzová, nodekajíc sni na zřízení státu
budoucnosti. — Kdyš se seznaly veliké schodky
v záložně Svatováclavské, kde kradl nejvíce otitel
BHosůr Orth a jiní laikové, štvali socielistické listy

roti knčžatvu vůbec, roslohal se pokřik, de chyby
rozdovy vlastně má ostatní dachovenetvo napraviti;

je to prý jehopornonlí Podívejmese však, jak píše„Právo lida“, kdyš se jedná o provinilce socialisti:
-okého! J. Vejvara napasl. o krejčovekém pomocníkovi
A.Wiotrovi, který ukradl peníze s postřelil v Emauz
ském nádvoří M. Klabanovou, če se přidal k social
stům, četl jejich kniby a účastnil ee jejich demonstrací.
A toto pouhé jen konstatování fokte rozčililo redakci
„Práva lidu“ tak, še vyzvala „Nár. listy“, abysi daly
posor, jak p. Vojvara píše; ať týš v nejvlnstnějším
svém sájma jeat opatrajjším! „Právo lidu“ ještě do
lárá: „Dle logiky Vejvarovačlánku musil by ku př
„mladočeský poslanec Dsk býti připsán ne vrab celé

mladočeské straně a kašdý mladočeskýobobodníjsmooník, který se dopustí zpronevěry, na vrob p. Vej
«varovi, který dříve býval také kupeckým mládemosm.“
'Pozoroješ, čtenáři, jak list farisejsky horojícípro svo
beda tiskovou denunouje nevinného Vejvaru a jek ma
„otevřenévyhrožuje pro jeho pravdomlavnost? Adále:
ti lidé, kteří pro Drosdovo mepootivé hospodářetví
anrekali kočšetvo vůbec, najednou provolávají,še Win
tar nemá se připisovati straně celé! Farisejská nedů
alednostnejvyššímíry!—Soelalistickýpředákitalský

Luigi Salvatori odsouzen do vězení pro krádeš. —
„Vorwůárte“ sám ce přisnává: „Akedemické mláded
jest ksociální demokracii buď bez účasti, buď zjevně
nepřátelská. Umělců, lékařů, inženýrů a učitelů se
k neší straně přihlásilo velmi málo.“ Inu — intelli
gonce německá eeznele jak by msi dopadla se ska
tedně kaltarními snahami, u socialistických dtváčů;
proto we jich vzdalaje. U náe však místo 00 by in
telligence rázně okřikla brabé a krajně prolhané 80
cialistické listy, ještě se k ohlapojícím socialistům
přidává, jim poníšeně pochlebaje, aby ei získala koa
sek laciné popularity. A přece jest zřejmoze sarových
článků socialistických, de800alistó o skutečnou pravda,
o skutečnou vzdělanost nestojí. — Moravský „Pozoro
vatel“ píše, jak ohon snadno dělati nooialisté Čechy

se na mfste, kde Češi jeon utiskování a kde musejí
teprve o avá práva bojovati. Tam stojí na atráši knůž
stvo, učiteletvo, živnostnictvo atd. — jenom ne soc.
demokracie. Tak když na Ostravska svého časa pře
dáci čeští vrchní inženýr Baloar aŽilka chtěli v řady
Ihostejného dělnictva vnésti národní uvědomění a láska
k českým školám a sa toa příčinou svolali schůzi,
byl to vůdce socialistů Cingr, agnější poslanec, který
se svým soc.-demokratickým vojekem vtrhl do schůze
a když mu bylo uděleno slovo, štval dělnictvo proti
českým vlastencům, jek posměšně říkal, tak dlouho,
až schůzi rozbil. — když konáne byla v Pol. Ostravě
schůze ohledně jazykových nařízení, přitábli opět soc.
demokraté a anemožoili řevem svým veškeré jednání.
— Podívejme se na Hrněvy, kdež přece je tak ailná
soc.-demokratická organisace, co tem podnikli soc.
demokraté pro deské školství? A přece v Hrušově
jest dělnictvo ohromnoa většinou alovaneké! A čí jsou
to děti v Mor. Ostravě a na Pol. Ostravě v německých
školách? 80 procest jest dětí soc. demokratů, To je
ten národní at!“

V Ubrách všeckeé mošné. Odstouplý
maďarský ministr epravedinosti Polonyi se čím dále
tím více vybarvoje. Syn tohoto ministra a dědic jeho
advokátní kanceláře byl hotov vymoci na svém otci
za 25000 K obnovení a za 50000 K zrušení pověst
ných rozsudků ružšomberekých proti faráři Hlinkovi,
dr. Šrobatovi a ostatním. Posl. Lengyel tvrdí, če se
v ministerstva obchodo (Košntovu) dopátrá za desítka
kašdého tejematví. Tak z archiva nejv. účtárny od
neseny tejné zprávy, kteró pak oprány s ofotografo
vány. Vláda Fójervaryho vyplatila akopině poslanců,
kteří byli v oposici proti vládě, 300.000 K, aby sí
skala klid. A toto podplácení jmenují vlasteneckým
dinem. Maďarské bahno rozlóvá ze dál a dále.

Darwinova theerle. Darwinovatheorie
která tvůrčí moc ze stvoření chtěla odstraniti, dostává
smrtelnon rána jednu za drubou. První učenec pří
rodní anglický nové doby, lord Kelwin, ačinil projev
proti Derwinovi, který zasluhuje největšího rozšířeuí.
Professor Henalav četl v koleji „o racionalismu dneš
ním: akoněce darwiniemn.“ V poděkování za před
nášku pravil lord Kelw.n: „Vzhledem na vsnik čivote
prý věda nemůže ani popřítí ani potvrditi tvůrčí sílu.
S tím nemohu aouhlasiti. Věda positivně potvrzuje
tvůrčí cílu. Věda činí, še každý v sobě cítí sázrak...
Moderní biologové znova přišli k novému 6 pornému
přijetí něčeho, a to byl šivotní princip. Mají neznámý
předmět před sebou ve vědě. Při pomyšlení na tento
předmět jsou všichni agaostikové; oni znali Boba
v Jeho skutcích, ale oni byli absolutně připacení vě
dou připustiti řídící sílu v jiném směru neš jestv si
lách fysických, dynamických, elektrických. Aťse nikdo
nebojí — dokládal řečník — o skutečnou svobodu.
Mobou býti svobodní ve své myšlence, ve avých kri
tikách a se svobodou myšlenky jsou vázání dojíti
kzávěro, že věda nebojuje proti náboženatví, ale jest
pomůckou náboženství“ Jest to zajisté doznání mo
derního vědce největšího národa, z něhož i Darwin
svého času vyšel. Mělť Darwin v Aoglii atále nejváž
nější nepřátele. Projev Kelwinův způsobil přirozeně
obromnoo sensaci ve vědeckém avětě. Lidé json při
rozeně nakloněni předpokládati, že hlabší věda odpírá
přilnouti k náboženství; kdyš nyní slyší a to jednoho
znej čtších myslitelů naší doby prohlásiti, že znalost
zákonů světa, v němž žijeme, úplnější známost než
máme my, vedia jej k náboženství, odlehčilo ne jim
e jsou porvzbngeni a posilnění. Dříve ve lekali této
myšlénky a v jistém emyslu nedůvěřovali myslitelé,
nyní, když slyšeli, k jakým výsledkům došel myslitel,
nelekají se více. — Projev lorda Kelwina byl také
řádně pochopen. Řditel v New Garden Sir W. Thisel
ton-Dyer etěžoje si v „Times“: že jedním škrtnatím
péra celá posice pro ně získaná Darwinem je ztracena,

Našinec.
Čechové vzorem ostatnímu Slovan

atv. Počátkem t. r. vypraveno bylo několik srb
ských mladíků na Morava, aby to o zkašoných ho
spodářů nabyli platnější zkušenosti pro svou domovinu.
M:mo to cbysté se do východních Čsch 21 malo
raských synků aelekých, aby na zvláštním prak
tickém běhu zemědělském a a pokročilých rolníků na
bytých zkušeností uplatnili ve evých bospodářstvích
— Do Praby zavítalo na 20 mladých Černohorců, aby
ee ta neučili různým řemeslům, ješ by pak provozo
vali ve ová vlasti.

Německá Vídeň. NěmectvíveVídnístlonká
te, jak jen možno K toma mé také přispěti přísaha
novopečených měšťanů na sachování německého ráza
Vídně, kterou savedl staroste dr. Leger. Nedávn“
touto přísshou uvedení byli do sboru měšťanů ví4..
ských tito »tateční Němci: F. Pekař, S. Vodička, Al.
Kadleček, V. Drda, A. Hspák, J. Kopečný, J. Bolácký,
T. Doležal, A. Mezafk a j. — Němeotví vídeňské za
obraňojí — Čechové rodem.

Svět zo obrací. Mnisterstvo vyučování
povolilo výbora pro postarení pomaíku slavnému čo
skému básníku a spisovateli Juliu Zogeroví v Cuotko
vých osdech v Praze 18000 přispěvků. Jest to pevní
státní příspěvek ne pomníkČecha a spola teké nej
vyšší, jaký k podobnémn účela vůbec byl povolen.

Neštěstí ma moří. Pří vjezdudo přístava
v Hoeka v Nizosemeku stroskotén sa bouře parník
„Berlin“, při čemá na 130 osob utonulo. — „Impe
ratrix“, parník rak. Lloyda, u ostrova Krety naraziv
na skalisko, potopil se; 40 osob přišlo tu o divot.

Živmostnictvu českému. Nový žirno
stenský řád, který byl právě panovníkem potvrzen,
vyjde v několika dnech tiskem redakcí osvědčených
odborníků ve věcech šivnostenekých. Vydání to bude
velice levné, kašdému divnostníku svým uspořádáním

fehledné, tak že se stane nepostrádatelnou přírační
nihou nejen apolečenstrům živnostenským, ale i ka

šdému živnostníku, jemuž na vyošitkování stanovení
sákonných záleží. Tento divnostenský řád vyjde ná
kladem knihtiskárny Emennela Stivína v Praze, Kdo
by si přál, aby ma byly výtisky ibned po vytištění
přímo zaslány, nechť učiní objednávka předem, a bude
mu poštou se šekem poštovní spořitelny zaslán, Při
hromadných objednávkách přímo pro více členů apo
lečenstva poskytne vydavatel ještě zvláštní slovy.

Kněžský dům v Luhačovicích. Na
četné dotazy odpovídám, de otázka místa, kde dům
bude státi, není ještě rozloštěna. Až se zřídí družstvo,
pak zajisté dobře postará se o místo nejvýhodnější.
Hlavní věcí jest aončinnost všech kněží. Kdo se ještě
k podniku tomuto nepřihlásil, nechť tak laskavě učiní
co nejdříve aspoň jednou koranou Příspěvky přijímá
Leop. Kolfsek, farář v Předklášteří a Tišnova.

Vídeňské školství. Ve Vídnijeatnyní40
obec. a měšťanských škol, 85 samostatných škol měšť.,
154 obec. škol oblapeckých a 147 obec. dívčích. Na
obec. školách jest tu 90.358 oblapců a 88.810 děvčat,
na měšť. školách 21.098 chlapců a 25 640 děvčat, cel
kem 225.906 dětí. Nejvíce žáků (23 458) jest v Otta
krinku, kterýžto okres jest obydlen většinou Čechy.

(Zaaláno).
Oterřený lístek panu Dra. Františka Drtinovi,

c. k. aniversitníma professoru v Praze.

O řeči, Vaší Slovutností konané v Hradci Král.
dno 16. úvora 1907, kolují zde dvě verse. Jedna praví,
že jate řekl, če mládež má býti vychovávána nábožen
sky a vedena k ideálu Krista; a „Osv. Lida“ v č. 20.
doslovně píše, že jste řekl: „Škola má býti bez kon
fesne. Má býti přístupna dětem všech vyznání a ne
přípustné jest, sby verdci dítěte byla živona nenávist
k vyznání jinému. Učení dogmatům náboženským do
školy nenáleží, jím se nerzbudí ašlechtilý cit zboš
nosti a k tomu dognate odporají ostatníma učení,
půisobíce v srdci ditět> spor a trapné výčitky svě
domí.“ — Tyto obě verse nejsou zajisté správné.
Poněradě stanovisko náboženské Vaší Slovutnosti jest
nutné směrodatným pro nás při blízkých volbách,
žádáme, abyste upřímně a otevřeně učinil konec po
chybnostem a problásil laskavě v tomto listě, co jest
správné, zdaš jete pro výchovu nábošenskou, nebo
zdaš jste pro školu bezkonfossní. (i jest Vaše Slovat
nost tobo názoru, če může míti člověk náboženství a
býti bezkonfessním?

Náš uctivý dotaz neračte vykládati ve zlé. Vaše
Slovatnost má své zásady a snaží vo je uplatniti a
dle nichjednati;mymámetaké své zásadya chceme
také dle nich jednati.

V Hradci Králové, 27. února 1907.

Někteří voliči katolicl
w Hradci Králové.

(Zasláno.)
Místní odbor Nár. Jednoty Sever. pro Hradec

Králové a okolí s radostným nspokojením konstatoval
ve své valné hromadě docílení pěkných výsledků v
minulém roce správním. Nemohouco zde jednotlivě
každému štědrému dárci děkovati, pronášíme všem pří
znivcům odbora našeho, kteří v uplynulém roce snahy
nešo hmotně nebo morálně podporovali, avé opřímné
díky. Vděčnost naše v první řadě platí al. radě král.
věnp. města Hradce Králoré a ct. redakcím časopisů
Ratibora, Obnovy a Oavěty lidu, které vždy ochotně
přispěly nám ku pomoci. Vepomínáme také přátelské
součinnosti dámekého odboru Nár. J. 9. ve Svobod
ných Dvorech a odbora N J. S. v Předměřicích n. L.
Přáním naším je pro příští dobu, by Nár. Jednota
Sover., jako instituce v naší národní organisaci vela
důležitá, budila v Hradci živé sympatie, by řady přá
tel a příznivců v místním jejím odboru v zájmu po
sfleaí českých menšin se zdrojnásobily.

Výbor místního odboru Národní Jednoty Soveročeské
pro Hradec Králové a okolí.

Karel SI. Kašpar, 0. Vojta,
jednatel. předeeda.

Zděnko Ježek,
pokladník.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 23. února 1007. 1

bl pšenice K 13 10—13 60, ita K 10 40—1090, ječme
ne K 11 09—11 50, prosa K 00*00—00'00, vikve K 1060
—11'00, brachu K 00:00—00:00, ovea K 720 —8'00,
čočky K 0000—00:00, jahel K 20 00—00:00, krap K
18.00—382:00,bramborů K 366-1 1hl jetelového
semeno bílého K 00-00—000'0' -.. jetelového se
mínka čer. K 86-00—10800, rusačho K 90-00—9800
máku K 48-00—50'00, ináného semene K 20U0, 100
kg Mtných otrno K 1240—0000, 100 kg pleničných

otr " 1I—00:00,. kg másle čerstvého K 224
2.4 mév:s převařeného K 0.00—000

< sádla vepřovét: K 78-000, 1 kg tvaroha K
40—0-82, « vejce K 08—09, 1 kopa okurek E 000

—00, 1 kopa zelí K 000—000, 1 kopa kapusty
K 600—1000, 1 hl cibule K 3:20—4:40, kopa drob.
zeleniny K 100—000, 1 pytel mrkvo K 260—820,
1 bečka švěstek K 0:00—000, 1 hl jablek K 10 00—
16:00, 1-hl brašek K 0'00—0'00. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 23. února 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hoktol. 127, žite
196, ječmene 46, ovsa 388, prosa 0, vikve 4, hra
chu 6, čočky 1, jahel 17, kran 0, jetel. semínka
67, lněného semene 0, máku 0. — 39.) Žoleniny:
selí 45 kop, okarek 00 kop, kapnsty 52 kop, cibule
32 bl, drob. seleniny 50 kop, mrkvo 11 pytlů,
brambor 77 bl, salátu 00 kop. — 5) Ovoce: jablek
85 hl, hradek 00 hl, švestek 00 beček. — 4) Drob.

kbr vepřů 6 kusy, podavinčat 685 kusů, kůat 16.
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Dále doporučuji:
Královna máje. Rozjímání o zázrač.
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síce Mariánského od Weningera-Porobka
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Majitel: Politické drměstve tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel s sodpovědný redaktor Antonín Pochmem. — Tiskem bisk. knihtiakárny v HradciKráf



Besídka.
Chytal štěstí.

II.
(3) „Ty's jich zas vypil, ty nedopito“,

vítala žena Klofka rozmrzele; „nemůžeš se
aspoň jednou přemoci ?“

„No — no — abys zan neskobralal Až
ti řekno, proč jsem se zdržel a co hodlám
podniknout, ruku mi políbíš vděčnosti. Až ti
dokáža, jak jsem obětavý člověk pro rodinu,
rozoláčeš se pohnatím. jského dobrého muže
máš. Ty's mne ještě „Dorotko, nezoala.*“ Klofek |
se rozplakal hlubokým rozechvěním a obdivem
nad svoji obětavou statečností předem sám, aby
již předběžně vzbudil náladu.“

„Prosím té, kolik's jich vyklopil, že brečíš j
jako při funuse ?“

„Ženo, neurážej! Vždyť já pro tebe a na
šeho drahého. Františka už zejtra obětnjí vlastní |

život.“ |
Klofek si při tom položil pravici ua srdce ,

s brdě ae vypjal. Ale Dorotka pořád neviděla
ješté kolem hlavy svého starocha žádné slavo
záře. „Prosím tě mlč, ty šlechtici z Nemanic.
Necbytá se tě z trubka maotýrka?“

Klofek však ve vojenské póze dokládal
brdě: „Ano, já se dám zastřelit k vůlí vašema
štěstí.“ |

Dorotce bleskla hlavou myšlenka, že by |
opravda oastala v chalupě větší spokojenost a
blaho, kdyby se ten starý střelil. „Ioa dělej,
jak míníš, já tě zdržovat nemohu. Než tako- |
výhle život, to raději ... '

„Ale dostaneš po tom střelení peníze, ve
liké peníze, rozamíš ?“

„I dej pokoj — leda že by mi dali peníze
za knoflíky, které by z tebe po smrti udělali.
Kosti máš tvrdé dost. Kolikrát jsem to na své
hlavě zkueila, když jei začal dokazovat své ry
tířetví pěstí.“

„Teď ož nezlob,nebo...
«

Já se obětajuaty...
„Teda neroztahuj řečjako kolomastryku a

radši už řekni zkrátka a dobře, co chceš pod
niknout“, mírnila se Dorotka.

A teď už jí flašinetář vysvětlil, že se dá
zastřelit za jednoho jenerála, který trachlícím
pozůstalým zato vyplatí deset tisíc jednašek.
A to už je přece nějaké slovo! Musil se tedy
večer s Korákem zdržeti, aby se 8 ním uradil,
jak do tobo.

Drobý deu starý flašinetář oblekl se do
dlouhého šosatého kabatu, na brk sj uvázal
černý šátek, na hlavu vojenskou čepici. Do
jedné kapsy si strčil opatrně „obšíd“, do drahé
čtyry Šestáky. Franta při loučení brečel use
davě, Dorka se aspoň do slz nutila. — Až ty
peníze přijdou, kopne se do Hlašineto, zatne do
něho sekerou a celého toho svědka dosavadní
bídy spálí.

Klofek vyšel časně z rána. Vždyť měl do
Josefova dobrých pět hodin cestv. „Kam ta
vojna jenom mašíruje v svátečním kabátě dnes
ve všední den ?“ tázal se Bleska soused Vrána
u rybníka. „I jde se dát střelit za jednoho je
nerála, aby obci ulebčíl a ženě přilepšil.“ A
Blosk ještě houkl za Klofkem: „Měl jste si,
sturý, vzíti taky erb s těmi bolnbičkami; až
v Josefově poznají, že mají atřelit rytíře, dost
možná, že vám ještě nějaký šesták přidají !“

Klofek jen zabrozil podrážděně holí a
spěchal rychle dále, až se mu dloahé šosy há
zely...

Ve škole se Franta zas aristokraticky
mračil na ostatní děti. „Počkejte, teď půjdu do
kadetky, a potom ze mne bude třebas jenerál.
To se podívátel“ Blesk se svými účastníky
lišáckého sdělení mlčeli o svém úskoku, drželi
obec v šachu. Zato Dorotka se začala docela
vážně chlubit, že přece jen nějaké peníze do
stane. Však zkusila se starým dost! Prosto
myslní dělali adivené obličeje, někteří závidělí;
chytřejší však se nezbedně smáli.

Klofek teprv za hodinu na cestě si vzpo
mněl, že jest přece jenom duše hříšná, že před
tak vážným okamžikem se měl vyzpovídat. Ale
0o| Však v Josefově nebude zastřelen jen tak
hned jako zvíře. Vždyt mu tam sami před
poslední bodinkou kněze pošlou. Vždyť ani
lotrovi se neodpírá poslední útěcha. Umínil si,
že na cestě nevypije ani za dva krejcary; mosí
přece přijít v pořádku. Ale když po tříbodinové

cestěpřrno bylostálevětší,a nohyumdlévaly,roshodl se, že ei musí přece trochu odpočinout.
Kdo pak za to může, že k tomuto roz

hodnotí byl únavou přinucen právě ve vesnici,
kde vábil chodce výčep líhových nápojů? Jen
tak na náves jako nějský tolák si přece ne
sedne. — V krámě zacinkal zvoneček. Klofek
sedi si na bednu, poručil si dvě housky. A pak
na ochlazenou sa čtyry čísté. Pak odejde hned.

Ále sešlo se několik nekáčů, tt se vyptávali na
cíl poatí ... A tak než se Klofek nadál, již
pil sklenička čtvrtou. „Však už piju na tom
bídném světě stejně naposledy“ uspokojoval
neklidné svědomí,

Konečně teprve za dobrou hodina vybral
se ven; Šlo se mo líp jeu několik minut, pak
měl nohy jako svázané, čím dál byla chůze
obtížnější. Alkohol vzpružil starce na okamžik,
ale boed na to velice sealabil. Konečně v lazném
lesíka odhadl Klofek, že to takhle dál nejde.
Vlezl si do houští, odpočíval; oči se mu za
víraly. Afsil Však se včera nic novyspal;
zdřímne si tedy oa hodioka a pak půjde jako
jelen. Teď ho přestávaly trápiti vzpomínky na
hříchy; naopak zaslzel nad svojí oběiavostí,
Šlechetností, jaké není hned rovno. V slzách
usínal a za chvilku počal silně chrápati. Teprve
za dvě hodiny se probudil... Otevřely mu
oči. těžké krůpěje dešťové. Začínala bouřka.
Kvapně došel Klofek do nejbližší vesnice, kde
se ukryl v stodole.

Do Josefova došel teprve k večera. Hoed
hledal feldvébla Koráka. Nesl si v kapse za
lepené psaní jeho bratra. Řekli mu, že jest
Korák právě „v cimře na inšpekci.“ Klofek za
ním. Šikovatel četl, několikrát se ušklíb] a pak
řekl: „Vidíte, vidíte, už je pozdě; už se při

rozšířila zvěst, jak se starý flašinetář chce dáti
střelit za jednoho jenerála, aby dostal deset
tisíc. Důstojníci smíchem se ohbýbali. Sami

jak vyblíží karážný vytíř. bez
bázně a bany. Naposledy přece politovali sta
róho flašinetáře a poskytli mo cestovné. Klofek
si odnášel dobře tři zlatky. Ale nadával na
zpáteční cestě na Bleska jen což!

A za dva dny zase zakvílel Klofkův fla
šinet: „Pimonte, Pimonte, co jsi ty za páual“
Francek přestal se aristokraticky mračiti na
spolužáky nadobro.

Byli
či smýšlení konservativního?

(Pokračování).

Ve sboro Kostnickém čteny byly wnohé
články žalobní proti králi Václavovi a choti
jeho Žofii. „Hlavní bylo, že král mnoho s ka
cíři obcoval, jim lásku prokazoval, ochranu
dával, k dachovenstvu katolickému nemilostivě
se zachovával, k oloupení jeho netoliko pří
činy zavdával, ale 1 tak činiti svým slažební
kům přikazoval, Žalováno také i na královna
Žolii, že jako dříve Husa, tak nyní mistra
Jana z Jesenice hájí a v neposlušenství k církvi
podporuje, že dekrety apoštolské stolice ve
řejně haní a potapuje, na všech svých statcích
katolické kněží vybání, busitské usazaje. Ne
cbybělo mnoho, i byli by oba královští man
želé od sbora obsýlací list dostali, aby se před
sborem postavili a jeho soudu podrobili"
(str. 719.) „Po smrti Václavově vzká
zal král Sigmond do Čech, že ovdovělá
královna Žofie až do jeho příchoda do králov
ství má býti vladačřkou ... . a ka pomoci má
ji býti rada vladařská.“ (str. 754). Královna
Žofie svolala sněm do Prahy; to sdělány čtyři
kasy, podklad to k budoucím kompaktátům.
Lid však působením kazatelů na táborech 8e
shromažďoval, ačkoliv královští úředníci, ba i
sami hasitští pánové všechny možné překážky
v cesta jim kladli a je zdržovati chtěli, (str.
757.) Lid počal bořiti a kaziti památky umě

i

i

|

při dvoře svaka svého, krále Sigmunda, až do
smrti své, která ji r. 1425 dne 26. září zastihla.
(str. 775.) Tedy oba královští příznivci učeul
Hositekého skoočili jako potíratelé téhož hautí.

A jak se zachovali k husitství Hosovi
průvodci do Kostnice? Dva zůstali věrni staré
víře své katolické, jeden pouze stal se kališ
nikom, tedy mírným Hositou. Slyšme o tom
vypravování Kroulky:

8. „Václav z Dubé na Leštně, český pán
erbo Odřivous, synovec Ondřeje z Dubé, nej
vyššího sudi, bojoval r. 1413 ve vojště Big
manda proti Benátčanům, provázel r. 1414
Husa do Kostnice, chovaje se k němu vlídně
a přátelsky až do jeho upálení. Navrátiv se
r. 1415 do Čecb, nepřipojil se ke hnutí hasit
skémo, nýbrž zůstav katolíkem, byl od krále
Václava podkormořím jmenován. Sigmund svě
řil mu vladařství v Čechách r. 1420 po odstou
pení královny Žofie, byl předním polní vůd
cem lidu královského proti Žižkovi, radil vždy
králi Sigmundovi, aby s Čechy tmilostivě a
mírně smlaviti se hleděl, stál r. 1423 v čele
jednoty pánův a měst moravských, nalezal se
ješté r. 1424 v radě krále Sigemauda v Budíně,
a omřel neznámého roku“ (Sv. II. str. 1295.)

O drohém pak původci:
„Jan z Chlumu příjmím Kepka, syn Ješka

z Chlumu, přítel a obhájce Jana Husi, bojoval
r. 1413 ve vojště Uherského krále Sigmunda
proti Benátčanům, byl r. 1414 Hasovi za prů
vodce do Kostnice přidělen; jeho čestné, zmu
žilé a vytrvalé zachování se v tomto postavení
zasloužilo si pochvalného aznání Čechův; roku
1415 po návratu svém do Čech přivěsili on a
bratří jeho pečeti své ku stížnému lista ku
sboru Kostnickémo, a stál odtud při straně
hasitské. Roku 1417 rozdělil se s bratřími o
dědictví otcovské, i připadl ma hrad Chlum
v Čáslavska. Roku [421 byl přítomen ua val
ném sněmu Čáslavském, zda-li pak se i bojův
husitských účastnil, toho paměť nedochovala
se. Umřel okolo r. 1437 bezdětek.“ (TI str. 1300)

A o třetím:
9. „Jindřich z Chlumu na Lacemboku, vůbec

Lacembok zvaný, strýc Jana z Chlarnu řečeného

t

i

|
i

—-7—-0m

žané z nelibosti nad tím 8 královnou Zofii na
hradě Pražském a s některými praeláty, pány,
rytíři, městy a obcemi v Čechách v ozbrojenou
jednotu vstoupili (6. října 1419); zemská vláda
doufala, že tím snáze zbouření se lidu zamezí.
(str. 769.) Zatím Žižka a Mikuláš z Hasi při
pravovali lid český k válce proti všem.

„Královna Žofie musela tedy válečnou
moc sbírati, aby každéma zmatku neb rozbroji
důrazně mobla brániti. V tom se jí netoliko
katoličtí pánové a města, ale i husitsky smý
šlející pánové, Šlechticové a Pražané mírné
strany ka pomoci propůjčili, neboť jim na za
chování pokoje v zemi záleželo“ (z důvodů 80
ciálních) (str. 765.) Královna nemajíc ještě
dosti na tom, přijala mimo to velké množství
oděncův, zvláště Němcův, v řádaou slažbu
svou, a vyplácejíc jim žold, zřídila tím způ
sobem první stálé vojsko v Čechách .. < (str.
7665.)Všudy dán rozkaz, aby se shromažďování
lidu nedopoaštělo, Lid si brániti nedal, tekla
krev, dobyt od lidu Vyšebrad, popálena Malá
Strana . .. Koncem prosiace r. 1419 do Braa

nickém, zasedal na zemském sondě, nepřipojil
se potom k Husitům, nalézal se r. 1421 na
vainém sněmu Čáslavském mezi katolickými
pány, a zemřel bezpochyby r. 1442. Držel ně
které statky právem zápisním, rodní hrad jeho
Lacembok stával někdy v Čáslavsku v okresa
Ledečském u vesnice Souboře.“ (sv. E. str. 1301)

Za zmínku stojí též, že proti Husitismu
se postavil a bojoval sám Žižkův zeť: pan
Ondřej z Dobé. Neklerikální Zapova Kronika
o tom následovně vypravoje: „V bratrovražedné
bitvě u Malešova 7. června 1424 udeřil Žižka
na (husitské) Pražany a porazil je. Toto hrozné
vítězství Žižkovo bylo spolu i nejžalostnější
porážkou Čechův, neboť čímž může takový
bratrovražedný boj jiného býti, nežli hlubokou
ranou vlasti zadanou? Padlo v něm zajisté
1400 lidu rytířského a obecného, padi rytíř
Petr Turkovec, kterýž Pražskou korouhev držel,
sám Žižkův zeť. pan Ondřej z Dubé, rodu
staropanského. Pan Ondřej z Dubé bojoval
tuto na straně kališnické netoliko proti svému
tcbánu Žižkovi, ale spolu i proti vlastnímu
strýci, p. Jano Roháčovi z Dubé.“ (EI. str. 1002)

Sem patří i zmínka 0 příteli mistra Jana
Hasa o pana:

10. Mikuláši Divokovi čili Mikšovi Divůč
kovi z Jemniště. Kronika Zapova neklerikální
o něm praví, že „byl z rodu pánův z Cim
barka, dvořan a hofmistr krále Václava, přítel
mistra Jana Husi. Roku 1414 přišel jménem
krále Sigmanda k Husovi, aby jej k ce.tě do
Kostnice ka sboru pobaal. Vida co se po Hu
sově upálení v Čechách děje, přidržel se strany
věrných katolíkův a král Sigmund jmenoval
jej 1419 na místě Petra Zmrzlíka ze Svojšína
nejvyšším miacmistrem. Bojoval r. 1420 proti
Žižkovi v bitvě u Sadoměře, odvedl zbytky
poraženého vojska královského do. Mladé Vo
žice, byl ta od Žižky přepaden a opět náramně
poražen. Když král Sigmund a němečtí křižáci
před Prahoa leželi, prosil co vlastenec krále,
aby ošetřil země a aárodu Českého; v bitvě
před Vyšehradem přičítá se mu vina, že prý
první na útěk se dal a osud bitvy rozhodl.
Dopouštěl potom, že horníci na Kutné Hoře
ukratnosti va Husitech páchali, sám 1421 je
vedl k Chotěboři proti Táborům, kteří jati
byvše, buď na místě upáleni buď v Katné Hoře
do šachet vmetání byli. Když však přišli téhož
roku Pražané a Katná Hora 8e jim poddala,
ušel ku králi Sigmundovi do Uher, odkod ae
více nevrátil. Činí se o učm zmínka ještě roku

a složila to úřad svůj vladařaký, jejž byla po
čtyry měsíce bez velké útěchy a 8 nemalými l

v Budíně. Bezpochyby brzy potom umřel“
(ev. II. str. 1309.) Tak jednal bývalý Hasův

(Pokrač.)
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Veledňstojnému

duchovenstóvu!

Kar. Světlé,dan Oaněk, „846
Konviktské ul., vyučenýpasf spe
cielně na kosteln náčiní: dovoluje

1 doporněiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně prace
vamýeh kostelních nádob a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,ampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádob-y at d, vše
v přesném slohu církevním. Staré

. , předměty znovu opravuje v původní
intenci a jen r ohní zlatá o atříří. Na požádání hotové
ráce ua ukázku, rozpočty, nákregy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédouti. Provedení 9d nej
jednodněšího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va V placen. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

Proha-l, ul.

KXIOCXXXIXIXIKOOKKXX

C o
Sklo zahradnické,

do pařenišť na každou stanici
nabízí:

24/24 cm. „11 bal.
26/26... -133030,..1,

fermežový tmel (kyt) . 19 „

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

SMP*kus za 4 koruny i
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís. a král. dvorní

G C
MÁÍŘIÁIICÍÁÁIIAKÁCÍÁŘÍÍŘÍÍÍÁ

DVÍDEChrámové,
též paschály, triangle

—: a jiné voskářské výrobky :—
doporučuje v nejlevuějších cenách

©. a k. dvorní továrna na svíčky

d. Pilnáček v Hradci Králové.
Kostelní svíce této firmy byly veledůstoj

nému duchovenstvu ku nákupu doporučeny
ordinariatním listem nejdůstojnějšíbiskupské
konsistoře z roku 1488.

Dne 4. t. m. dostalo se závodu řídké pocty
tim. že byl vyznamenán vzácnou návštěvou
Jeho Biskupské Milosti nejdůstojnějšího
pána Dra. Josefa Doubravy, který po pro
hlídce závodu o jeho vedení pochvalně vysloviti
se ráčil.FOK IKONKY
G 9000000000000009

Atelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Mah , Ant.Můhlanástupce,
vwNové Pace (Čechy),

provádí 8 odbornou znalostí malbu chrámů
všech elohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrasy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jalsož i obrazy postní atd.

+
Čelnádoporučeníod.velodůstojnéhoducho

venstva kvolnémunahlédnutí.

dodavatel

Hradec Králové č. 303.
proti hotelu „Merkur“.

JAN STOUPÁ v Praze,
Václavské náměstí čísle 32.,

doporučujevždyve velmi bohatém výběru

krajkové záclony,
v cenách pro ( okno od E 4— do X 40..

Tylové záclony od K 16 — do K 60—
Úzké krajkové záelonky (vitráže) 1 m od 50 hal. výše.
Uzké tylové záclonky « 1 mod K2-— výše.
Vitráže, „Brise-Blase“ . . . od K 24 za I kus
Krajkové story od K 6— do K 20—
Tylové story od K 9— do K 50—
Story »Bonne-Femme« od K 7— výše.
Draperle krajkové . -od K 160 do Kk6—
Záclony krajk. na metry k stříhání 1 m od 50 hal. výše.
Batistové záclony barevné . . . 1 m od50 hal. výše.

ee..

i Josef
„Krejčík
V PRAZE
' umělecký závod so

P| chařský a řezbářský.

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

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,křižové cesty, jesle, Bolí hroby, kříše, kasatelny,

spovědníce, kýtitelny, komsoly,svjevý lustry,túky atd. dle slohu kostelů,řesanérámce naobrasy,
premie, fotografie a diplomy. Řer nábytek a

růsné předměty se sa.. «rrky.

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatné a
franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

O
Jan Kryšpín,

(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)

odborný
— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 at, Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího ač k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 1 se čelemnými
| rámy, sílčmi vsasením.

Veškeré rozpočty, akizzy i odborná rada bexplatně, beze
vší závaznosti ka definitivní objednávoe.

ORY*Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. "ij
Založeno roku 1836.

R moku
8 Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se kn zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
padajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních zíst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitroremeká, tak

sabraniční. a

Kancelář „Hótel Hyrěl“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král. 2

ave(+.

M5[aČE)

>KAvaAvAvAv-Buza3620s

o
o
U

+
M

M

o
o
o
o
o
M

o
o
M

n
9
o
9

o

X ODOOOLCYŮ

Boži hrobyI
krásně provedené u vejihém výběru v kašdém

slohu, se vším příslušenstvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva i
řezané i z pevné sádry, jemně polychrom. (vs

velmi levných cenách.)

Sošky „„Wzkříšení" |
ze dřeva řezané, jemně polycbromov., jakož i

veškeré kostelní práce ze dřeva
nabízí veledůstojnému P. T. duchovenstvo

Petra Buška synové, Sychrov |
uměl. závod sochař. a řesb. pro práce kostelní

— Založen 1853. —

(Provedeno as 600 olt. a B. hrobů.)A

Uměleckéřezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradei Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce nolidní. Ceny velmi mírné4
|

::
bpřbbbběěbět+

Anglicky
a německy

vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIČ,
Jiříkova třída 232.bbSto1+

aonaSra4+0Ž

J. F LANGEANS,
e. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové
Adalbertinum, ee

Po: oD.
Umělecká novinka!

Konst. Buška S V. VÁCLAV (na koni)
nádherný kovový relief opravený na spůsob brongu,
v moderním leštěném rámu (velk. 72x61 cm) K 30.

= KDEDOMOVMŮJ —=
Kovovýreliefv modernímleštěnémráma vol.4376 0m

K20.
doporoučí firme

Petra Buška synové v Sychreně.
>
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Doporučujeme
našim rodinám Kolínskou cikorku!

XG3 KBDKED RDMČO X |Založenor. 1860, 1Výš thatVyznamenán státní medailil.

* Jan Horák, ž Veledůstojnémuduchovenstvu šeghecná ÚVĚTNÍbankax doporučujese
soukouník prvnía nejstaršíodbornádílnapasiřské v Hradoi Králové,

v Rychnově nad Kněžnou Warla Zavadila AiálkavoVidalVI.,Getroldemarkt18,X oponan OA vmdolnovéč0 | EO A Sl don“
Ý dle roční salsany kollekcí StenS Zárukahotověaplacenýchzávodníchpodílůfondů

ein ob ze stříbra, .

Č nejnovějších druhů pravých 4 bronzua jinýchkovů.odnej-; regervníchAjiné ca. K 400.00000. Složní lístky

x vlněných látek S rovedaníej nooroč) pošt. spořit.zašlou se na požádánízdarma.své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele

M důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

š k rkevním slohu. 

Ů Se přesné,dítá vdůsledné| pogereete půděkyúředníkům, učitelům, důstoj

sluze mého ryze křesťanského závodu za ž

vhjeBevmé v níkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným
AO UEné čímž umožněno| © OSObámvšech stavů na výhodné splátky.

pokrok Poskytujezálobyna cennépaplrya skvostya
uměleckouzs ceny přiměřené. zabývá se všemi obchody bankovními.

Veškeré vzorky jsou JeboBlakupskouMilostírovide-| KASEAAA
vány.

Mešní nádoby jen v ohní

Aeškeré opravynádob ko-| PTYNÍ český katolický závod ve Vídní

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!682XGB stelních se ry ile, řádně A

vyCPI XCP2 KGOIX CBI XCBI levněvyřisují 1. *v
Všezasílámjenposvěcené, Pan(iše U Jemnee Bb Vzorky, zpočty,nákresyi

- v hotové zboží na ukázku franko
še pe lon Dílna ku vyšívání

l Chudším kostelům možnosplácetbez přirážek. - na KuVyšívání
. , RB“ Sta odporučenía čestných uznání po ruce. “fjšij : „A zhotovení ko

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná- Prosímveledůstojné duchovenstvoo laskavoupřízeň stelních rouch,
pramen v Rakousku veškerých a důvěrn závodudomácímu.

kola, poramenth
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vovénádoby, křížea td.
| W

Vid CER.
VI. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukázku sasíláAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. — řicích ačetných jiných věžových hodin, na 8e VŠE franco.
Obrázkovécenníky,rospočty,vzoryahošovézboží městskéjatkyvPrazeatd.,odporučujese — -č
k výběrufranko. k vyhotovenívšehodruhuvěžníchhodin M řesémí lisy

Adresování vždy doslovné se vyprošuje. se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;
cena l:vná, jakost výborná, (ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizí

o „ skopskéknháskéma

JAN KALIS, [cem mame]
hodinářazlatníkvRychnověn,Kn. mýdlo 9 WTanou

a touto ocbranvou známkon.

OL

j Továrnaroorooro
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů š

JU Jos. Tomášek 5
ve Vysokém Mýtě, g

PRO dříve závod na suditkování ovoce, salošený M

R r. 1866, mejstarší svého druhu v Čechách$ |
Do — nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku

rumy a punže, Mkóvy, 6 ovecnéwíme,bíléi červené,vine vkové(medici
nalní),vína sladká a vino Šumivé (iampaňské).
Upozorňujeme zvlášt na výtečný apři takové
jakostivelmí le ý koňaka ý jo,
slivovici, vše vl o pálení a vlastnívýroby.
Závod vyznamenán byl nejvyášími cenami: roku1801ngjub.M onystájní u diplomem medaile, a mnohými
ným diplomys pránes rašení zlatémedaile,

Vzorky zdarma a Iranko.

"ojI

F pouméza

"00617H5d9(18pomV181ZZlatámedaillePardubice

*o[ivpomF3E]Z"90611fPpuoI

Solidníobsluhapřiw«írmných

cenách.

i Vídeň 1006 Zlatá medalie.

| Antverpy 1906. Zlatá medaile.
i

uk nKRĚSAESKYn K

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní
dinky všech druhů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné
skvosty, jako:

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
kteréijedině kupujte a žádejte!

<= e=—praktické dárky
Výbavynověet.| Nejlevněji u

fy. OÍRRlav Jirásek, <posisnnmomnépaae V Aradei Králové.



XX Půjčuji za nejmirnější poplatky

divadelní
oblekyI

všech druhů
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č. 2. X

XIOOOOODOAOOOOOOOKXX

Úsobní Úvěr
Samostatná spořitelní a záložní družstva Spolku
úředníků poskytují při nejipírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky. Zprostředkovatelé vy

loučení. Adresy družstev adělí bezplatně

centrální ředitelství Spolku úředníků,
Vídeň, Wiplingerstrasse, 25.
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pro duchovní,

NOTTO TNRVKTKTT T Z TT TOROI== ===
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

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

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,f

praporů u kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E

se Da požádání franko zašlou. E
BD00060DaovnaEZSTODETD

o
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První nákupní jřaměl
látekpro domácnost,jakoži dámskýcha panských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čemst+a „Vzájemunost“ v Hronově. Téžlze
obdržeti partie zboží 30mt.,obsahujícíkažda
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od koruu 20'— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Biskapská knihtiskárna v Hradci Králové
nabízí školní kniby:

l. Malý katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 k.

2. Střední katechismus
katolického náboženství

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 80 l.
Katechimy jsou ma valné schůsí biskupů ra

kouských ve Ídne 9. dubna 1894. Pů

Prodej pr knihkupce jako z c. k školního knihoskladu a 180, slevou proti hotovému zaplacení.

Rouzdílení výtisků pro chudou dkolní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž sa 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným
světlením do každého výtisku — vydají se z výtisky

podnáho druhu katechismu prochudé. Dle poměru, v jakémtechismů pro tu kterou školuzakoupeno, scela sprared
livě dostane se poměrný počet (přes 18%) pro tatáž školu

zdarma pro chudé.

„=== |
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na

křídovém kartonu v šedém vkusném
passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

( kus za K 550

Biskupská, knihtiskárna

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
daným KB..

*ř

Na skladě json též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.=
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Důstojným duchovním Správám.

Na skladě chováme v jemném
" JE missálovém provedení:

2 Praeparatio adMissam
YE Gratiarum actio post Missam,

Obé za 1 K. Po přání prodá se
i jediné Gratiar. actio za 60 hb.

A> Nové:"Eg
Casus reservati dioeoosis

Reg. Hradeoensis
(juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,18)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kos za 8 b, 10 kusů frko 10 h.

»

Připomenutí o slušném se
ohování v ohrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 30 h, 5 kusů za K 1.20.

Bisk. knihtiskárna v Hradel Králové.
-PEPRPEPPPPLEZKÍÍ

„oPOPD

specielní klatovské prádlo

ws- Frávé vyšlo
č. 4. Čas. Úvah

Katolici

organisujíe!
Z péra Dra. Fr. Šulce.

Stran 24. Cena 8 h.

Prvý náklad 10.000 výtisků.
Nejčasovější tato brožura avádí přesvěd

čivě důvody k utvoření spořádaného čili orga
nisovaného šiku katolických voličů, udává

a———m——

Elaleeele<r

podrobný návod ku založení a vedení organi
| sace. Cenný obsah její jest rozhojněn krátkým
: výtahem z programových zásad katolické strany:
| a výpočtem volebních okresů.

Hromadné objednávky s 50%, slevow
. a franko vyřídí

Administrace

| Čas. Úvah v Hradei Král.——,,,,
Ji zcelarozebrán=

jest spis Dra. Boyla

OČOTA MADŽALSÍNÍ,
| Zate však právě nyní již vyšel v Časových
: Úvabách obsažný výtah z tébož spisn pod titulem.

Manželství
přirozené

A a svátostné.
—= (Cena8 hal.

Při hromadných objednávkách slova.

mm6m

O rozebraném spise Dra. Reyla, z něhož
nyní učiněn výtah, napsal 5. září m. r.

časopis „Čech“:
NnNedají-lidnes moderní lidé na Písmo sv., na zřízení
cívkevní, pak jest potřebí vstoupiti mesi ně a těmi
též zbraněmi kulturuími, psychologickými a mravními
dokasovati četné jejich omyly. To musí býti methoda
všech apologetů, a tuto methodu dr. Reyl ve svém

spise jasně a určitě provedl 8 vfgedkem. jenž neUkázav nečisté pod

i náladu těch, kteří z přesvědčení tleskají bořičům
manželské nerozvížitelnosti. Přesvědčení to vyvěrá
ze společenské mravní dekadence, která pro své po
hodlí a nekázeň potřebuje e.azků vády uvolněnějších.
Roztrhav sofistiku rozlukových advokátů a obmy
s'nou jich dogmatičnost, jde spisovatel ua kořen zla,
odkrývá » určuje širokou sociální a mravní podlohu,
na základě kteréž protispolečenský požadavekroz
luky byl postaven. Světovým protináboženským ná
zorem vysvětluje vanik a podstatu rozvodového bnutí,
a dovozuje. kterak známí podmanitelé společnosti
lidské obratně chopili se společenské choroby, aby
jí využili ke svým sobeckým záměrům V celé knise
bezpečně adisciplinovaně odkrývá moderní rozlukový
žvindl, čímž spis stává se ne nějakou zajímavou Da
hodilostí, nýbrž přirozeným a zákonným výrasem
dané skutečnosti, její světlých a stinných stránek.

| Pohatým materiálem, vhodným rozvrhem jednotlivých kapitola myšlenkovou jednotou činí práce dra.
Reyla nároky, aby byla hojně čtena od laikův a kněší
a aby přinesla v myslích ovoce opravného my
šlení, zdravého názoru na věc, názoru opravdu —
moderního, neboť tato reakce proti moderním prou

dům myšlenkovým jest sdravémoderní“

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí
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Čislo 10. | , na půl roku 5 k

Naše chudinství,
(14) Jak známo, nebyl se zákonem o do

movské příslašnosti současně apraven zákon o
chadinství, ač obě tyto otázky těsně k sobě
přilebají, že jednu ber druhé téměř řešiti nelze.
Tomu má býti nyní odpomoženo a k tomo
bezpochyby směřuje dotazník, ienž byl právé
k zodpovídání předložen jednotlivým korpu
racím samosprávným.

Jako člen okresní sirotčl rady odpověděl
jsem oaň u myslím, že přijdu vhod našemn
listu, v uěmž jako týdenníku pro sociální c
tázky nezbývá ovšem dosti místa.

1. Jaký je dnešní stav chudiny, čebrání,
nezaměstnanosti v okresa ? —Odpověď: celkem
příznivý jako ve všech t. zv. zámožnějších
okresích, kde průmysl podává si ruce s po
kročiJým zesnědělstvím. Nezamě-tnaným zů
stává, kdo opravda pro cborobu pracovati ne
může, nebo se zaměstnání vyhýbá, oaopak práci
nalézá, kdo ji hledá. Jen zemědělských pra
covníků část i bez své viny v zimě zahájí,
ježto u rolníků zaměstnání nenalézají. Žebroty
v wméstě při okolnosti, že stává kommisse cbu
dipská, ústav polévkový, spolek. pro ošacení
chudé školní mládeže a p. ubývá až na tuláky,
kteří vzdor stravovnám a vzdor policii v hojné
míře obtěžují. Účelstravoven stává se z Části
proto illusoraím (pochybným), že při nedostatka
kázoic nemohou do pracoven býti dodání, kdo
pro vagabuodáž byli vícekrát trestáni, stanicím
se vyhýbají, tělesně zdraví a pro pracovna
todíž schopní jsou.

2. Které jsou příčiny chudnatí? — Při
činy třeba bledatí v povšechoé neschopnosti
k práci, již zaviňaje stáří, choroba, alkohol a
požívavost života vůbec.

3., 4., 5 Rozmáhá se chudinství, nebo cho |
ubývá u z kterých příčin? — Cbudinství ua
venkově ubývá, v městě pak přibývá v stejném
poměro, v jakém se venkov odlidňuje a města
přelidňují, ježto nejsou to z pravidla zámožní

V Hradei Králové, dne 8. března 1907.

lidé, kteří v městech průmyslových útočiště
hledají. ale bohužel vědy nenacházejí, a vyka
zovalo by chadinetví městské číslicí o wuuho
vyšší, kdyby křesťanské milosrdenství (viacen
ciánské spolky), jakož i t. zv, homanita záko
nitá, oficielní (chudinské komisse) k zmírnění
chadinství nepracovaly.

6. Jakými prostředky bylo by možno
rozmáhající se chodině čeliti? — Jsou to tytéž
prostředky, jež sa obyčejně od národohospo
dářů uvádějí k zvýšení národního blahobytu,
tedy vzdělání lidu, ale při tom přivykání še
trnosti, skromnosti a spokojenosti s poměry,
v nichž ten který jednotlivec žije a na nichž
se závistivým pohlížením k výšinám života nic
ziměniti uedá. Možno to nazvati jedním slovem
mravným nazírání na život, k němuž nábe
žeuství stojí v témž poměru, jako kořen, z kte
rého život stromu bují. Jen mravně zachovali,
náboženství si vážící národové těší se z poměr
ného blahobytu, zrovna jako v spořádaných
rodinách, v kterých papuje kázeň, je více zů
možnosti a spokojenosti, než v takých, kde
každý jednotlivec jde za heslem: „užíti světa
za každou cenu.“

7, 8. Jakým způsobem dala by se nej
spravedlivěji upraviti veřejná správa chudin
ství? — Ač chudinství částečně je upraveno
zákonem o domovské příslušnosti, přece není
ona úpravu stejnoměrně provedena a měla by
se po mém rozumu státi otázku nikoli pouze
obcí, nýbrž okresů a zemí. Dues přispívá okres
a zerů na jednotlivé potřeby obecného chadin
ství, kdežto vše ostatní zůstává obcím bez 0
hleda, v jakých poměrech ona žije. Nového
chudinského zákona potřebujeme jako solí,

9. Chodí se vo zdejším okrese okolem,
po střídách a slaší dáti vůbec přednost chudin
ství uzavřenému, či volnému, resp. podporám
v paturalilch, čiv penězích? —Neznámposud
poměrů v okrese, jsem však toho ráhledu, že
k zvýšení chudinství mnoho přispělo ou0 ová
dění všech společenských poměrů u vzájemných
povionosti na peníze a že kde se zachovaly

dmserly se počítají levně.
Ubnova vychání v pálek o poledne.
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podpory natarální, uikdy nouze tak citelně ne
vystoupila. Proto nejsem pro vyplácení t. zv.
výtménků v penězích — spíše pro všeobecné
starobní pojištění — jsem pro deputáty a pro
udilení almužen na venkově v požívatinách,
ježto považuji za zbytečné, aby i do záležitostí
chudinství míchala se t. zv. „třetí ruka“.

Moderní vědecká opravdovosí.
(3) Co všecko dues pod rouškoo vědy se

děje, to už přesahuje všecky meze „Není
třeba náboženstvíl“ volá již dovatenáctilatý
mladík, který sice většího nestranného spisu
(třebas protestantského) o naší církvi vůbec
večetl, ale který přes to „dokonale jest pře
svědčen“, že ta katolická církev páchala jev
bříchy, otapovala soustavně mozky, pracovala
s krajní tyranií, atd, Několik napapouškovaných
(razí k „uvědomění“ postačí. — „Čím tedy
jest nutno náboženství vahraditi?“ táže se
mladíka člověk rozvážný — „Náboženství ua
bradí se vědon. tou spasitelnou vědou, jíž
církev dlouho přexážky kladla“ Tak hovoří
mládenec, jemuž není nic nepříjormučjšího než
skutečné důkladné stadium „Až bude veta pu
církevních poutech, pak duch nabude pravé
volnosti, vznese se jako orel do závratných
výšin. Volnost myšlení, svoboda bádání, to
budiž naším hoslem.“ | Takhle hovlí mládenec,
který ztěžka vuikna dofrázovitého spisu protis
katolického spisovatele a naučené fráze bez
wmyšlenkovitě opakuje do omrzení, aniž by
pátral vlastni sondností po důkazech, které
protikatolického spisovatele k příslušným výrc
kům vedly. Mladý jun papouškuje fráze tak
dlouho, pokud náhoda ma nevstrčí du ruky
knížku ještě modernější, v níž o=innoze jest
opak toho, co dříve četl. Tedy zase opakuji
se fráze modernější, aby snad někdo nevytkl
mladikovi, že jest málo moderní. Musí jit přece

- —— - —FEUIULLETON
Z různých studií.

Napael Josef Váňa.
II,

Ironie.
»Máš-li pak už také nějaké vyznamenání ře

tázal se mne tuhle nedávno přítel, s nímž už jsem
se přes dvacet Jet neviděl.

sOvšem, jsem prvním farářem . . .«
>To ti gratuluji l«
»Počkej, až domluvím. — Jsem prvním fa

rářem v našem úředním kalendáři.«
Přítel se rozesmál, že se nemohl ani utišit,
sJsí stále stejný — samá ironiele doložil,

když se byl poněkud utišil.
Ironie, ironie!
Potkáváme se v životé se slovem tím stále

jako hříšník se zlým svědomím.
[ronie, z řeckého eironeia — přetvářka, po

směšek. Ironie povstává, když vyličuje se uznání
anebo chvála a když právě opak rozuměti se má.

Ironie jest tedy jakýsi pokrytec, jakýsi oma
skovaný přítel, který maskou nás lituje aneb chválí
a pod maskou se nám směje a vyšklebuje.

Ale ač ironie ze všeho sí dělá posměch, přece
nikdy neuráží. Jest nanejvýš galantní a taktu plná.
Ironie nikdy uraziti nechce, urážku naprosto vy
lučuje. Jest to takový salonní mentor, takový u
hlazený karatel, který opravuje nectností a chyby
vždy jen v rukavičkách. Přibližuje se v úklonách
a s úsměvem na líci, ale nicméně jest bezohledný
a také pravidelně nikdy nemine se účelu.

Ironie jest buď jemnější nebo ostřejší dle
tobo, na koho padá aneb koho kárati má, Ne
chápe-li napadený, může se ironie přiostřiti, ale
Pikdy nepřechází v urážku. Tu vylučuje naprosto.
nravá ironie nesmí býti ani příliš skrytá, sice by
se účelu svého minula, ale teké nesmí býti příliš
zjevná a okaté, sice by uběhla v posměch čili
persifláž. A to ironie nikdy nechce, to se jí jako
beztaktoost protiví,

Ironie ma vždy nádech humoru. Ironie a
humor kráčí vedle sebe jako bratr a sestra anebo
ještě lépe řečeno, jsou to taková srostlá dvojčata.
A proto nejvíce ironie najdete v listech humori=
stických.

+Ovládáte všecky jazyky, pane professore ?»
»Áno, jenom jazyk mojí ženy nikoli,«

Pulgarcitto.
V koncertě. +Co pak to ten virtuos hraje ?<

— »Mendelssobnovy písně beze slov. — »Hm,
jak se zdá, obecenstvo namáhá se všemožně, aby
tomuto nedostatku. slov odpomohlo.« © Lit Bits.

Neni to vidět. »Když vás vidím, slečno,
vždycky se cítím býti o polovic mladší.= — «Ale
není to na vás viděti a to je škoda.«

V úřední zálež tosti. | »Mohl bych mluviti
s panem radou ?< — Teď ne, vašnosti, pro nával
úřední práce nemá ani chvíli času.« — +Ale vždyť
já přicházím v úřední záležitosti... — »Právě
na ty aemá kdy !« Šv, dud.

Po přatelsku. Pražský synek (chlubně): »Jak
pravím, otec na mé vychování vynaložil dvakrát
stotisíc korun le — Přítel: »Kdyby se stalo, ka
maráde, že by tí někdo za né nabídnul stovku —
nerozmýšlej se a ber l« Šv. dud.

A ve výborných nyní Vilímkových »Humo
ristických Listech« čet) jsem nedávno toto: «Čemu
se říká ohořká ironie... ?e — Když chceme, aby
nám slavná vláda dala druhou universitu a zatím
přijde zvěst, že z milostivého dopuštění téže sl.
vlády bude — dobytčí sůl lacinějš(. . „«

1 krásné naše písně národní oplývají ironil,
jen že jest příliš jemná, sotva znatelné,

+Proč pak pláčeš a naříkáš,
vždyť ty budeš má,
až žežulka o vánocích
třikrát zakoká,«

»Příšly vém, mládenci, smutné časy,
nesmíte sobé brát podle krásy,
ať si je kulbavá, af hrbatá,
když má jen peníze, přec je zlatá,«

Za to oslřejší ironit nacházíme v n>vyčer
pstelné studnici lidových pořekadel a přísloví.

«Mnoho lékařů, hotová smrt. — Mnoho
hluku, malá hostina. — Saze uhlím se neušpiní. —
Na chudého všady teče... . atd.«

Ironie ve společenském rozhovoru jest ja
kýmsi nezbytném zábavním příměškem tak jako
koření neb sůl v potravinách. Ironie činí rozhovor
pikantním, zbavuje jej nudy a fadessy, aie nikdy
nesmí toho příměsku býti mnoho, síce se rozhovor
takový stane protivným a hnusným. S kořením
takovým dlužno zacházeti opatrně a vážiti se má
vždy na citlivých vážkách jako šafrán.

Přehání-li se ironie, je li příliš bezohlednou
a kousavou, povstává sarkasmus, kousavý poškle
bek, který vždy hran čí s urážkou a zubíhá velmi
snadno do jizlivosti. Sarkasmusjest společenským
taktem a chováním vždycky vylučován jako host
neslušný, beztaktní. Člověku sarkastickému každý
raději se vyhne.

S ironií shledáváme se nejen v humoristi
ckých časopisech a ve společenské rozmluvě, ale
i v životě vůbec. Často ztropí si z nás běh života
takový posměšek, že to pravým opakem toho, co
docíliti chceme. [ronie taková zove se pak ironií
osudu. "Tuto ironii osudu zažije snad ve svém
životě každý člověk, jen že někdo více, někdo
méně. S někým si ztropí ironie osudu žert na
nejvýš komický, u jiného hraničí někdy až s tra
gedií...— — —

Komickou ironii osudu prožívají nejvíce svá
teční střelci. Tak jednou jsem četl v novinách, že
as jednoho zajíce dalo třicet střelců šedesát ran,
každý se zapřísahal, že zajíce trefil a přece zajíc
utekl. Jak se toble mohlo jen státi.. .? — Inu,
ironie osudu

Takovéto příběhy ironie osudu jsou celkem
nevinné, poněvadž končí komikou a neublíží ko
nečně nikomu, ani tomu zajíci; hůře je, zabrajesli
s člorékem ironie osudu, že to končí tragikou.

' Takovou tragickou ironii osudu zažila známá
Marie Stuartovna, francouzský král Ludvík XVI.
se svou manželkou Marif Antoni, jejich syn Ludvik,



e duchem časo; a jde jako slepec dršící de
roky cizí — ať ho táž vede kamkoli.

Málokdy tak bezmyšlenkovitěmládež o
svojovala si nové fráze a hesla lidí jiných jako
v dobé této, kdy tolik se horuje pro — volnost
myšlení. Málokdy mládež tak málo stadovala
jako teď, kdy ee blásá, že každý má se pro
kopati k osobnímu přesvědčení vlastním hlou
báním, vlastní soudností a nikoli poslušným
následováním očkteré autority. Akademická
mládež ve skutečnosti ocitá se v Praze v po
měrecb takových, že jest přímo bezděčněvlečena
za některým radikálním světlom; dáti na jevo
svérázný odpor proti některé radikální kapa
citě, jíž se přidržuje vdtšina — pak bědal
Okolí, jež pražekého studenta vychovává, vede
jej sice k fanatistnu, k soadnému přijímání ra
dikálních hesel izvláště proticirkevních), ale
k vážnému osobnímu studiu nikoli. Nikdy také
v minulém století nebylo poměrně tolik nedo
studovaného akademického proletariátu jakou
nyní za frázovité óry Masarykovy. Ale akade
mik, který po Šesti, deseti letech ještě nedo
etudoval odbor, jejž si sám vybral, který si
úenastřádal k vlastní obživě ani tolik zkoše
ností, jako devatenáctiletý rolnický synek,
pořád v sobě cítí výbornou schopnost — po
mábati národu celému.

Úžas pojímá, jaké nesmysly přijímá student
za bernou minci, jedpásli se o útok proti vá
boženství jeho matky! Na takovon práci ještě
užijeme pokrokového studenta dost a dost.
K volnému myšlení, k samostatnému studování
některého novějšího hesla ho nenuťt! Málo co
mu jest tek odporné, jako tiché, pracné stu
dium; na to není přece mooho časo, bujarý
mladík musí hřímat ve veřejných ghromáždě
ních, osvědčovati své demokratické smýšlení
(aspoň ústy), v „svatém zápalu“ dávati na jevu
roztrpčení proti klerikalismu! Jen s každou
ctností ou podium, do veřejnosti! — A sku
tečná věda a svoboda pláče; mladík dává se
vésti — aniž by dobře přemýšlel kam.

A takovéto „světlo“ vám řekne, že jest
potřebí nahraditi náboženství vědou. Zeptejme
se ho: „Nechceš vlastně nahraditi náboženství
holou frazí? Dokázal jsi, že si skutečně tolik
vědy vážíš?“ — 4 nouze každá fráze dobrá.
Proč uznávali povýšenost viry pad vědou právé
velice bystři učenci? Proč ti právě byli tolik
skromní « zbožní? Poněvadž poznali nejlépe,
jak lidská bystrost jest často malomocná, „Na
hraďte náboženství vědoul“ tak volá i pod
prostřední mladý lékař, který by vědou mohl
dosti mnoho prospěti, kdyby skutečně obor
svůj dále pilně stadoval — místo shánění
štváčských schůzí.

Tažme se: Dá i nejdokonalejší věda takovou
útěchu při umírání, jako ten, který řekl: „Já
jsem vzkříšení a život ?“ Dá rozhodnou útěcha
věda člověka nevinně pomlouvanémua jinak
pronásledovanémaF Dospěje věda tak daleko,
aby rodiče měli vždycky děti zdravé, zdárné,
vděčné$ Dovede sebe znamenitější věda půso
biti tak pronikavě na lidskou vůli jako víra?
Vyložíte-li člověka soheckému sebe lépe natnost
m, ÚP
který byl dán na výchovu hrubému ševci Simo
noví, takovou tregickou ironii osudu zažil mexický
císař Maxnilian e veliký podmanitel Evropy —
Napoleon.

Nemiluji muže tohoto nikterak, bs bněvám
se na tu bezohlednost, s jakou honil mladistvé,
kvetoucí junáky v náruč ukrutné smrti, mám
odpor k němu pro tu lehkomyslně prolitou krev,
pro ty ztracené zdravé životy, pro tu bídu a nářek
sirotků a vdov a mrzáků, pro ty strasti a bolesti,
jež zavinil; ale přece mne vždy tolik dojímá, jak
ironicky si s ním osud zahrál. Nemohu ani vys
Hěsti, jaké rozbolněné pocity třásly rozechvěnou
duší mou, když jsem četl úchvatnou ódu na smrt
Napoleonovu »ll cingue meggio« od italského pěvce
Alexandra Manzoniho, kde nesmrtelným veršem
líčí ironii osudu tohoto geniálního Korsikána. Při
znávám, že k rozechvění tomu přispívaly hlavně
nedostižné verše Manzoniho, ale přece jen i ironie
lidské slávy, pýchy a brabivosti ve vší děsnosti a
strmosti a nahosti, jak se zde děsně na svém
zbožňovateli vymstila, přispěla k rozechvění tomu
dílem stejným. Na osudu muže tohoto nejlépe lze
poznati nicotu, bezúčelnost, malichernost stále a
stále velebeného a hýčkaného militerismu . ..
Miliony lidí i peněz házejí se dále a každého času
a v každém státě nenasytnému tomu Molochovi
v bezedný chřtán a výsledek... . — —?l

Mičím. Napadají mi jen slova našeho velikého
pěvce Kollára:

Často chudá pastýřova cbýžka
více pro vlast může dělati
nežli tábor, z něhož válčil Žižka.«

Rozumíte mi — ?| — Chudas, drmolící mo
zolnou dlaní zemskou broudu a v potu tváře
pschtící se za tupým plubem, věru lidstvu více
prospívá než — — A přece soudí a jedná a měří
a odměňuje se v široširém osvětěstále jinak...

Inu ironie osudu člověka! ©Ironie osudů
Jidstva l! :
8

lidamilnosti, on bude odírati dále. Vysvětlete
vědou 00 nejjasněji člověku rozmařilému, že
klesá ve zkázu tělesnou, jde avojí cestou dále.
Dejte člověku útočnému, bojovnému ku čtení
nejlepší moderní kniby, čelící proti krvepro
lévání; napraví se pouhým poznáním skázo
nosných účinků bojovnosti? To právě dlašpo
míti na zřeteli, že věda sama, třeba nejstkvě
lejší, dovede sice osvítiti rozam, ale na vůli
stejně mocně nepůsobí. Zato víra poukazem na
vševědonenost, všudypřítomnost a spravedlnost
Boží mocně působí, aby vůle rozhodla se ko
natí dobro. A i kdyby hluboce založená věda

naposledy všecko vyzkoumala! Může nouitlv hlavějedinec aspoň všecky hlavní vědecké
oznatky, aby jich v případě krajní potřeby

ihned použil? Anebo — přispěje vědy včasně
trpícímu odborník, který pomoci dovede? Ne
bude o odborníka nevěreckého třebas více rot
hodovati zášť než všecka učenost? ntd.

Ovšem jest ještě hodně daleko do té doby,
kdy všecky zjevy přírodní věda vysvětlí a kdy
vyzkoumá, jak odstraniti všecky nemoci a jiné
avízele života pezemského. Ale — již nyní mě
býti nabraženo náboženství vědou, s to i třebas
takovou vědon, že jest směsicí slále se mě
nících domněnek. A kdo tu nábradu za ná
boženství nejusilovněji žádá ? Obyčejně jsou to
mluvkové, kteří nic vážného ve vědé nevyko
pali a kteří velice neradi a líně studají to,
co pro ohájení avó existence stadovati musejí.
Podivejme se trochu blíže. Mladý pokrokářský
horlivec „ví dokonale“, jak povstal avět, jak
8e vyvinul člověk, jak „bible se mýlí“ ve zprávě
v původu světa. — A zatím mužové nejuče
nější, praví odborníci, nedovedou vysvětliti ani
zjevy ty, které se odehrávají téměř před jejich
očima. Jak možno bezpečně na učené dohady
spolehati, na to nám drasticky odpovídá sopka
Mont Pelée na ostrově Martinigue. Po prvním
výbucho sovky pozvaní američtí geologové
(zeměznalci) 6. května r. 1902 učinili prohlá
Šení, jež pak nalepeno na nároží ulic: „Není
uebezpečenství! Nových výbaochů rozbodoě ne
bude! Věda to praví.“ — Za tři dny nato však
nastal strašný výboch, který zahubil město
i 8 učenon komissí, jež nedávno předpovídala
na základě vědy — bezpečnost. Krotá ironie!
Přijeli geologové londýnětí, ale sopka jim ue
dovolila vědecké rozklady — zahnala je zpět
ua loď. Třetí komisse (geologů francouzských)
připlula na ostrov Fort de France a rozhodně
prohlásila, že nebezpečenství ininalo, že lidé
mobou se vrátiti. Leč sopka si nedala lidskon
vědoa předpisovati; výbuch se opakoval a
pohřbil 1200 lidí — kteří věřili vědě francont
ských učenců. Ještě jedna komisse geslogů
zbudovala si observatoř (pozorovací stanici) na
vrohu proti sopce, domnívajíc ge, že zde bade
bezpečno; leč komisse masila prohnovti. Pro
slulý český učenec Zenger k zprávě o těch
učených výpravách dodává: „Všechny čtyři
výpravy geologů a jejich vědecké předpovědi
utrpěly naprostý nezdar“, Tak! A teď že jest
dobře výhradně oa věduse opolehat! Nedávno
ztroskotaná loď Berlín stavěna od nejobrat
nějších odborníků, před spuštěním na moře
důkladně prohlédnota od jiných, podlebala
přísné kontrole i později, řízena za plavby
moži zkušenými — a přece ae ztroskotala na
dostřel před přístavem. Záludné moře, jak se
dovedeš jízlivě vysmáti tolika odbor. zpulcům!
Přes všecky pokroky vědy nikde není člověk
minutu svým životem jist. Obrovské město Sao
Francisco, jehož domy stavěny pro celé dloabé
věky, v učkolika hodinách zničeno zemětřese
ním. A který učenec aspoň jeden den před
neštěstím řekl obyvatelům, aby se na kata
strofa připravili? Nevyzpytatelné jsou často
cesty sil přírodních — byf by učenci sebe více
o nich přemýšleli. Ale -- člověk neučený, který
o skutečném stadio sotva zdání má, radí jiný:u,
aby nahradili náboženství vědou; sám však
ubožák u sobe mezeru vzniknavší ztráton víry
— vědou nenahražaje. (Dokonč.)

Dopis z Prahy.
Sjezd „obrozených“ mladočechů v Prase. Po

dalekosáhlých přípravách byl konán v minu
lých dnech v Praze ajezd strany mladočeské.
Nebyl to ejezd příslašolků straoy, nýbrž růz
ných advokátů, továrníků a jiných osob, které
u nově nalakované strany mladočeské prostě
hledají vlastní prospěchy. Mladočešství životem
i politikou v posledním desetiletí tak stuhlo,
že se úplně oddálilo od širokých vratev lido
vých, což mělo v následcích silný rozvoj 80
oiáluč-demokratický. Nynější sjezd měl přispěti
mladočeské straně jenom k získání jmen různé
honorace, která mladočešetví doposud ironi
sovala a jím pohrdale, pokad bylo demokra
ticky lidovým a poněkud radikálním. Teprve,
kdyš dva příslušníci tóto strany dostali se do
ministerstva, tak že mlaďdočešství může snad
nyní dopomáhati i k řádům, vyznamenánku 4
titalům, tu nastal obrat. Vtipnější přislošníci
„Strany realistické i stran jiných (!!) — up

alochnavše pozváníposlance dra Kramáře a
dra Aloise na“ — neváhalipřihlásitiseku
positivní práci... Jaká to ironie! JUDr. A).
Rašín, týš, který ve evóm časopise „Slovo“,
založeném původně proti pražskéma „Nájem
níko“, se pomoci „Společnosti Národního di
vadla“ — psal o mladočeských poslancich jako
o „sebranelch“ — že jich bylo přítomnovobůsí
tolik a tolik „kusů“ (!!), týž dr.Rašín, který
o dra Heroldovi ve svém časopise nepsal než
pousejakoo největšímdoputátníkovi aobročalku
českého královetví, nepřestávaje ma vyčítati
jeho placené fankoe — — obrozaje oyol stranu
mladočeskoa . . . Zoatel poměrů spráskne ru
kama cad hlavoo, slyše, že mladočeňství „obro
zují" také staří staročeští professoři, filosofové,
dři Frant. Augastia, zeť Václava Zeleného,
Jindřich Metelka, H. Vyrský a jiní tak zv.
„Kvíčalovci“, dále jich nejrozhodnější nepřá
telé.z tábora realistického jako dři Graber,
Fr. Tobolka, V. Tille, Prasík, V. Schoster,
prof. Jar. Vlček a j., sakladatelé „Časo“ —
atd. Jak se to časy mění!

Rozami se, že řečí plyoulo na sjezdu jako
vody, a že všichni řečníci byli odměněni blač
ným potleskem. I dra Rašínovi tleskali „po
slanečtí sebranci“. Teď, na konci své politické
životní pouti, zahájí tedy mladočeská strava
positivní práci... Jen aby to neskončilopodle
známého pořekadla: „Muobo povyku pro nic
za nic.“ Strana, která po patnácte let nemohla
si založiti vlastní list, která po patnácte let
chystala se vydati spis o českých monšinách
a oa jich obranu, který pak ani nevydala,
strana, která se počíná „obrozovati“ vlastně
ve dnech svého umírání, zdá se nám, že bytím
svým náleží již minulosti.

* .“

Svaz českoslovanskéhostudentstva. Přede dvěma
lety byl v Praze založen s velikým hlukem
„Svaz českoslovanského studentstva“ Každý
by se domníval, když to byl spolek studentský,
že jeho posláním bude pečovati o věci sto
dentské a starati se o eblížení etudentstva če
skoslovanského. Však chyba lávky! Místo toho
počal „Svaz“ obírati se různými vysokými
problémy, ua které nestačil, a z nichž mimo
jiné byly i problémy reformy manželského
stava .. . Mladí páni počítali a velikou sym
patil ve veřejnosti, v čemž však byli nad míru
trpce zklamání. Poněvadě ei vytkli mezi „ve
likými cíli“ i reformu jisté části českého tisku,
k němuž se za všechny velikéslužby, které jim
prokázal, odvděčili velice podivným způso
bem vyhlásivše na něj bojkot, igaoroval tento
tisk, ve veřejnosti české velice rozšířený, jicb
činnost úplně. Následky toho pocítil „Svas“
způsobem přímo osudným. Veškery jebo pod
niky, zábavy i přednášky zůstaly takto úplně
utajeny a obecenstvem nenavštíveny; ba i ve
liká všestadentská slavnost, loni v létě pořá
daná oa celém výstavišti v Královské Oboře,
zůstala obecenstvu neznáma a skončila tak ú
žasným fiaskem, s jakým dosud nikdy úekončil
žádný podobný podnik. Všechno to vedlo nyní
k bankrotu, jenž „Svaz českoslovanského sto
dentstva“ postihl, a to jen vlastní vinou růs
ných těch pokrokářských lidiček, jsoucích ve
výboru spolku, kteří tak záhy počali refortno=
vati svět. Nechť jsou tyto osudné následky vý
strahou paščemaatadentstvu, jež obor své práce
studentské tak rádo taměňoje za činnost sto
dentským krobům vůbec nepříslašnou!

s *

Podle vzorustarosty pražskéhodr. K. Groše.
V těžkých poměrech, v nichž pražskému živnost
nictvu jest zápasiti za nynějšího všeobecného
úpadku živností, udál se opětně případ, který
jest výmluvným dokladem, že české živnost
olotvo v Praze nemá zastání v tak zvaných
kruzích rozhodujících. Tentokráte jde o Ustřed
mí banku českých , mající svoje sídlo
v nově vybudovaném paláci Mottlově na rohu
třídy Ferdinaodovy a ulice Ovocné. V těchto
daech spatřilí mimojdoncí před vchodem do
banky složené tři veliké obnivzdorné po
kladny po 1200 kor., objednané od německé
vídeňské rmy tovární „F. Worthoim 4 Comp.
Wien“ — — samotným mi:'-předsedou této
banky, drem Karlem Černohorským, městským
radním v Praze, předsedou udrufení obecních
aterších král. hlav. města Praby a členem mno
hých národních korporací, smotně již pověst
oým správcem oa Litteogrůnél Kdyby nebylo
v Praze osvědčených a vynikajících českých
výrobců pokladen, majících výrobky mnohem
dokonalejší i cennější, kdyby rebylo národní
povioností čelných fonkcionářů dávati příklad
širším vrstvám k plnění besla „Svůj k svéma“
— snad bylo by možno nad činem tak nevla
steneckým přimhoořiti i oči — za okolností
však, v jakých žijeme, nelze takovéto zlořády
sohvalovati mlčením! Domnival-li se dr. Černo
horský, že inu-( následovati příklada pražského
starosty dra Groše, jenž objednávkou nábytko
od učiuecké firmy RUbrsovy tak omatné se



proslavil, pak jedoal velmi nepřístojně a českon
věo sradil. To etalo se pak jako na zavolání
v době, kdy dr. Černohorský chce kandidovati
do rady říšské oa Novém Městě Pražském
Z českých živnostníků a řemeslníků nenašel
by se zajisté ani jediný, kdož by tomuto vy
dařenémo „zastanci práv lidu českého“ dal
ovůj blas. Ústřední baoka českých spořitelen
zapisuje se takto velice nešťastné v paměť na
debo lidu.

Obdenník „Den“ „Nové Politice“, založené
poslancem drem Kramářem, aby pomáhala za
chraňovati rozpadávající se mladočešství, ne
bylo přáno dloubého trvání. Na zakročení vy
davatelského a nakludatelského družstva „Ná
rodní Politik7“ byla Kramářova „Nová Poli
tika“ nucena pozměniti svůj název, pro který
svolila jméno „Des.“ Ironie slova toho jest tím
závažnější, že „Den“ vychází — ob den! Pro
koho tento časopis se vydává, jest opravdo
záhadou, poněvadž svým ubohým a chadičkým
obsahem representaje se skatečné jako po
slední «£ nejposlednějších časopisů českých.
V pražských prodejnách uovio by tento list
člověk také marně hledal. Táže-li se po něm,

uslyší jako stereotypní odpověď: „Měli me2 čísla, když se ale po celý měsíc po „Dni“
nikdo ani nezeptal, tak jsme to postilk —.“
Praví ce, že dr. Kramář chce vydávání tohoto
časopisu prodloužiti až do ukončení voleb,
načež také skončí jeho vydávání, poněvadž ze
strany mladočeské slíbené podpory 86 mu ne
dostalo. Zemští poslanci Maštálka a Barták
podnikají prý akci k založení družstva, kteréž
by sehoalo kapitál potřebný k zakoupení ně
které z pražnkých tiskáren, v níž časopis „Den“
byl by vydáván jako denník. Možná, že by
k oskntečnění tohoto záměra došlo, kdyby tak
tiskárna byla — — zadarmo| — Leč to, co
stojí finanční oběti, do mladočeského progra
mu se nehodí.

* r

Blamáž „Práva Ládu“. Orgán sociálních
demokratů, „Právo lida“, stihá v poslední do
bě v Praze jedna kalamita za druhou. Zodpo
vědný redaktor listu, Ant. Němec byl několi
kráte po sobě odsouzen k velikým, do aet jdou
cím pokatám, pro skutečné zneužití tiska k
hanobení poctivých lidí. Následkem toho s ve
likým chvatem „se vyrovoával“ s žalujícími
jej stranami, a „Právo Lida“ nepřestávalo při
nášeti zkrovšená odvolání, jimž bned tak ne
bode konce, Jest skutečně vrcholem nestoud
ností a perfidie, jak si počíná tento list, aby
mezi „soudruhy“, kteří jeho obsahu počínají
již býti syti, ae udržel. 8 úžasnon lehkomysl
nosti zbanobiti člověka, připsati mu vlastnosti
nejšpatnější, činy nejpodlejší, to je listu tomu
věcí úplně všední. Jeden den zhanobí člověka,
a v následujících dnech přinese odvolání! Ta
kovým způsobem pracuje sociálně demokratický
tisk... K hauobení katolického docbovenstva,
jež tento list systematicky provozuje, neměly
by příslašné kraby tak, jako doposud, kliduě
přihlížeti. Následky toho badoa zu nedlouho i
jiným krahům také nemilé.

Obrana.
(38)Pekrokářsko- realistickéme

etrammest. Známo, jak pokrokáři asilají o
to, aby theologická fakulta byla vyloučena ze
svazku aniversity. Při installaci rektora-knáze
byl ztropen řev jako v Africe při bojovném
útoku. Na droké straně však Masarykovský
„Úns“, který podle svého mistra má přece býti
proti konfessím všem, dělal reklamu židovsko
německé rabínské vysoké škole „Talmud-Thora
Schule“ v Praze-V. a teď zase napsal, že jest
rozhodně pro to, aby v Praze zřízena byla
česká fakulta evangelická. Tohle má býti dů
elednost! Ale co jsou platny všecky zásady—
kdyš aboneati „Casa“ chtějí své zájmy taky
oplatnit! „Čas“ dovede ještě jinší věcí. Psal
a rozhorlením proti půjčování ruské vládě.
Ale najednou v témže časopise velký insert

k takové půjčce vyblzející — a v redakčuíčásti ani slovo již proti tomul Jak dovede u
„Dejcharakternějšího“ časopisu insert působiti
na obsah části redakční. Kdybyse některéma
junácky radikálnímu lista řeklo, že by rád
vzal úplatek, zaželuje—a je zle. Ale při tom
nepřímo eám takový list prosrazaje, jak do
vede obraceti směr koroubvičky — jiš pro
pouhé zaplacení insertu.

(5) „Mezinárodní“ sociální deme
kracle? Poukázáno Dejednou,jak zpupně 8e
chová šidovsko-německý vrchní štáb sociali
stický k českým soudrabům jako k lidem
méně cenným. A přece dle programu sociali
stického má platiti v sociální demokracii rov
nost mezi příslojníky kteréhokoli národa. A
teď ke všemu hlavní orgán sociální demokracie
rakouské „Arbeiterzeitung“ dokasova) 5, března,
že jedině sociálně demokratická (a žádná jiná

německá) strana jest povolána bojovati za
velkost a slávu Němcův Rakoasku. Israelitovi
dru. Adlerovi json patrně vládní dtisky Čechů
ještě malá; chue se tedy uamáhati, aby nu
účet Čechů a dlovanů vůbec německá moc
vsrostla ještě (ic. Jen trochu nestranný Němec
musí sprásknouti ruce při pozorování, jak při
nynějším finančním systému platí naše země
plao millionů na ačemeckézemé passivní; kdo
jen trochu soacita má, musí sbolem pohlížeti,
jak ve Vídni pro 50 000 českých dětí novydr
Žuje stát ani jedinou Školu českou. A teď 680
cialistický vrchní štáb, tolik podporovaný pe
nězi českých soudrohů, chce bojovati ještě za
větší „sláva a velkost“ Němců v Rakonsau;
ovšem že čeští socialisté budou platiti do ví
deňské kasy dál jako morovatí —-aby sláva
a velikost Němců nezhynala.

(3)Posor při agrárních námluvách!
Docbázejí nás dopisy našich důvěrníků plné
rostrpčenosti proti straně agrární. Natno tedy
vystoupitl z reservy a říci zřetelně, abychom
blahosklonným úsměvům agrárníkův mnoho
nověřili. Ve straně tak mladé předáci její
tolik si hledí osobního zisku, o domkáře tak
příliš agrární strana nepečuje, dula vyšší hod
nost odpovědnému nepříteli našeho náboženství,
svým „Cepem“ příliš málu vzdělává; a kdy
důrazně zakřikla nesvědomité a nespravedlivé
utiskovatele a hánce našeho katolického pře
avědčení? Z nonze dělá nám jisté koncesse,
protože dělati musí a vnucuje katolickým vo
ličům i kandidáty zcela neschopné. Spolebněme
ee výbradně na sebe a dle možnosti stavme
vždy kandidatary samostatné! Nebýti pro
spěšné brzdy, kterou. představaje bujaré
edružení zemědělců katolických kam by
se už agrární vůz rozjel! Mobutné davy kato
lického lidu nechtějí již dále sbírati milostivě
hozené drobty a býti stranou blahosklonně trpě
noa. Chotěbořsko není fotografií okresů jiných.
Víme bezpečně, že dp. Vlček pracoval z nej
lepších úmyslů, nezištně. ©Ale nechť k vůli
uvarování se rozkolu všichni naši důvěrníci
tamější se sejdou Austanoví se ra svorném
postopu|

Ti červení měli po 4 roky 80 křesel o říšakém
sněmu. Coza ta léta dobréhotam vykonali? Nic, pranic,

stát, že lid ty mluvky již prohlédl a že při volbách
způsobil jim hanebnou porážku. A kdo nahlédne
hlouběji do jejich osobních poměrů, pozná, že mezi
vůdci není ani dost málo toho „bratrství“, jež ve
svých řečích walavičně ma jazyku mají; že jeden
druhého až hanba pomlouvá a podezřívá a že by
Jeden druhého, kdyby jen mohl, utopil na lžíci vody.
V parlamentě mají často frási o hnilobě ve státu
dánském, ale mezí nimi je hniloby nejvíce, a proto
není divu, že nejen měšťáci, ale i soudruhové od nich
ee odoracejí. Až dosud se jich pouze přidržují ty
davy dělníků — w nichž je těžko k rozeznání, co
je u mích větší, zda fanatismus nebo nevědomost.

Socialistický předák Harden
v časopise „Zukunft.“

Politický přehled.
Rakouská politika točí se nyní ve zna

mení zemských sněmů, na kterých projevuje
ee ještě dosti chnti k plodné práci; sněm krů
lovství Českého však jakoby se dosud nemobl
vzpamatovati z ochablosti, kterou Němci do
snémo vnesli svou nadměrnou vespášenlivostí.
Všeobecně apoatávají zem. sněmysvým přáním,
aby zavedena byla volební povinnost, která dle
všebo bade uzákoněna. Nyní přetřásává se na
zem. sněmích i otázka vyrovnání rakoasko
oherského. Zemské sněmy činí tu nátlak na
příští říšskou radu, aby přece jednou odpo
věděno z Rakouska rázně, ale také aby co nej
dříve provedeno konečné a trvalé vyřízení
záležitosti té. Tak na sněma království čes
kého usnesly se všechny strany, aby vláda
neučinila žádných ústapků uherské vládě, a
aby důruzně hájila zájmy této poloviny říše.
Podobné usnesení stalo Se j na sněmu mo
ravském. Vláda rakouská přeje si uzavříti vy
rovnání 8 pevně stanovenou kvotou až do r.
1927, kdežto Maďaři chtějí vyrovnání jen do r.
1917 a sice pouze jako smlouvu. — Na sněma
štyrském postavila se vláda proli zavedení
všeob. rovného právu hlas. do sněmů zeu.,
ježto sněm zem. není prý sborem čistě zá
konodárným, nýbrž také administrativním. —
V Praze konal se v neděli a pondělí sjezd
mladočeské strany. Jednotliví řečníci ve chva
lořečích stranu povznášeli, jakoby jen ona byla
tou nejlepší. Usneseno, aby provedena revise
programu mladočeského a změna orgunisace.
K vypracování úlohy té zvoleny dva výkonné
výbory, v nichž stkví 80 předevšímřada advo
kátů, professaorů a učitelů ... O politické si
tuaci a příštích volbách promluvili dr. Kramář
a dr. Horold. Mladočeská strana obnoveným
programem chce obsábnonuti všechny vrstvy
národa, o celý národ chce vésti péči, jenše ze

zřízení Širšího i užšího výkonného výboru
patrno, že strana i v „obrození“ svém zůstává
stran: u — starov. — Řídkého jubilea v činné
službé poslanecké dočkal se mladočeský po
slanec dr. Ed. Grégr; alavilť 4. t. rm.80. své
narozeniny; se strany mladočeské dostalo se
ma četných blahopřání.

Na Ivovské oniversitě dopustili se zage
polští studenti násilností; všichni rosínští stu
denti byli z university vyvedení, načež mezi
oběma stranami povstala srážka. Universita
proto oa Čas uzavřena.

Ruská duma zahájena bez jakýchkoli
vážnějších událostí. Předsedou dumy zvolen
Golovin, jehož výzva k plodné práci učinila
příznivý dojem. Dumě předložen atátal ror
počet na r. 1907.

Aogličané poskytli Barům samostatnost
ovšem pod svrchovaností angl.; v novém svém
sněmu nabyli Barové většiny a prvním mini
sterským jejich předsedou zvolen známý go
nerál Botha.

V době dnešní žurnalistiky a politiky bez
vzdělání žurnalistického a politického kvele dilelan
Homus vůbec. Mladí řečníci. kleří v krátké době

obsáhnouti nemohou celek své vědy, ba v enthusi
asmu svém časem přesně ve výkladech nerozezná
vají, co je hypothetického a co dokázáno, poučují
lid v ezlensich.

Časopis přírodovědecký „Živa“
v č. 3., abr. 77.

Z činnosti katol. spolků.
Z hnutí organisačního. V Nov.Městě

n. M. přednášel v neděli dne 3. března vidp, Dr.
Reyl „O křesťanské politice“ a p. V. Jeušovský
„0 politické povinnosti katolíků.“ Schůze aúčast
pilo se přes 300 mužů, z nichž 110 přihlásilo se
ke katolické organisaci. — Téhož dne večer před
nášeli oba zmínění pp. fečníci v Dobrušce před
četným obecenstvem, které 80 Živým zájmem obé
řeči vyslechlo,

22 nových členů přistoupilo v tomto
týdnu z Výravy, Lejšovky a Divce ku katol. ná
rodol jedaotě černilovské.

Zprávy místní a z kraje.
Pastýřský lat Jeho Bisk. Milostibude

rozeslán v nejbližších dnech, a má býti čten ve
svatém témdni buď na svátek P. Marie neb na
Velký Pátek. Na neděli smrtelnou bude předěltán
list Nejdůstojnějšího českého episkopátu o volbách.

Domácí prelát papežský, rytíř ©,k. řádu Františka
Josefa, rada a agsessor bisk. konsistoře, biskup.
notář! Ale tyhle všecky hodnosti jako by prosto
myslný, tichý rektor semináte neměl! Pořád byl
stejným, do pozadí ustupojícím domácím hospodá
řem kněžského semináře, milovníkem samoty a
tichých meditací, tajným dobrodincem náboženských
ústavů. Zardíval se, byl-li výše titulován, hodnosti
jej tižily. Narodil 8e r. 1880 v Solnici, na kuěze
vysvěcen r.1853. Vsemináři byl 14 let vicerektorem,
15 let rektorem; srostl s dvéma úzkými pokojíky
staré budovy tak, že by mu bývalo neštěstím 0
postiti je i za cenu hodnosti nejvyšší. Leč v po
slední době záchvaty mrtvice přinutily jej k od
počinka, jejž trávil v pensionátě Františka Jos. L,
jsa pečlivěošetřován ctihodnými sestrami. V dlouhé
a trapné nemoci posiloval svoji duši každodenním
přijímáním nejsv. Svátosti oltářní. Jsa zaopatřen
sv. svátostmi umírajících, zeanal v Pána 2. března
t. r. o 9. hod. večerní. Pohřeb konán 6. března.
O 9. hodině ranní sloužil ndp. biskap Dr. Jos.
Doubravae četnouasistencí v seminářskémchrámu
Páně slavná rekviem, při němě zazníval krásný
spěv bohoslovců. Po rekviem zpíváno Libera, pak
vykonal Jeho Bisk. Milost absoluci; aa to zapěno
„Salve regina“, po němž následovala příslušná
modlitba. Nejdůst. arcipastýř pronesl vřelá slova
o ušlechtilém působení zesnulého. Pověděl, jak
zemřelý rektor byl vzorným kněšem a pečlivým
otcem svým chovancům. roukázal na jeho velikou
pokora, na jeho zbožnou tonlu, aby zachována
byla jeho duše čistá až do posledního dechu a
aby měl šťastnou hodinku smrti. Líčil jeho obě
tavou štědrost na sbožné účely, jejíž výmluvným
svědkem sám nádherný kostelík ©aeminářský.

Uatapoval všude z„pokory tak do stínu, žemnozí, kteří se a rosloučít přišlí nyní,
ani osobně ho neznali (třebaže o jeho dobrotě
mnoho slyšeli). „Áve, anima pia“ končil ndp.
arcipaatýř srdečnou promluvu. — Pak převzal po
hřební kondakt vysdp. generální vikář Dr. Al.
Frýdek. Imposantof zástap doprovázel tělesné pc
zůstatky zesnulého. Kráčelo všecko kněžatvo krá
lové-hradecké a množství jiných kněží z diecése,
bohoslovci; dále sůčastníl se pohřebního prů
vodu profesorský sbor c.k. paedagogia sšactvem,



všecka mládež z Rudolfna s představenstvem, pro
foanorstvo a učitelstvo jiných ústavů, ctihodné se
stry, representanti úřadů suvudních, politických a
samosprávných, deputace důstojoletva. s generálem
v čele. | Průvod abíral se v pěkném pořádka
přes blavní a Malé náměstí k měšťauské škole,
kdež se zastavil Nyní ještě vysdp. gener. vikář
promluvil vřele o záslubách bohumilého kněze ze
snolého. Ponkázel na jeho nevyrovnatelnou skrom
nost a zbožaost; zesoulý nepůsobil na své okolí
učenými slovy, ale zato vzorným kněžským životem;
co uspořil, rozdal. nebo rozpůjčil, tak že po něm
jmění nezůstalo. Útěchou mu bylo, že mohl v ne
moci dlíti a také konečně zemříti hned v aoused
ství kaple klášterní, o kterou tolik se staral Zraky
moobých zarosily se při řeči té slzami. — Všichni
pomodlili se za spásu zesnulého, a pak vůz 8
rakví hnal se ku předu — k Sulici, kde tělesná
schránka zesnulého uložena v rodinné brobce. Bůh
račiž odměniti věroému alužebolkovi svému vše
cku ušlechtilou snabu a prá i stonásobně!

Pořad udílení sv. biřmování s generalní
kanonické visitace ve vikariátech Novobydčovském
a Jaroměřakém roku 1907. V dubnu: 1. Dobře
nice, 2., 9 Chlumec nad Cidlinou, 4. Vápno, 5.
Lovčice, 6. Mlikosrby. 7. Kratonohy, 8., 9. Žiše
lice, 10 Žehuň. 11. Lužec, 12., 18., 14. a 15.
Nový Bydžov, 16. Metličany, 17. Starý Bydžov,
18. Hlušice, 20., 21. Smidary. 22. Ohnišťany, 23.
Babice, 24. Sendražice, 20., 26. Holohlavy, 27.
Smitice, 28. Bořněves, 29 Chotěborky,30 Hra
diště. V května: 1. Kuka, 2. Heřmanice, 4., 5.
a 6. Kocléřov, 7. Bílá Třemešná, 8., 9, 10., 11.
Králové Dvůr, 12. Kohoutov, 13. Zaloňov, 15
Čibuz, 16. a 17. Černilov, 18. Libřice, 25. Žírec,
26. Dubenee, 27. Vlčkovice, 28. Jásená, 29., 30.,
31. května a 1. června Jaroměř, dne 1., 2., 3.
června Josefov.

Zkonáky farní a katechetské (pro
měšť. školy) ustanovenyjsou na den 3., 4, a
6. dubna r. 1907 vždy o 8. hod. ranní v bisk.
residenci. Žádosti buďtež podány p:ostřednictvím
vikariátních úřadů nejdéle dva týdny před zapo
četím zkonšek zároveň 8 ohlášením v příčině uby
tování a stravování v bisk. semináři.

Ve schůzi městské rady králové
bradecké dne 4. března 1907 usneseno: Zprá
vy důchodu, že fond ns zřízení nového dvora st+
vebaího obnáší K 1672322 a fond na zakoapení
parní stříkačky E2623721, vzaty byly na vědomí.
—— Dikůvzdání „Českého zemského svazu ku
povznesení návštěvy cizinců v král. Českém v
Praze“ za fotografii města zdejšího, zhotovenou v
atelieru c. a k. dvorního fotografa J. Rassa zde,
vzato bylo nu vědomí. — Podá se petice k mini
sterstvu obchodu za decentralis:ci poštovní spo
řitelny — „Řád o obchodě mlékem“, saslaný ze
mědělskou radvu v Praze, postoupí se zdravotni
ckému odboru. — Technické kanceláři se uloží,
by provedla karalisovácí příkopu ve třídé Puspí
šilově, na učž, jakož i na vydláždění příkopu tam
též c. k. místodržitelství povolilo příspěvek. —
„Jednotě českých novinářů“ v Praze zašle 86 ob
vyklý příspěvek pro Havlíčkův fond. — Žádost
„Středolabského komitétu“ o příspěvek K 200 —
na zřízení melioračního projektu ku zaplavování
luk postoupí se městskému zastupitelstvu k pří
znivému vyřízebí. — Protest obyvatelů třídy Po
spíšilovy proti zřízení nevěstince v domě čp. 406
postoupí we živnostenekéma odboru. ——Zádosti
p- Jindřicha Jelínka, by byl koocem března t. r.
z nájmu lonetty, v níž měl továrnu na harmonia,
propoštěn, se vyhovuje. — Nařídf se osobám, jež
uvedeny jsou v seznamu policií předloženém, by

okamšitě opatřily pro savémístnosti zdravotoí pl'
Úmrtí. Dnes o 9. jhod. raněn byl mrtvicí

vadp. František Tondl, kons. rada a býv. kate
techeta na zdejší reálce. Tělesná schránka v Pánu
zesnulého bude v neděli dne 10 březns t. r. 0 4.
bod. odpol. v Hradci Král. vykropena, do České
Bělé převezena a zde v úterý, dne 12. března
t r. 0 10. hod. pochována. K. i. p.

Koncert virtuosa Frt. Ondříčka a
J. Faměry, vsobotu dne 2. března v Klicperově
divadle pořádaný, nevalně uspokojil. Jsem tobo
náhledu, že chce-li umělec koncertovati, má 8i
k tomu veíti potřebný čas; působí to zmatky,
osnámí-li se na plakátech začátek o půl osmé, a
sotva že to vešlo u vůsobocnou známost, přelepaje
se to dodatkem, že se počíná o tři čtvrti hodiny
dříve. Nehledě k tomu, že si toho mnobý novšimí,
jest začátek přesně o *,7 vzbledem k místnímu
svyka nevhodný. Proto nebylo to oje divného, še
se obecenstvo trousilo po započetí programu. A
pak ten spěch! Umělci takřka se honili, nedopřá
vajíce napjatému aaditoriu ani chvilečkyoddechu;
kdo chtěl sledovati pozorně, ten byl ke konci ú
plně anavena vyčerpánTentospěcha i hra sama

dělaly dojem, jakoby virtans hradecké obvcenstvo
bagatelisoval, myele, že Hradec mus! býti se vším
epokojen; tím ovšem jen sám eobě nejvíce škodil

programu nejlepší byla Beethovenova sonata a
sice Andante con variasioni. Zde bez odporu On
dříček nkázel, še jest mistrem přednesu nodostiž
ným Zato sklamal A-moll koncert Slavikův. Virtnos
asi nebral v úvahu to, že jsme tentýš koncert před
krátkou dobou slyšeli vzorně podaný mistrem
Bachtelem. Rád uznárám, že opět přednesem

spěvné věty themato Ondříček vynikl nad Buch
tela, ne vňsk v ostatních pasážích a variacích,
kde časté jeho extemporování přivádělo pianistu
zkonceptu. Čísla p. Faměry byla bezvadná, pravé
kabinetní kovsky klavírní techniky i přednesu.

Dr. Aliguis.
Realisté v mladočeském táboře.

Časopisy přinesly správy o reorganisaci mlado
českého tábora, jenž byl prý značně posílen celou
řadou bývalých stoupenců prof. Masaryka, jejž
přeběblíci nechali © rozhodné chvíli na holičkách.
Masaryk sice tvrdil na schůsi pokrokového klubu
v Praze dne 4 března, že mu uprchl vlastně je
nom jeden organigovaný realista, sle připustil, še
přeběblo více jeho vychovanců, kteří nebyli orga
nisovaní. Masaryk k této amatné akutečnoati dc
vedl se však veselo tvářiti a vyslovil proroctví,
že prý jeho lidé obrodí obátrající mladočešství.
Kdyby se mělo sploiti vidění pražského proroka,
pak bychom mohli nad Miadočechy jiš daes zlo
miti hůl, neboť znalci realismu soudí zčela Jinak
o jeho působení. Tak na př. prof Holý ve svém

cs chce Manaryk; já v něm vidím nebezpečí bytí
českého, oslabeví u zadržení českého uvědomění a
sebevědomí. Divím se, jak dnes Češi mohou v Ce
chách klidně apáti. Je faktum a vím to od lidí
vychovaných prof. Masarykem, že máš realismus
přivodil národní vlažnost mezi inteligencí, posllil
nám nebezpečnou Bocialní demokracii, která se
přes to snahám Masarykovým jen směje; zájmy
stavovské a osobní prospěch vítězí. To zdreaje.
U nás je třeba jiné výchovy. Nám je to stálé

žvanění o humanismu již„řekonaným stanoviskem“A dále (praví Holý.: „Nejsem aotisermita, ale ne
mobu mičet jako „Čas“, vida, že nás židé hospo
dátsky vyssávají, jsouce při tom krajně němečtí.
Chyba je u nás, že se dáme, ale „Čas“ o tom
mondře m!čí. Dr. Herben zavěsil se na Šosy prof.
Masaryka a kryje se ve všem, kde si neví rady,
jeho autoritou; je ve vedení listu příkře stran
nickým; počet abonentů rozhodoval o důležitých
otázkách náboženských, hospodářských, národních
Odtud tolik starostí o zájmy židovatva. odtad za
jímal se tolik u České evangelíky“ (Ve Vlčkově
„Osvětě“ r. 1906 str. 685.) Moravané se diví, že
můžeme klidně apáti při vámluvách realistických
a podiví se ještě více, až se dovědí, že náčelníci
realistů budvo kandidováni v českých volebních
okresích, jako o př. prof. Masaryk na Králové
dvorsku a prof. Drtina na Královébradecku Kdo
by nevzpomněl na klasické: „Brute, ty spíš“!?

Slavnostní večer. Na paměť 700letého
výročí n*rození blahoslavené Anežky České Pře
myslovny pořádá křesťansko-sociální spolek paal
a dívek „Anežka“ v neděli dne 10. března 1907
elavnostní večer v Adalbertinu sa laskavého 8po'n
působení dámského pěveckého sboru, pí. prof. Hobz
kové, pí. sekret. Čečilové, al. Macákové, sl. Novo
hradské, el. Němečkové a sl Jakubcové. Sbory
řídí dp. Dr. Rudolf Šetina. Začátek v 7 bodin
večer. Lístky lze obdržeti v „Adalbertinum“ čís.
dveří 1. — Slavnostní večer pořádají chovanci
biskupského Borromaea v Hradci Králové v ne
děli dne 17. března 1907 na oslavu jmenin J. B.

hodině odpolední.
Eliška, dámský pěvecký spolek v Hradci

Král., pořádá dne 16. března t. r. o 7. bod. večer
velký symfonický a vokální koncert. 1. B. Sme
tana: Libuše, oavertara pro velký orchestr. 2. F.
z Holsteinu: „Jarní háj“, pro ženský sbor a aólo
sopránové s průvodem orchestru. (Přeložil J. Ka
Joue.) 8. H Traeček: „Fantasie“ pro harfu. 4. J.
Neumanna „Buuře“, mořská fantasie na slova Sv.
Čecha pro smíšený sbor, sola a velký orchestr. Ď.
R Wagaer: „Vjezd bobův do Valhaly“ pro velký
orchestr. Sola: SI. M. Suková, pí. E. Saková, p.
O. Mansfeld a p. Kolář. Úplný orchestr c. k. vo
Jenské kapely č. 42. Dirigent: pp. R. Manser a
L. Knepr.

Kurs tpografcký přiměstskémprům.muson v Hradci Králové zahsjen byl v sobota
dne 23. února za četného účastenství přihlášených
přednáškou p. inž. R. Urbana z Praby. Kursa
účastní se celkem 34 účastníků z Hradce Králové,
Pardubic, Chlumce n. C, Hořic a se Semil.

Místní odbor českosl. obchod. Be
sedy v Hradci Králové konal v neděli dne 17.
úoora 1907 řádnou výroční valnou hromada. Dle
zpráv funkciovátů rozvíjela se činnost odboru vše
strenně. Proti rošitelům neděl. klidu zakročeno
několikráte. VJaroměři zřízeno jednatelství, které
dnes vyspělo v odbor Besední. Výzuamnější body
činnosti uveřejhovány byly v odborném časopise
„Věstníku“ a ve všech časopisech místních —
Korrespondence odboru vykazuje 162 dopisů při
jatých a 284 odeslaných. Obrat pokladničoí koran
1.605 51, jmění odbora korau 661-165.— Sebůzí
konáno 14 výborových, 4 členské, I mimeřádná
valná hromada a 1 echůze org«nisační v Jaroměři.

K samostatnosti dospěli kol. oh Borgmann,Krákaa Štarma. Ovodělání členůpečoráno
bylo odebíráním 8 odbor. časopisů. — Ve prospěch
vlastního domu Besedního věvován byl obnos K

100:—, obvyklé příspěvky „České Besedě“ v Ústíp. L, spolku „Komenský“ ve Vídni a zdejší čí
társě Palackého. — Veřejná Imihovne odboru čítá
260 svazků knih odborných a poučných. Pro tutéž

zakoapeny badoa nově kniby: JUDr. Antonla ryt.
Randa: „Obchodní práro“, A. Schindler: „Moderní
reklama“, „Počty v «běanském životé“ a veškeré
episky prof. Holimaane. — Ioventář ap -lkový po
odeštení amortisace representuje K 260.— Před
sedou zvolen opět kol. Skalický a členy výbora
Holanec, Jemelka, Tichý a Uher; revisory účtů
Průšek a Záruba. — Palackého čítárně poukusán
obvyklý příspěvek, na vlastní dům a podpůrný
fond věnován bude obnos K50 — a pokladní pře
bytky ukládány badou v „Obchodní a zálož. dru
žině.“ Schůze tato sbírkou na pod. fond skončena.

Panorama Národ. Jedmoty Never.
v Hradel Králové za Bílou věší vystavuje
dne 9.—15. března t r. ve výburných kolorova
ných snímcích Bosuu a Hercegovinu.

Chystané „povznošení“ Pospišílovy
třídy. Z bývalé mydlárny Felklovy má se státi
obskurní kavárna. | Proti tomu všichni sousedé v
Pospíšilově třídě důrazvě protestují a podali též
příslušné ohražení zdejšímu obecnímu úřadu. V okoli
tobo domu dle nynějších plánů má se lidoatost
novými stavbami začně zvýšiti; proto nemůžebýti
zamýšlený podnik sousedatvu lhostejný. Pospíšilova
třída nese jmén» muže tolik o zdárný rozvoj města
sesloožilého! Ať se tedy nestane zbytečné zlo
pověstnou!

Věelařský spolek pro Hradce Kr.
n okolí konsl dne 27. února v hotela „U čer
ného koně“ v Hradci Brálové valoou hromsla za
účastenství 32 členů a hostů a svolení byli násle
dující fankciováři: předsedou pan Karel Kalát,
městský lesní ve Svinarech. uwístopř. P G. Bakeů,
správce octárny v Hradci Král., jednatelem Lad.
Blaška, inepektor banky v Hradci Král, p kl+d
níkem p Gustav Hocke, majitel hotelu vRradci
Králové. Výboti pp.: Václav Pospíšil, td. učitel
v Locbenicích, Václav Machek, říd. očitel v Nov.
Hradci Král. Jos. Pavelka, učitel na Praž. Před
městí, Jan Černý, starosta obce Věkoše, Antonín
Kvasnička, měst aevist. z Věkuš, Jan Pocbyba.
říd. učitel ve Lhotě Malšové, Karel Píč, řid. učitel
v Dobřenicich, K. Mochek, správce školy v Rusku,
Josef Jelínek, mydlát v Hradci Král., F. Podhora,
rabradník v Hradci Král. Nábradníci pp: P. Jos
Mynařík, kaplan v Černilově, J. Holzbach, cukrát
v Hradci Králové, J. V. Špalek, velkoobchodolk
v Hradci Král.. Aug. Mindl, řídící učitel v Před
měřicích. Rovisoři účtů: pp.: Boh. Ryba, fiditel
měšť škol v Hradci Kr.. Hanuš Kozák, pro:emBor
v Hradci Brál. Hospodářem p J. V. Císař, ob
chodník semeny na Praž. Předměstí.

Prodej pravého přírodního modu
svěřen pp. j Boučkovi, vinárolku, p. Ed. Řezá
čovi, velkoobchodníku p J. V.Císafovi, obchod
níku v semenech, a p. C Vlachovi, vinárníku, o
kterých vždy pravý přírodní med bude k dostání.
Zároveh varujeme et. obecenstvo před nákupem
umělého meda, který k nám hlavně z Némecka
pod všelijskými lákavým: jweny přichází a který
obsahuje zdraví lidskému škodlivéalkalie

Z krabů průmyslových. Pánové'.ot.
Petrof, c. k. dvoral továrník plan Hradce Krá
lové, a Jan Tuček, c. k. výsadní továrník har
monií a varhan s Kutoóé Hory, koupili společně
(beze všech dalších závazků) továrnu na plans
a barmonis firmy Al. Hogo Lbota v Hradci Král.
Y továrně této byla veškerá práce koncem února
t. r. úplně ukončena, celý inventář byl převezen
s části do továren Petrofovy a s Částí do továrny
Tačkovy a firma Al. Hugo Lhota bude s obchod.
rejstříku vymazána.

L čítá průmyslového musea
v Hradci Králové. Čítárou navštívilov mě
síci únoru ve 12 večerech 942 osob. Těmto vy
dáno v čítárně na 605 žádanek 389 ovasků knih
a 377 děl předlohových se 16.680 předlobami.
Domů sapůjčeno 304 osobám 379 svazků £ 1.118
předloh. Do okolí 9 osobám 12 avasků knih a
216 předloh. — Do knihovny sařaděny pově:
Rieth—Skissen. 4 svasky A40 bal. architektoni
okých stodil. Siga.1 s 157. Henbach—Monumental
brunnen. 60 tab. Sign. III.c 44 Les grendes
collections de dentelles. 48 listů. Biga.V. a 93.
Moderne Illustratoren 4 orasky Bd 1741—1744.
Hendboch der Architektar, Sv. IV. Bade uod,
Schwimmenstalten. Sv. V. Krankenbšneer. Sv. VÍ.
Gebitade fir Verwaltangs und Rechtapfiege. Sv.VIÍ.
Theater. Sv. VIII. Niedere und bóbere Bchollen.
Sw. IX. Kirchen. Siga. 1791—183. Mexi
časopisy vykládané přibyly: „Keramisohe Moneta
befte.“ Památky archeologoké a místopisné.“
„Krása našeho domova“. —Vzhledem ku atáločet
nější návštěvě rozšířen počet hodia v čítárně o 2
hod. Od neděle doe 3. března počínaje bude čí
tárna otevřena čtyřikrát týdně m sice v úterý a
v pátek od 6—8 hod. večer, ve etředu od 4-6
bod. odp. a v meděli od 10—12 bod. dopal. —
Za členy musea přihlásili ee pp. K. Doležal « J.
Horák, učitelové v Předměřicích, p. Otto Belts,
dílov, c. IL.odb. školy zde a p. prof. dr. J. Pešek
sde. P. Jar. Pospíšil, kand. prof. zde, věnoral do
kulbovay: Spamere: Weltgercbichte IIdila I. roč.
časopim Vesmír.

Ze Zálož.úvěr.ústava v Hradel r.
Stav vkladů konoem února: ma vkladní knížky
K 8,43708991, ma poklad. poak.K 891.600—,



va běž účet K5,045.709 81, úhrnem K 8,804.002'72.
Více vloženo za měs. únor o K 896.491:03.

Spořitelna kralobradeocká. V měvíci
úncru 1907 uloženo na vkladní knížky K 226.156 64,
vybráno K 186 39728, vklady koncem února 1907
K 11,728.701 61; na bypotéky půjčeno K21.388'96,
splaceno K 6481291. oa hypotékách koncem mě
elce úaora K 9,861.655 52; cenných papírů v zá
sobě K 3,099.000, oložeué přebytky K 529.785'76.

Zálošna v Hradci Králové. Zaměsíc
úa“r 1907. /loženo K 107.644—, vybráno koran
98509. —. statatek K 1,621.396-—. Půjčeno korun
89.380 —, eplaceno K 56.595- -, zůstatek korun
1.617.781-—. Počet účtů 3039, poklsdní obrat
K 696.125-—, zároční fondy K 214.600 —.

© kontrole mléka VHradciKr. r. 1906pro
"veleno 378 zkonšek tržního mléka hustoměrem za
příčinou zjištění měrné váby a týž p.čet zkoušek
gřístrojem Gerberovým za příčinouzjištění množství
procent taku. Závady tržního mléka zjištěny byly
v 10 případech a konfiskováno bylo celkem 59
Jitrů mléka. Závady krámů, vozů a nádob mlé
kařských zjištěny byly v 41 případech.

Úmrtí. V Chradimi dne 2. března t. r.
zeu.řel p. Jan Pelz, ředitel obecné školy v. v.
Pohřeb konal se v Chrudimi doe 5. března.

Demokratická „Osvětalista“ proti
dělulekým zájmům. V časopise„Práce“uve
řejaěn článek o těžkých poměrech zemědělského
dělnictva na statku v Dobřenicích. „Osvěta lidu“,
která tolik pochlobuje krajuě dtráčské a zaměst
navatelům spílající sociální demokracii, najednou
jest jako vyměněna. Radí dovela: „Je možno oa
poměry bledět jinak a napravovat dřív, než 8e
boří, a cestou, která vede splš k cíli Vývoj má
své zákony, v oichž nikde nestojí: Zlom přea
koleno!“ Aoo. svatá pravda, že jest líp napravo
vali než hned bořiti a že lepší jest přirozený roz
voj vež rozhroj. Od kdy však takhle soudí socia
listé? A radila „Práce“ k nějakému násilnictví?
Již povbý stesk kotolickébo dělnictva vedl „demo
kratický“ list k odvetě. Jen takhle p.alat p. Hejna,
aby to znamenitéživobytí v paniké službě zkasila
slyšel nad sebou oadavky, kleul „td | Alo těžce
pracující dělaíci u „O3v. lida“ zastání nemají; ještě
se teuble Časopis Článka „Práce“ posmívá; zato
však správu statku, která by mobla dast napra
viti, organ Hajudv bere v ochranu. Toble jest
divná láska k těžce pracujícím proletářůml

Hajnova osvěta v Berohrádku. Ach,
jskou září osvícen Borohrádek 17. února! „Ten
lesk, ten lesk! Paprsky bází, až zrak přechází!“
Tak se pěje ve Strauasově operetě. Jenže při tom
světle Hajnové přecbázela až trpělivost. To mohl
pokrokářeký redaktor vstrčíti pod paždí sedm
náctiletému jaaovi několik čísel Záře, Ruáple a

rvánků se zatrženými místy, poslat h: cem —
pu a ten by byl taky dle některých socialistických
Blágrů takovou přednášku sesamiroval. Hajn začal
tepati šlechtu pro její nevlastenectví; že pražští
židovští kapitalisté, šijící z mozolů českého lidu,
jsou blavním sloupem pražského Němectva, o tom
pokrokové pomlčel. Papež dostal svůj díl pra pr
treký haléř; to ovšem Haju oevysvětlil, že každý
spolek potřebuje od členů příspěvky na svoje or
Ganisační prostředky, tuk že naši socinlisté platí
židovským vůdcům daň přímo krvavou. Jak by to
bývalo zajímavo, kdyby byl Hajn srovnal, jaké
peníze jdou z Čech do Říma a jak veliké do ži
dovsko-30cialietické kasy re Vídoi a to od chudých
dělaiků! Hajna musil také s bolestí podotknouti,
že vásledník trůnu jest členem spolku katolických
učitelů a te jeho choť přinesla několik labví
lurdské vody, kterou darovala nemocnici v Bene
ově, O rorluce manželské a volné škole mluvil
dle ovňednělého již pokrokářského kolovrátku. Jaké
násilí připravoje tak zv. „volná škola“, to ovšem
pokrokové zamičel. Jaké hrozné aponsty působí
rosluka manželská ve Francii a Americe, to také
spolkl. — Prý náboženským vyučováním děti ve
lice bibnou! Je zvláštní, že na př. bistorik Tomek,
Skladatel Dvořák a jiní velikáni upřímněkatoličtí
nijak nesbibli. A byly snad bibé upřímně kato
lické matky proto, že se dřely do úmoru, aby sy

náčky (erat pokrokové)na studiíchudržely? Jesthloupý učenec dr. Musil, dr. Alb. Bráf « jiní ka
toličtí učenci? Haju rozsekal „klerikalismas“ na
kusy. Ale na něco zapomněl. Kam přišel kněz,
tam zakládal školu, učil řemeslům, uměním, kam
přijde žid, tam zakládá kořalnu. Fráse Hajaovy
mnoho nepoučily přítomných šidů a učitelů; toble

- přece ti poslochači elyšeli a četli v různých va
riacích už dávno ©Přece však byla radost nspoň

„8 návětěvy starosty Bmrtky s jeho finaočním mi
«Bistrem, obec. bajvým Tomkem a z návštěvy Ha
vráake, který přednáší o botách a uyaí se dle
všeho chce také přinčiti přednáškám o vyšších
cílech; še jest to chlapík, který národ vytrhne

-6 Řpančoí mizerie, patrno = toho, jak moudře
Hdil v Chocni konsum. Že tem konsum dodělal,
oo pa tom? Aspoň životní skuňenost uůstaja, a té
se užije Jinde. Důvěrnýkojiega Havránkův učitel
Vrba markýroval při předaášce „nadšený lid“,
Uleakal za Čyry, volal horjívě: „Výbormě, brávo,
tak jest, hanba jim“, atd. Předsedou schůse byl

dní Myšte, sříz:nec ma pile a hlavní sloupch několika husitů — kteří vyznávají víru
protihuaitelkos. Jlarné nuopní do nadšení! Výsledek

předáci zdejšího pokroku z místnosti na občerstvení
do hostince jiného. Tal tak! Z obecního hostince
pánové příjem pro obec vyžadují, ale sami s něho
utíkají. Divný vděk.

ZBorohrádku (Oposděnápravdivázpráva
čili veřejné tajemství.) Před dávným časem by se
byla stala značné krádež peněz na pile p. Josefa
Malijovského, kdyby v pravý čas nebyl býval
zloděj nemile překvapen. Okno do kanceláře, v níž
umístěna w-rtheimka, bylo z voitřku otevřeno;
až nápadno, že sklo nilkde nebylo porušeno. Děl
nici nahodile pozorovali aezvyklý šramot kolem
kanceláře — a v tom velký, štíhlý chlapík ve
vysokých botách přeskočil plot a zmizel ve tmě.
Mnoho se o tom mlavilo tajně, někteří dělaci
báli se pravdu řící z jisté příčiny. Nápadao však
bylo, že týž štíhlý a velký maž který před tím
stále nosil vyseké boty a pansky si vyšlepoval,
najednou jich po dlouhý čas vůbec nenosil. Prý
ty boty páchnou myšinou. Pozor tedy, páni ma
Jitele wertbeimek| :

Z Heřle. Posud platily Hořice za nedobyt
nou baštu internacionály a radikaliemu, avšak j
tu přicházejí k atřízlivému úsudku jak jednotlivci,
tak celé korporace Hlavně platí to ozdejším živ
noatnictvu, jež čile přistupuje k své organisaci,
avšak bez radikálních hesel z Jet osmdesátých,
důkaz to, že se již přežilo apojovatí 8 radikali
emu politickým radikaliam náboženský, ježto
kuždý znamená něco jiného a každý sám o sobě
může existovati. Pří dnešních politických poměrech
jame v jisté míře všickni radikály politickými a
zůstaneme jimi, dokud z Vídně nezavane do Čech
jiný vítr, vítr národnostaí rovnocennosti a rovno
právnosti. Zdejší živnostnictvo došlo k poznání, že
vůči silné organisaci ro'nické a dělnické platilo by
o něm: „běda neorganisovaným“ a uvažuje přede
vším o výhodách nového živnostenského řáda pro
sebe a o jeho použití. Avšak i v dělnictva razí
si cestu myšlenka křesťanské organisace, sledující
v třídních zájmech sice cíle soc. demokracie, t. j.
zlepšení poměrů pra: ovních tříd, otojící však na zá
kladě positivního náboženství jako jediného zá
klada, 8 nímž občanská apolečnost stojí a padá.
Cestou sdravého rozumu a klidné úvaby dospěla
valná část dělnictva k výsledku, že nikoli násil
ným převratem, nýbrž zákovitým vývojem je možno
pro lidstvo a pracující třídy zvlášť něčeho dosíci
a žo je to bobaprázdná let, tvrdí-li kdo, že ná
boženství je příčinou vší lidské bídy, pokad tuto
Be světa odstraniti posud se nepodařilo. Nábo
ženství oevyrovnalo sice mezeru v občanské upr
lečnosti, jak je jebo ideálem, avšak to 8e nepo
daří ani interoacionále, dokud ličé jsou lidmi a
jest-li ona to slibuje, pak jí nejde o nic jiného,
než o odvrácení pozornosti od té strany, kde je
vlastně kaptál nabromaděn, a připoutání této na
církev katolickou, jež jako organismus nejsilnější
vládne též nejmaderačjšími prostředny. aby ná
silný převrat zamemilo. Všeodbor. sdružení v Hradci
Králové, vypravujíc týdně na 70 ex „Práce“ do
Hořic, ominilo si zaříditi zde odbvěka, což se mu
též podařilo. Oibočka Hořická slibuje býti jednou
z nejsilnějších v diecási, anať již v samém pc
čátku na 100 členů čítá Zdař Bůb její další
činoosti|

Gymnasinm v Jičímě oslaví letos sto
letou památku svého obnovení dvoudenní slavností
o sv. Václavě za protektorátu měst. rady. Památ
ník, který při té příležitosti bude vydán, bude
obsahovati mimo jiné zvláště články, k historii a
k osvětové stránce ústavu se vztahující. Vhodné
příspěvky, které již docházejí i peněžité dary,
které veřejně badou kvitovány, buďtež zasílány vý
hradně ředitelství gymnasia v Jičíně. Výbor elav
nosti, sestávající ze členů sboru profossorakého, £
delegátů měst. rady a z býv, žáků ústavu, oznamaje,
že s „Almanachem jičínským“, v některých listech
oznámeným, jejž hodlá redigovati neznámé komité
v Praze, nemá nic společného.

Z Nové Paky. V poradní schůzi organi
sací venkovského okresu volebníbo Nová Paka,
Lomnice a Hořice, navštívené 75 účastníky, větši
nou důvěrníky a členy organis. výborů, přijata
byla snadšením kandidatara rodáka zdejšího okr.,
p. prof. Dra. Frant Šulce. Za stranu agrární kan
dilovati zde bude p. Zázvorka, který kandiduje
těž ve svém rodném volebním okrese na Slánsku.

Z Úplcka. Sohůze důvěrná pořádána dne
24. únors v Úpici za účasti asi 120 osob a 3.
března v Havlovicích, kamž přišlo 100 návštěvníků.
Na obou schůzích promlavil úpický kaplan dp.
Emil Novák. Slova jeho, sledovaná s velikým
sájmem. odm něna potleskem. — S. března sehrála
katol. Jednota div. představení „Děti z Podskalí.“
Návštěva byla četná; souhra byla velmi pěkná
Srdečuá dízy úěinkojícím. — Naším pocialistům
se nelíbí, že libňatovští soasedé svedli protest
proti uráškám způsobeným dp. Em. Novákovi.
Pozor, soudrazi, na svůj program! Jako „demo
kratické“ duše nemáte se tolik bněvatí na volný
projev lidu proti hraboati. Edo proti hrubosti pro
testuje, ten zajisté jest Šlechotnější,neš kdo uráží.

Z Dobrašky. Z důsledného jednání pp.
bratří „Sokolů“ v Rychnové n. K. měli by ai
vzíti dobruěští „Sokolové“ příklad. Jest přece
„Sokol“ apolek, salošený výbradně k hájení a ší
ření národních snah. Členy mají býti zdraví, bet
dhosní Češi. V Dobrněce to však neplatí. Tam

v bujarém sokolstvu se to bemší židy, berou se
od nich roční příspěvky, dva zdají se býti v č
povnictvu a ještě k tomu tělesné neschopní. Aspoň
jsou všude a ve všem jednání spolkovém Činně
účastní. Zřízenci ze závodů tidovských činí též
v členstvu veliké procento. Sídlo „Sokola“ a ži
dovaké kasino jest v témže bostinci „u Rydlů.“
U šidů vlastonečtí bratři činí nákup, oděv dodává
jim židovská konfekce. Ano stals se ta nepříje
mná věc, že bratr Bašek, krejčí, z nedostatka
práce byl nucen z Dobrušky se vystěhovati. Asi
dle hesla: „Svůj k svému.“ Při tom se troubí na
židovako-pokrokářský pozoun dle škály tatíka Ma
saryka a sirotkomila Herbena z partesů „Času“,
8 čžidem Gambettou se nadává na klerikalismus,
ale podporuje se kaftenismus Ký div, že palc
atinská Čechie zde brdě zvedá hlava, chytře u
porňuje avé sídlo, kupuje na náměstí velké domy,
staví továrny, ve jménu pokroku z českého děl
niotva činí zástup sluhů, sloužících zlatému telati..
A toble národní spolek Tyrádv nevidí? Věru zdá
se, že jest to jen pro cizáctvo „Sokol“, ale pro
krajany „Sko)'“ Bode mít Rychnov na Dobrašku
vliv? Čekejme! Historie i přítomnost učí, že
jazyk ov. Jana Nep. zázračně zůstal neporušený,
ač tělo dávno již shnilo. Ale dobrošský A. M. ví
něco jiného. Vlastní matku poučoval asi takto:
A vy tomu věříte? V Praze je jedun řezník, který
tam každoročně nový jazyk dudává.“ Tolik lékařů,
udvokátů, doktorů bohosloví přísežně avědčilojinak,
všichni lidé, kteří jazyk schovaný viděli, byli
tedy hloupí, jen ten náš velikán dle cyoické p
mlovy Macharovy to ví líp. Jen ještě měl fici,
který pražský řezuík zabíjí lidi a prodává z nich
jazyky. — V lese mezi obcemi Běstvínami a Spy
nalezena byla zmrzlá mrtvola děcka. Dokázáno,
že díté bylo násilné zbaveno života. Po nelideké
matce zavedeno usilovné pátrání. — V neděli,
dne 3. března přednášel v důvěrné schůzi v bo
stinci „u Labutě“ vldp. Dr. Rsyi z Hradce Král.
„o křeatanské politice“ za účasti 400 osob. Ukázal.
že náboženství patří důsledně jako výraz vnitř
ního přesvědčení i d) života vefejného. To platí
pro jednotlivce i společnost. Politika, jakožto
snaha učiniti lidstvo Sťastným, nemůže novšímati
si nábožeoského přesvědčení těch, jimž má slou
žiti. Jinakby cíle svého, obšťaetniti lidstvo, mnohdy
nedosáhla. Proto patří právem náboženství do po
litiky. To už dávno politika uznala a v ústavě
stanovila právomoc sborů zákonodárných do nábo
ženství a kultu seomíchati. Politika křesťanská
jest zdravá, spravedlivá, politika nekřesťanská
jest dravá, znásilňající. Proto třeba jest křesťa
nům o křesťauskou politiku, prostředky jim po
race jeoucími, se přičiniti. Řeč prostá všech affek
tovanosti pěkně ae poslouchala, zajímala a na
konec od obecenstva napjatě ji sledujícího odmě
něva bouřlivým potlaskem. Klidný tón řeči, pře
kvapující případnost volených výrazů k věcí se
vztahujících ukazovala, že jsme měli před sebou
intelligentního, bystrého pozorovatele a nennas
ného pracovolka ve hnutí křesťanako-sociálním.
— Upozorňujeme, že kandidatura p. učitele Ho
lance za agrární Btrann na Náchodsku, oěkterými
listy zaznamenaná, neaprávač jest uvedena, neboť
od důvěraíků ze smíněného volebního okresu mu
nabídnuta nebyla, a jako samostatný kandidát
dle prohlášení na Opočně dne 2. března nevystoupí.

Z Pastvin = Žamberka. Nužetedy po
volbách! Konec agitaci. Nemusí jistí lidé dávati
po 40 hal. na kořalku a tabák — ani po koruně.
My avítěsili čestně přes všecky potupy ne nás
metané. Nedalo se ani mrtvým pokoje. Tuké
pozván c. k. komisař, ačkoli ho zde vůbec potřebí
nebylo; kdo to má platit, občane V.? Ach ty
bledé obličeje horalho konce po dokončení voleb'
Ateď hněv, přemýšlení, jak přecejenom potrestat!
— A vy, přistěbovalý sloupe „Potravního spolka“,
pamatujte, že jsme chtěli kupovati jen od Čacbů
a křesťanů. A teď tam nemáte od křesťana ani
rohlíky. — Páni ovšem podali proti volbám rekara
— co jim aa nových výlohách záleží? Dělejte si
tedy, co dovedete; my jsme dle vašeho mínění
„lid nevzdělaný“, ale neumíme oblékat každou
chvíli jiný kabát jako někdo na boraím koncí.
O hospodářství onoho spolku přineseme přístě
zevrubnější obrázek.

O schází agrárníků v Újezdě u
Chimmee m. C. se nám píše: Odbývala se dne
3, t. m. za velikého účastenství rolníků + celého
okolí v hostinci pana Karky. Beforentem byl mladý
pan Srdínko ze Svob. Dvorů, syn zemského po
slance. Jeho pěkný zjev, velmi sympatický hlas,
kterým program agrární strany vykládal, učinil
ne poslachače dobrý dojem. Že mezi nepřátely
strany dostali svůj dll také katoličtí zemědělci,
rozumí se samo sebou. Kříž dle pana referenta
do politiky vůbec nepatří Poznámka přítomného
místního faráře, že i do politiky kříž patří, přiměla

ho, že poněkudroačileněv jaké názorymá strana o volné škole, reformě zákonu maažel
ského a odluky církve od státu. Škola dle ného
má býti volná od „klerikálů“ a pokrokářů. Pan
referent připouštěl rozluku manželskou v tom pří
padě, když by manželé sondem od sebe byli roz
vedeni Třetí bod — rozlnku církve od státu —
aj vzal na starost sám předseda schůze, p. Váci.
Kukla, starosta s Chejšť a zhoatil se uvého úkolu
„Yelmi stkvěle“; citovalt slova Kristova o nepře
možitelnosti církve (11).Zkrátka: Slovných arátek



náboženství sice na schůzi žádných nebylo, ale ze
všech dobat vyplývalo, že katolíci agrárničtí (vůd
cové) nejsou o nic lepší, než byli katolíci mlado
čeští. Liberálové jako liberálové. Ve všech ostat
ních bodech, vyjma náboženství, lze však 8 nimi
sympatisovati.

Schůze katol. zem. v Hor. Holetímě.
Zemské sdružení katol. zemědělců a Věeodborové
sdražení křest dělnictva pořádá v neděli dne 10.
března 1907 o 2. hod. odpol. v sále hostince p.
Čeňka Mládka v Hor. Holetíně spolkovou scbůzi
katolických žen a dívek e programem: Postavení
ženy v nynější době. Ženy práva a povinnosti,
Objasní al. Fr. Jakubcová, obchodnice z Vršovic
u Prahy.

Kandidatara hr. V. V.Sternborga.
Na echůzi dne 24. února 1907 va Smiřicích nsnesli
se důvěrníci volebního venkovského okresu Jaro
měřského, Královédvorského, Čes. Skalického,
Úpického a Polického jednomyslně na kandidataře
V. V. braběte Steroberga. Současně podepsali žá
dost ku kabinetní kanceláři, aby proti braběti
Bternbergovi, který nyní dlí v Sv. Mořici ve Švý
eařích, zastaveno bylo trestní stíhání pro domnělou
urážku Jeho Veličenstva. V. V. hrabě Sternberg
byl ihned o tomto usnesení zpraven. Ježto agrár
níci proti V. V. hraběti Sternbergovi následkem
kompromisu svého kandidáta nepostaví, jeat jeho
volba tím úplně zajištěna. Strana katolického lida
na Jaroměřsku přijala kandidaturu V. V. hraběte
Sternberga též za svou.

K volbám na Chotěbeřsku, Vzhledem
k vyzvání v minulém čísle „Obnovy“, abych oavětlil
volební poměry na Chotěbořsku, připomínám zatím
toto: Mysli voličstva, jako všudy jinde, jsou zne
klidněny, a ozývají se hlasy rozhodných katolíků,
aby důkladně bylo ješté uvažováno o škodách,
které by kandidatura zemědělsko-katolická mohla
způsobiti. Samo sebou ae rozumí, že budeme žádati
po kandidáta agrárním určitých zářak, pokud se
týká známých protikatolických požadavků. Nyní
jsou dva hlavní kandidáti p. Mixa, okres. starosta
chotěbořský a p. Pleva, místopředseda zeměděl.
rady. Důvěrníci agrární o jeduom z nich co nej
dříve rozhodnou. Dá-li nám kandidát potřebné zá
ruky, nastává otázka, zda jest prospěšnější uvá
děti mandát jeho v nebezpečenství vzhledem ke
kandidátu socialistickému, anebo vyřídili věc
smírně a pokojně bez poskytování látky k agitaci,
již by se živlové protikatoličtí proti kněžstvu. tak
rádi podjali. Jsou tu duchové protináboženští,
kteří si kandidatury katol. zemědělské přejí, aby
obratnou egitací důvěru rolnictva ke kněžstvu
pudvrátili a kněžstvo od působení ve veřejném
životě odřízli. Zásadní opoaiou může býti mravně
odůvodněna jentehdy, až by nám kandidát agrární
záruk nedal, sice boj proti němu způsobí škody nábo
ženské a rozviklá jednotný postup rolnictva za
společnými cíli, což znamená zase škodu hospo
dářskou. Jak působí agituce na důvěru rolnictva
ke knězi, zakusil jsem právě v minulých dnech
sám na sobě. Výrazem nálady, což jest zajisté
příznačné, bylo, že jsem byl rozbodnými katolíky
požádán, abych na zvláštní schůzi vysvětlil, že
svorný postup při volbách jest věc pilná. Učinil
jsem tak na schůzi v Malči minalou neděli. Na
lehal jsem na to, aby katol. zeměd. se svými s0u
sedy agrárníky v sousedské shodě se dohodli,
poukazuje na nebezpečenství socialistické kandi
datury. Ostatně bude potfebna i schůze všeho
kněžstva naší volební skupiny, aby byl sjednán
jednotný názor a rezbled a aby důkladně uváženy
byly všechny okolnosti. — Ferd. Vlček, farář.

Od Chotěboře. Dne 17. února ve Ždírci
na schůzi katolické přednášel p. farář Vlček. Osvět
lil důležitost příštích voleb a rozebral útoky proti
katolické. Vzhledem ke kandidatuře do říšské rady
podotekl, že jest radno, aby šli všichni voličové
k volební uroě svorně, ježto asi bnde kandidovat
muž, který dá potřebné záruky katolíkům v pří
čině usilování o rozluku státu od církve, o roziukn
manželskou a odstranění náboženství katol. ze škol.
V debatě, již zabájil p. Zrzavý z Krucemburku,
echváleny vývody páně řečníkovy mimo část vo
lební, kdež vytkli posluchači své odchylné hledisko,

Od Chotěboře. Minule nkázali jame, jak
o naprostém nedostatku intelligence svědčícím spů
sobem vrhá se dopisovatel do Čáslavského listu na
katol. organissci a na práci katolického dacho
venstva zvláště. Dnes můžeme doplniti to tím, že
k dosažení žádaného cíle jest mu i dobrvu zbraní
očividná — lež. Přináší zprávu, že pro agrárního
kandidáta braběte Dobřenskýho, pro člověka, který
prý nezná slova českého, bude agitovat a mluvit
novoveský farář. Divíme se, že tato zpráva mohla
ee octnouti v listě, který i v Chotěboři je dosti
Čten, kde přece hrabě i celá jeho rodina jest tak
známa. Kdyby to bylo vyšlo v čísle masopnstním,
nedivil bychom se. Oastatně srovnají 8i to agrár
níci sami, Jistě poděkujíce se, aby jejich kandidát
byl tak urážen. Jedná 8e toliko o to, že ve Spo
jení s tímto, jak se asi dopisovatel těšil naprosto
vlastizrádným skutkem, přivádí faráře nov veského.
"Ten ho asi nejvíce pálí. Snad byl dopisovatel
mezi těmi, kteří i jinde způsobem neslučn
pod plnou anonymitou dotyčného faráře napadli.
Že k dopisovateli, jímž není asi nikdo jiný neš

jeden « organisovaných jednotářů, novoveský farář
o radu chodit nebude, může býti jist a vyhoví-li

: brabě Dobřenský potřebám okresu chotěbořekého,
| sni proti němu stavěti se nebude, protože lepším

sástupcem bude rozbodně tento český Šlechtic než
socialisticko-pokrokářská veličina ať s diplomem
nebo bez diplomu. V tomtáš čísle asi bratroké
péro dopisovatele z Chotěbořska pustilo se do fa
ráře « Vilímova ve zprávách z Haberaka. Pozoru
hodno, že tatáž zpráva, skoro týmiž slovy octla
se v nedělním „Právu lidu. Par nobile fratrum!
A puk že není koncentrace mladočesko-sociálně
demokratická I Jenom jak se jedná o katolíky, už
jsou si v náručí. Pro katolíky jest to ovšem di
rektivou. Nyní, kdy zhotovené seznamy voličů u
kazají, jak poměrně málo jest těch pevných sloupů
dosavadních vládooncích strun, direktiva tím cen
nější. Bude dobře si to zapamatovati. Upozorňu
jeme na to katolické důvěralky, aby toho užili.

Z Halče a Chotěboře. (Zajímaváschůze)
Klidniti mysl lidu předvolebními sgitacemi po
bouřenou a k neprozřetelným krokům již uala

děnou, je nyní jistě vážnou povinností každého
poctivého politika. Z té příčiny svolal pan farář
Vlček z Nové Vai dae 3. března t. r. veřejnou
scbůzi do Malče, kde přednesl své názory o bu
doucích volbách. Ukázal na skvělé cíle, jichž by
chom dosáhli, kdyby se volilo svorně, nepřtedpojatě
a kdybychom Be pokusili, dokud je čas, odstraniti
všecka nedorozumění. Dovolával se vlastenecké
obětivosti a vzájemného sebezapření, s jakým
každý Čech má přistoupiti k volbám. Klade nej
větší důraz na avorný postup, pobízí, abychom
se zřekli každé předpojatosti vůči jiným a aby
chom zanechali onoho neblahého čenkého řemesla:
podezřívání. Pan farář dotkl se rovněž otázek ná
boženských, vylíčil, proč katolíci Jdou za blasem
svědomí a brání náboženství, proč katolíkům ma
Bíme dopřáti práva požado'ati na kandidátech ber
pečné záruky obledně známých tří bodů atd. Svou
výtečnou řečí strbl pan farář všechny posluchače
k bouřlivému potlesku. Kromě katolíků byli za
stoupeni v četném počtu také socialisti, pokrokáři,
agráraici, mladočeši, z nichž mnozí byli předpo
Jatí nepřátelé pana faráře, ale po jebo řeči tiskli
ma ruce a dávali na jevo gvuhlas s navrženým
postupem pří volbách. Také se všichni divili,
8 jakou elegancí dovede pan farář časové otázky,
náboženských nevyjímaje, mistrně differencovat.
Sotva kdo jiný z českých politiků by dovedl
v moobvbarvém zástapu probudit tak lebce pra
vého dacha avornosti, jako se to již vícekráte po
dařilo panu faráři Vlčkovi. Zkušenost učí, že finale
jiných schůzí, kde řečník mluví k různým stranám
a různým živlům, vyznívá poněkud jinak. Pana
faráře si tu všichni váží. Dobrý výsledek veliké
schůze malečské jest toho dokladem
-Z Kříšile. Svatojánskájednotakačol.
jinochů a mužů v Křížlicích pořádá v neděli
17. březnu t. r. v sále hostince „u Kalenských“
divadeloí představení: „Černý křiž v lese“.
Obraz ze života vesnického o čtyrech odděle
ních; uapsala Eliška Pešková. Začátek arčitě
o 5. hodině odpol. Dítkám školním vstup není
dovolen. Čistý výnos ve prospěch polévkového
ústava pro chadou školní imládež.

7 Llěma. Velmi zdařilou, četně navští
venoa schůzi měli jsme dne 24. února t. r.
Přednášel zde vlp. Jiří Sabula z Hradce Král.
o potřebě organisace katolictva. Přednáška
vyslechnuta 8 velikým zájmem. Po řeči pobavil
nás dp. farář pěkně hodbon gramofóna. Při
přátelském rozhovoru a poslouchání národních
skladeb čus tak pěkně ubíhal! Kéž jen tak
zdařilých poučných a zábavných schůzí jest
u nás více! Zdař Bůh ušlechtilé práci delší!

Z Kelíma mad Labem. Minulonneděli
3. března konán byl u nás pohřeb, jakého město
naše dávno nevidělo. V pravdě imposantní zástup
obecenstva doprovázel ke brobu tělesnou schránku
všeobecně známého frátera Brunonaz řádu kupu
cínského. Zemřel po krátké nemoci tiše a klidně,
tak jako byl celý život jeho tichý a klidný. Ni
větěvníkům kláštera a chrámo zajisté utkví ua
dlouho jeho v poslední době již shrbená postava
ge etejné však mladickým zápalem vykonávající
určené práce. Život jeho všecek zasvěcen byl této
práci a modlitbě. A jako v klášteře těšil se po
zornosti svou neunavností, tak i mimo klášter, když
chodil po „kollektě“, žádný dům ma norůstal u
zavřen, a nebyli to jen katolíci, kteří ho neosiy
Šeli, ale i četní jinověrci. Myslíme a dovolujeme
si i tvrditi, že neměl jisté nepřátel tento pravý
gyn sv. Františka, Věnnjome mu těchto uěkolik
řádek milé vzpomínky, zasloužil si jí. Odpočívej
v pokoji! — Pro venkovské obce našeho voleb
níbo okresu hledá ge kandidát Strana agrární má
8 tím značnou potíž. Ti, kteří by chtěli kandido
vati, nenacházejí obliby u voličů a kteří by as
bili voličům, sdráhají se přijati mandát. Zůsta
ne-li tak, potom bude míti dosti snačné vyhlídk
kaodidát sumostatný — mladočech paa A. Kryl.
V městské skupině kandiduje Dr. Sobotka. Pan
miniatr Dr. Fořt, jehož si jedna strana přála, kan
didaturu přijal za Ml. Boleslav. Strana sociálně
demokratická a národně sociální už silně agitují.

Z Čáslavě. Překvapení a to dosti nemilé
způsobila tu správa, že al. rozpočtová komiase
místo čekaných čtyřiceti tisic navrhla jenom třicet
tistc korun na opravu našeho chrámu Páně. Uči

| něny ihned všechny možné kroky, aby obnos nebyl

zmenšen a doufáme, že intervencí našeho poslance
Dra. Zimmra podaří se subveaci zvýšiti. Byla by
to velká škoda, neboť závisla je na tomi subvence
státní. — K velikonocům připravuje se duchovní
kon ert. P. ředitel chóru J. Bok studuje „sedm
slov Páně.“ Skladba má býti provedena velikým
sborem ve prospěch opravy chrámu Páně. Upo
zorňujeme již předem. — Značnou pohromou pro
důchody města jest zrušení cakrovaru, patřícího
firmé Schoeller a spol. Jest to tím bolestnější, že
město právě nyní potřebovati bude vyšších obnosů,
neboť přikročiti hodlá ke kanalisaci a zdokonalení
vodovodu. Pro poplatnictvo saamená to buď svý
Šení přirážek anebo zavedení činžovního groše.
Obojí věo cobonlostivá.

Z Potěh. Organisace, která byla u nás
založena, potkala se s výsledkem tak znamenitým,
že to až přivedlo čáslavskon „Pravda“ v aetrnutí.
Inu už to jinak nebode a musí si tomu pomalou
čku zvyknonti, že přes všecky ty její v poslední
době antiklerikalismem sršící články katolíci se
organisovati budou. U nás je to tím významnější,
že není takřka neděle, aby sociální demokracie
v některé osadě kollátury nepořádala schůze a
přednášky. Ovšem vede si při tom velice krotce.
Ani by je takřka nepoznal ty řečníky, ohněm a
sírou kdysi za listopadových dnů planoucí Ovšem
8 našimi občany není čertu Pamatnje ge tudy
dobře a váženo je to jako výborný příklad, jak
stačila košťata psnímámám, aby celá schůze sociali
stická dala se na útěk. Ač je koliátura naše amí
šená, přece není tu půdy k štvanicím volebním,
neboť rolníci evang. jsou agrárníci a možná, že obě
organisace katolická i agrární setkají se na jedné
půdě. Obě nejlépe znají, kde venkovana bota tlačí.
Slatečným našim katolíkům, jichž bned v prvé
schůzi na 300 přistoupilo k organisaoi, Zdař Bůh|

Před movostavbou chráma Páně
v Náchodě. Vroucím přáním a nezbytnou nut
ností jest, aby v Náchodě nový, k nynějšímu
počtu obyvatelstva přiměřený a důstojný chrám P.
byl zbudován, i aby nemuseli, jak často se děje,
návštěvníci přede dveřmi na výsluní nebo v dešti
a větru státi Starý kostel byl sice velice dů
kladně na delší řadu let opraven, čímě ale nale
havá otázka důstojoějšího novébo chrámu nikterak
vyřízena není. — Nelze ovšem kráčeti ka předu
bez překonávání obtíží, jež jsou za nynějších po
měrů veliké, vyskytojíce ee jak při sbírání pří
spěvků taki při jednání ka dovtlení žádoucího
souhlasu příslušných činitelů ohleduě místa sta
vebního. Z vážné strany bylo upozornéno, še nelze
počítati na schválení stavebního místa pro nový
chrám na blavním náměstí, a že by tudíž náklady
na stavební plány a rozpočty pro nový chrám na
témž náměstí, co starý kostel stojí, neměly pří
znivého výsledku, nýbrž k dosažení státní sub
vence odporučováno bylo, postarati se dříveo jiné
způsobilejší místo stavební, za jakéž by se vedle
jiných obzvláště též knížecí dvůr Petrův hodil,
naproti čemuž ale přifařené obce usnášely se až
dosud většinou pro blavní náměstí. — K docilení
souhlasu, bez kteréhož podoikání značnějších ná
kladů na stavební plány a rozpočty možným není,
dlužno dříve rozlnátiti snaleckým a odborným pro
zkoumáním důležitou olázku, zdaž a jakým způ
sobem by se dosavadní starý děkanský kostel na
blavním náměstí bez újmy služeb Božích důkladně
i bezpečně a kn zvýšeněmu počtu obyvatelstva
přiměřeně jak do délky tak i do šíře a výše i
objemu ve vkosném a důstojném slohu zvětšiti
dal, a jakou výši by náklady a timto projektem
spojené dosáhly. Ačkoliv poměry ku správnému
rozřešení nákladných otázek dosud nouzrály, nelze
přes to nikterak ustati ve anaze započaté, nýbrž
tím horlivěji dlužno jest pokračovati ve sbírání
příspěvků pro stavební fond. (Dokonč.)

Porotní období v Hradci Nrálové
r. 1907 započalo 26. února. Obžalovaný V. Sovělk
odsouzen pro zločin krádeže do vězení na5 roků.
Josef Samek pro zločin krádeže odsouzen ns 5

měsíců. Spoluobžalovaní A. Stříbavka, F. Svoboda,
F. Štrégl a J. Kubíček, vesměs mladí ještě hoši
od 16-19 let, byli osvobozeni. 27. února pro zlo
čin krádeže odsouzen Frant. Visioger na 1 měsíc.
Téhož dne pro zločin těžkého poškození na těle
odsouzen na 4 měsíce Josef Ošikovaki. 28. února
pro zločin vraždy odsouzen k smrti provazem R.
Špetka. 1. břesna pro zločiny krádeže, podvodu,

veřej. násilí atd. odsouzeni Václav Šolín na 2 roky,
František Ulryoh na 2'/, roka. — 2. března přo
násilné smilstvo Václav Kuře na 10 měsíců a Ad.
Pinkava pro sločin krádeže na 8 měríců.

Různé zprávy.
Obchodní cestující s vědou. | „Vino

hradské Noviny“ nepsaly: „Máme před volbami a
různí kandidáti poslaneckých mandátů doméhojí se
růsoými triky přísné a lásky voličů. Svolávání po
litických sohůst a prázdné volební dlágry už vyšly
s mody, tak se to popadlo za jiný konec: osstaje 60
ambulantně s vědou a říká se tomu „povsnášení lido
vého vsdělání.“ Prof. Masaryk cestuje po království
e náboženstvím, prcf. Drtine a výchovou lidu a dětí,
advokát Dr. Boudek s prostitucí, pan Krejčí s volnou
školou, pan Pelant s rosvíšitelností mandaletví ad.

atd. Nikdo s toho povídání sice nemá nic, ale Mvolbách ss to bude pěkně číst: „Volte prof.Masary
prof. Drtinu, Dr. Boučke atd.! Má někdo větší záslaky



-0 „lidové vzdělání?" Je to dobrý trik a pokrokářů se
neĎ chytne hodně. A „cestojícím s vědou“ to neu
škodí Za každou přednášku 60 K je dobrá věc a hřeje
v kapse, zvláště kdyš mámo vělomí, de jsme něco
vykonali „pro lid.“

Zprávy litorární. Nová májové pobodnost: „Maria, Útočičdtě bříšníků“, pro
naše poměry vhodně z vlaštiny opravil J. Bělina.
Vyjde co nejdříve nákladem knoibkopeotrí R. Prom
berga r Olomonci. — Májové tyto pobožnosti konsl
dle rakopisu aator P. Dloubý loni « Semilech z+
velkého účastenství lidu domácího s okolního. Do
jemným a důvěrným tónem achrátily všechny poslu
obače. — Sensační úspěch měla výborná nová Časová
brofura S, Ronova. „Židovská otázka“ Autor nemá
v úmyslu Stráti proti určité vralvě apolečoneké, sle
poukazoje na chonlostivou tuto otázka a řeší ji způ
sobem sice klídným, alo spravedlivě ostrým. Obssb
brožury bade zsjímati i krahy rolaické Cena 40 hal.
K dostání re všech knihkupectvích.

Pohlednice velikonoční. (Celon| serii
velikonočních pohlednic právě vydalo nakladatelství
V. Kotrbova v Praze. Jedny z uich tvoří výjevy ze
vzkříšení Páně: Spasitel upooští hrob, anděl odvaluje
kámen před očima poděšených otrádců; drabé obsa
hují veselé výjevy z jsrai přírody: stádo beránků,
hra mladých rajíčků, velikonoční vajíčka a j. Skupiny
tyto, vyplňající celou stránka pobledvice, jsou šivými
barvami — jek právě moderní malífství rádo je epo
juje — litograficky velmi čistě a přesně provedeny.
Jsou to výrobky Čisté dumácí. | Veliké tisíce potují
ročně sa pohlední lístky do ciziay, ba mochdy i do
rukon našich politických a národních nepřátel. Nači
zde platí heslu: „Svůj k svému“.

Pozor ma tabákový odvar. Roztokod
varn tabákového je dobrý prostředek proti bmysa a
dobytka. Jen třeba opatrnosti, aby se dobytek vám
anebo jiné neolizoval. Neboť povetene z tobo pradká
otrava, ješ může gvíře usmrtit. Třeba tadíš tak opa
třiti dobytek, aby se nemobl olizovat ani navzájem,
ani sám Bobo,

Nové mkázky socialistické vzdělá
vací práce. Socislistickýstavební spolekvTrevíru
skrachoval; pyšný „Dělnický dům“ přišel do ex kuce.
— Komsamní spolek. socialistický ve Weldheima
(Sasko) ocitl ee v konkursu. Deficit obnáší 716290
marok. To socialisté čeští nasekali při jednotlivých
konsumech ještě víc dlobů, jež se nemouly zaplatiti!
Přece věnk deficit ve Waldheimu jest dosti bolestný;
417 ubobých podílníků konenmu zaradčilo se svým
jměním ze dloby — aby jejich vklady nebyly docela
pryč. — Ne jedné stavbé v Mnichově byl křest. soci
úlní stavební dělník od rndých vybídnat, aby se přidal
k jejich straně. Dělník však se vzepřel tomu vybíd.
nati. Ta rodí zrobili s kusu lepenky koroubvičku,
namalovali ba ní bílý kříž a vstýčili ji na místě, kde
onen dělník pracoval Chodili kolem, ukláněli ne a
kříšem se znemenali — ovšem pro posměch. Nadto
akasili mu práci, nástroje ma surově pomasali vý
kaly... . 14. února byly tyto nkásky vyšší sociali
atické vzdělanosti projednávány před soudem. Soud
odsoudil nadsondraba Gla+a (delegáta stavebního děl
nictva [1] na tři měsíce do vězení a k úbradě sond
ních útrat. — Na volební agitace mají socialisté fůru
peo'x; mají Ji však dáti něco na vlastní účel strany,
na podpora dělnictva, tu najednou ae jim nedostává.
U firmy Wagnerovy rodí dělníci začali stávku. A co
dělá socialistická správa jejich odbora? Vypisaje n
ostatních členů apolečenstva týdenní daň 40 halóů
pro kašdého jednotlivce na podpora stávkujících. To
Je ta pomoc včas!

Zuřivost sociálně demokratická.
„Ostrarský Kraj“ píše: „Ne jámě Eleonoře v Dom
brové v rakonském Slezsko vypukla stávka horníků
Mnozí stávkující po čas stávky plnili hostince, kde
utráceli peníze za alkobol. Ve středu dne 30. února
vatoupil do hostince Goldbergrova v Orlové na Kopa
ninách 20ietý mladík Josef Monylaník, šádaje o pivo.
V hostinci přítomno bylo několik soudrabů, kteří na
mladíka pokřikovali „buc“ (nadávka neorgania. děl
víkům). Mladík nedal ei podobné nadávky líbiti a
tísně soudruhům odpověděl. Po výměně několikaostrých
slov vrhli ae někteří s přítomných na mladíka s te
kovou znřivostí, že nebošáka povalili na zem, dkrtili,
nohama kopali a po něm skákali tak, až mu prsa za
lémali, potom ho vybodili ven a hlavou mn do země
tek dloubo tloukli, ež mladík pozbyl úplně vědomí.
Svědkem tobo brozného čina soc. demokratických fa
netiků byla jistá Sýkorová, která aarovce okřikla.
Zuřívoi obrátili se po té na Sýkorovou, která jen útě
kem před aurovostí ee zachránila a rodičům mučeného
mladíka celon adálost sdělila. — Kde, probůh, je sle
zde osobní svoboda zaračens zákonem? Což v Ra
kou ku to jiš dosloupilo tak daleko, de člověk jiného
politického smýšlení nebude ani svým úivotem jist
před terrorem soc. demokratů? Jeme snad ve státě
křováků? Máme přece zákon na ochranu o:0bní sro
body s bespečnosti. Nelso přecemysliti, aby sákon
takovéto násilnické jednání dovoloval.Zde musí vy
hřiknouti celá spolodnust. Každý alušný člověk musí
si pad tímto řáděním s0c dem. odplivnoutí a v zójmu
osobní svobody, svobody politického přesvědčení do
čadovati se ochrany.“

Socialistické vyděračství. Dle „Ostr.
Kraje“ socialisté na Olomoucku „vymobli“ slaď:kům
„Svýšení“ mzdy o 30 bh.týdně, ale hned jim zvýšili
týdesní příspěvekna 80 b; zedníkůo svýšili týdenní
poplatek na 40 b. A s těchto dělnických mozolů dije
dobře celá řada mlavků, kteří udržují dělnictvo stále
„" meděení“.

Hiuboká úklena české sociální de
mekracie před vrohmim komandantem
židem Dr. Adlerem. Dr. Adler poračil, aby
čeští soojalistů za vídeňský 10, obrss svého kandidáte
poslanectví nepostavíli, ačkoli valná většina tsmějších
socialistických voličů náleží národnosti české. Nastala
boaře ve sklenici vody; ulevovalo svámn haóva „Práro
Hda“ a „Rovnost“. Některélisty tvrdily, do oslý tzn
protest dělá dojercr komedie ted amlavené; vědyš
čeští socialisté na nátlak německého dida neodpovů
děli praktickými diny — jenom bubováním. Tisk ná

rodních sociálů tvrdil, še protesty českých socinlistů
mojí hlavně ten účel, aby víleňský štáb na ublídnění
s na odškodnou dal českým sondrahům nepoň větší
obnos na volební agitaci — pak de za ten baklid
stíchnou. -- A ejhle, po všech protestech skutedné
nyní čeští socialisté od požadavku českého kandidáta
nstoupili, ačkoli nátlak Adlerův odporoval zřejmě 90
cialistickému programu. Ve středu minulého týdne
zemeká konference českoslovanské sociální demokracie
svojí resolací před čídem kapitulovala. „Vídeňský

voliti mesi dvěma mošnostmi: boď provésti zahájený
boj do posledního dechu, anebo vůbec boj nezaělnati.
Když ae již opře'i proti sarovéma pošlapání předních
socialistických zásad, měli zo avá porášky vyvoliti
příslušné důsledky. — Ale co dělají? Tytéž české
sooislfetické lis'y. které nad slance jmeněji dokázaly
drané bospráví vídeňského štábu, teď budou svorně
k vykonání toho bezpráví napomáhati. To je důeled
nost! Zvláštní vyšší morálka!

Po ramunsku — lacino a rychle
Lonská úroda švestek byla v Čechách nadobyčejné.
Ta přilákala z Uber s Rumonska některé podnikatele,
kteří z nevšímarosti a pohodlnosti české zoamenitě
dovedli těžit. Dle Čes. Hoep. Listů přispěchala do
Kopidlna uherská Úrma Salomon Weinbergora (žid)
nástapce z Aradu, úsjala za cakrovarem blide potoka
louka a rozložila tábor — s p čátku sypala kupované
Švestky do plátěných kádí (nepropastné plachty mozi
koly zavěšené), mezitím co ramaoští bedaáři jako Da
počekání zbotovovali kádě z jednodachbých prken, vy
soké a široké — obeabu průměrně 36 hi. Báhem no
celých tří neděl zakoupeno okolo 100 vagonů Švestek,
jimiž naplošno 5% kádí plátěných a 184 kádí prken
ných; vše stálo v řadách na louce pod širým nebem.
Postavena otevřená kůlna, krytá lepeakou a pod ní
umístěny dva odpařovací kotle, obsabu každý okolo
5 hl; vedle dvě kádě na chladiče — a vše hotovo.
Práci vykonávalo 35 statných Ramunů Hle, to fsbrika
firmy světové. U nás by musela býti nejdříve nádherná
badova, vysoký komío, budova pro ředitele, badova
pro spráru a kanceláře, sklepy atd., pak aprávní rada,
diety atd. Zde největší je Juodnchost s blavně vedení
účtů výroby: tožka s jeden sešit, do kterého zanášel
vinopal odebranou slivovici. Z+koupsno celkem na
8000 metráků švestok v ceně neobyčejně nízké, od
160 K a do 450 K; za poslednější cenu koupeno
v poslední dob? jen něco málo vagonů. Pod kotly se
topilo výhradně dřívím; získát se na čase — rychleji
se odpařoje. Prení zásilka slivovice vyšla s Kopidlna
teprve dne 12. prosince a Sice 700 bl do Aradu. Csna
slivovice počítala ee na místě 64 K za 1 hl, prodána
všsk z Uher za daleko voěší cena. Za vyvezoný vý
robek du Uher obdržela firma ještě jakousi náhradu
od naší vlády. Podnik se jmenované firmě znamenitě
vyplatil, leč bobužel celý zisk šel za hranice, Pokladů
v naší vlssti na každém místě, ale nedovedeme jich
ani zvednonti.

Důchody v Amgifi. V Anglii podleSira
Henry Primerose-s mělo v roce 1906 — 10.360 osob
přes 125.000 K, 2800 osob přea 500.000 K, a víceneň
1000 osob mě'o nad million koran důchoda.

Svobodná Amerika. VAmericeje každý
osmý člověk bez zaměstnání, půldrahého millionu dětí
mladších 16 let vysiluje se v dílnách, amrtelných ú
razů ročně bývá nad 60.000, dvě třetiny obyvatelstva
v New Yorko bydlí v brlozích a tisíc bohatých rodin
vychovává pay místo dětí. Jaký národ, taková země!

Děti — otroky. Křížovávýprava ve atátě
novoyorském vymohla konečně zákon proti práci dětí
mladších 16 let. Dítě nesmí býti zaměstnáno před 8.
hud. ranní a po +. bod. odpol. Kolem dvoa milionů
dětí je ve Spojených státech zaměstnáno v dílnách.
Osud jejich je hrozný, V přádelnách žijí „otroci“ to
liko 4 roky. V dolech peneylranských 12.000 dětí de
vítilelých úpí ve skutečném otroctví.

Očkování půdy. Praco;ena zkošenostech
dra Nobbea, jeně svým nitragioem znamenitých účinků
ee dodělel, docílil prof. Bottomley a King'u College v
Londyně úspěchů skvělých. Pokusy s novým způsobem
zemědělství prováděl v brabství Eesexa na polích pls
čítých, neúrodných. Pokusy prováděl bez pomoci mi
nisterstva orby. Obrátil se se žádostí na hospodáře
anglické a ireké a tak jediné mohl konstatovati před
nosti očkování půdy. Podařilo se ma přivésti na trh
0 3 nedělo dříve hrách z Norfilko, hoby z Yorkebira,
vejtěšku ze Škoteka a jetel = Irska; výtěžek plodin
byl o 500, vyšší než za obyčejných podmínek. Očko
vání půdy přípravkem HBottomleyovým je lerné; stojí
diling (1 K zd b) na akr (40%, arů či ari 2 míry).
Rolník obdrší 3balíčky, prrý obsahaje jisté maofství
solí minerálních, drobý prášek s kojtorou baktoriolo

ickou, třetí fosforečnany ammonaté. Obsah balíčku
dárá se postupně do čisté vody ve lhůt“ 24 hodin.
Roztokem se buď navlhčí semeno n bo semě, jíš se
pobásí pole, nebo se také polívá jím osení. Bakterie
dostanou se tím ve styk s půdou a kořeny rostlinné
mmochojí se dusíko s vočkojí jej rostlinám, že se mo
hou potom tak vyvíjeti v půdě hubené jsk v úrodné.
Prof. Bottomley chtě avou methodu rozšířiti, sdarma

přípack uvé zasílé hospodářům,kteří k něma obrátíso fádontí.

Matka flosofa Niotachoho. V posled
ním sešitu „Zakunft“ líčí dr. Richard Oehler matku
Bedřicha Nietuchebo, jiš osobně znal. Táž mimořádným
Dadáním syna pebyla nadšena a Často se o něm k man
Sela, vsskovskému pastoru, nechvalně vyjádřila. A tu
starý otec jednou k mí nevrle svolal: „ly ani nevíš,
co v tom bocbu věsí!“ Odvrácení se syna od víry
matka těžce nesla, a tomu i bránila. Šílenství, ješ ae
na něm později jevilo, povašovala sa trest Boší. Leč
i při tom, jako vsorná matka, v brosné jeho chorobě
jej ošetřovola. Byl to trapný pohled na starou matka
tnalé postavy, kdyš syne svého, vysoké, mobutné po
stavy vodila. Spiey jeho nechtěla vůbec čísti, hrozila
se jich. Kdysi so ho tásela, kterou jeho kniha by
mohla čísti. A oa jí odpověděl: „Zádnon, ty jsou
peány pro jiné čtenáře.“

Bosok a zručnost rukou. V úoorovém
čísle vyovátlaje revue Sůd und Nord, de osoba, jejíš
lovépolovicemotku více vášíneš pravá, mávětší

sračnost v ruce pravé, kdežto u leráka váší více
pravá polovice mosku.

BRadinm » radiotberapie alouší prakticky
v léčbě rozličných nemocí. V nemocnicích německých
veliká většina nemocných rakovinoa košní byla vylé.
čena rychle radiem. Nebezpečí není při radiotborapii,
ježto radia nšívá se tek malé množetví, že účinek
jeho nemůže překročiti akci physiologickoa.

Sodoma západu. Zomětřeseníma požárem
v Sen Francisku postižena byla hlavně tak zvaná
„čtvrť číoská“. Byla to část mósta, která nejplnějším
právem pokládala ae za nejhorší vřed motový na gá
padním pobřeží Ameriky severní. Dřevěná domy úzkých
uliček jsou uničeny a rozmetány nadobro a tak jest
umožněno ověta prohlédnouti taje této praošklivé části
města a domova sločinů a rzeřestí — ponejprv od
veblabého vzniku jejího! Městakéúřady v San Fran
cisku usilovaly dárno zakročit na těchto enlutech dů
kladně, leč mocné obchodnictro čínské pohtickým
vlivem dovedlo vědy smařit snahy podobné | Policie
dobře věděla, še v čínské čtvrti jsoa vlastná dvě části
ohromné, těsto hořejší a právě tak rozsáblý prostor
pod ním pod zemí, kde páchají s0 nejčernější zločiny,
kde utrácejí ae l:dé boze atlopy a kda aa sta otrokyň
zuámého bříchu držáno jest v zajetí... Bylo známo
také policii, še v největších čínských obchodechmívají
tajná dvířka, jimiž vcházívá se v ošklivé koně ny pod
zemul, leč vniknonti tam po vůscek čas nemubla a
nemobla| Parafky plující z východu dovážely na ata
přeabohých dívek přímo do brlohů čínské čterti, odkad
oběti takové na světlo denní jiš nikdy nevyšly...
Mocné tajné čínské družstvo jménem „Tonga“ platilo
celé čety nvláštních hlídačů, jimž nloženo bylo sledo
vatí každé buatí policie a dávati zavčas na patřič.
ných místech výstrahy. Dražatvo toto provádálo pravon
brůsovládu! Kdo se opovášil dovolávati sa ochrany
ať pro osoba svou či majetek, ten jistě za kratičkon
dobu atal se obětí uajatých vrahů úkladoých ...
Požár nyní zjevil hrozné taje města čínekého! Lebké
stavby dřevěné szplály jako sláma a na sta Č čanů
uhořelo! Na spáleništi jest nyní vidět chodby hluboké
a pravá bludiště rozličných cest a stoziček, jež ústí
veskrýšich a skladech, v brlozích, kde konřilo ae
opium, kde prováděny hry a bováno ošklivé známé
nepravosti nejpustějším způsobrm .. . Dosud ovšem
umožněn byl do čínského měste pohled více méně po
vrchní; až odklidí se však ze spáleniště trosky a vás
důkladněji se prozkoumá, jrsk ažaene avst nad 6poa
stani, jež we objeví) Objevení a zničení této čtvrti,
ve které bydlelo dobře až na 2500) Číňanů, jest je
dinou a + pravdě uvétlou stránkou brozné katastrofy,
kterou postiženo bylo daleké San Franciskol —
V Americe všecko možné! Prává novoyorkské sondy
projednávají více případů, v nichž malé děti prodá
vápy po 128 K farmářům, kteří si z ních vychovali
velmi laciná pracovní síly.

Druhá česká pouť de Lurd kosatise
bude letos koncem srpna a počátkem září. Provolání
bude uveřejněno koncem března. Leopold Kolísek,
farář v Předklášteří.

Veřejné kouření v Dámaku jestzáko
nem z r. 1906 zskázáno dětem mladším 16 let. Stejný
zákoo existuje v Anglii a Japonsku.

-V Paříší zemřelhistorickýmalířFelix Bar
rias, který zejména v periodě drabého claařatví hrál
v uměleckém divoté pařížském důležitou roli. Zemřel
ve stáří 84 roků. V mussích francouzských nalézá ze
celá fada jeho prací.

V úmorovém čísle Studia nachází +
v referáta o výstavě Kůnstlerbundu lichotivý posudek
o velkém obrazu ze života moravských Slováků Ot.
Růčičky „Návrat z koatela“, jshož celostránkoron re
produkci také přináší.

(Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne3. března 1907 1

"| plenica K 12970—13 40, títa K 10'30—11 40, fečmo
os K 10 20 —11-20,prosa K 00'00—00'00, zike+ K 1200
—1250, hrachu K 0000—00'00, ovsa K 740—790,
čočky K 60 00—00:00, jahel K 3000 —00-00, krap K
1800—32 00, bramborů K 3:60—4'00, 1 bl jetelového
somene bílého K 00-00—00000, 1 hl. jetelového se
mípka čer. K100'50—10200, ruského K 76:00—80-00
máku K 60'00—00-00, Indného semene K 0V-U0, 100
sg žitných otrab K 12-40—0000, 100 kg pšeničných
otrab K 11-80—00'00, : kg másla čerstvého K 200
—840, 1 kg másla. převařeného K 0.00—000,
1 kg sádla vepřového K 178-000, 1 kg tvaroba K
030—0"82, | vejoeK 007—0'08, 1 kopa okurek K 0
—000, 1 kopa salí K 009—000, ( kopa kapasty
K 300—7-00, 1 hl cibule K 380—4-60, kopa drob.
zeleniny K 100—500, 1 pytel mrkvo K 300—860,
1 bečka švěstek K 000—000, 1 hl jablek K 12*00—
2400, 1 hl hrašek K 0:00—000. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 3. března 1907 odbývaný
přivazeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 281, dita
188, ječmene 34, oves 181, prosa 0, ;vikve 31, hra
chu 6, čočky 4, jshej 8, kron 10, jetel. semínka
84, lněného semeno 10, máku 1. — 39.) Zeleniny:
zelí 00 kop, okurek 00 kop, kapusty 40 kop, cibule
26 bl, drob. zeleniny 120 kop, mrkve 16 pytlů,
brambor 188 hl, ealáta 00 kop. — 8) Orooe: jablek
28 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drob.

dobytka: vepřů 10 kusů, podevinčat 383 kusů, kůsalat 47

= Hledáse >
křestní |jJhorta Aiedk,

který narodil se asi r. 1822 v okolí Jaroměře
nebo Vrchlabí a zemřel r. 1904 v Gorici. Vld.
farní úřady tamní krajiny o pátrání v matrikách
ú sdělení příp. výsledku uctivó žádá

Administrace „,HlasuLidu'
v Č. Budějovicích.



Í Politické družstvo tiskové |

| v Hradoi Králové
vypisuje konkurs na nově zřízený úřad

- sekretáře ©
- družstva, |

|
js nímž spojeny jsou práce redakční 4) |

| "agitační. Místo oa rok je provisorní a. ;
plat prozatím 1600 K a cestovní diety.

Při definitivě plat bude přiměřeně zvýšen. O0
O Žadatelé s přiměřenýmvaděláním podejte

i žádost, k níž budiž přiložen křestní list *

| a vysvědčení o dosavadním zaměstnání,
| nejdéle do 37. března b. r. Po přijetí“ :
! nutno vastoupiti do 14 dnů. ni

|

i
|

i |

i Politické družstvo tiskové |
pod ochranou sv. Jana Nepom. |

|

"| v Hradci Králové 27. února 1907. |;
1 |
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: | Váelav Uhlíř, Dr. Fr. Re),
M předseda. jednatel. |

VEUČ k násadě obrovských kachen,
výstavních to kusů vyznamenaných první státní
cenou: pekinských 1 kaa 26 h, minorek černých

1 kus 16 h, prodá a dotazy zodpoví

ALOIS BLATTO,
v Ostřetíně n Holic.

Založeno r. 1860. . Státní cena na uměl. prům. výstavě v Hořicích.

O Nejstarší a největší závod O |
umělého kamenoprůmyslu na českém severovýchodě

Zdenka Ježka v Hradci Králové.
V

Provádíveškeréprácehřbitovníjako: pomníky, hrobky,
pamětní desky, atd. ze všechdrubů kamenů.

Mramorové zařízení
pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře, desky na

nábytek, desky pro koželahy, atd.

Velké sklady pomníků
více než 10O kusů za ceny báječně levné.

Dobývá, láme český sienyt ve vlastní bati.
importoješvédskou žulu labrador, mramory italské a ;

belgické v celých vagonech.

Abych podal důkaz svojí průmyslové zdatnosti, upozorňuji
P. T. pány interesgenty, že možno v mém podniku obdržeti

| E pomoíkyz české žuly neb sienytu leštěné již od 50 zl. ©

y | u) počínaje.

OKO ALAKATKA

(dodůvěrnýchschůzíRO0ĎOÍz mm
dle s 4. sbromažďov. zákona

ze dne 15. listopadur. 1867 ws- chce kommutovati
B8 i dostati lze lerně i: J us některým panem kollegou.
v Biskapské knihtiskárné v Hradci Králové, IB Nabidky do admin. c. 1

!

Představenstvo bisk. kněžsk. semináře.



M Příloha
Besidka.

Bratr v biblické mluvě Starého zákona,

Měkolik poznámek k debatě o „bratřích Páně“.
PíšeFrantišek Jelínek.

Bylo to doe 19. června r. 1900. kdy sešla
se ve vsi Hejlově v čtenářské besedě vážená
společnost, sestávající z řídícího učitele, ně
kolika předních občanů a mladého učitele,
muže pokrokového.

Společnost bavila se velice čile 0 žuích,
daních, o počasí, o tom. co teď hýbe světem.
Konečně došlo až na uáboženetví - při tow
hlevoě oa Písmo svaté. Hlavní slovo vedl
mladý pan učitel, který snažil se uplatniti
svoji znalost Písma, to a tam pocbyceuou a
různá slova a úejasné pravdy osvíceným ro
zomem svým objasňoval.

Mezi slovy, jež vykládal, přidržel se
zvláště slova bratr a ukazoval, jak se ho hojné
v Plsmě užívá a dále počal také z různých
míst Starého i Nového zákona vykládati cosi
o bratřích Páně.

Když pan učitel skončil, ozval se jeden
2e svusedů, jménem Kvěcb, který byl ve vsi
znám jako uvědomělý katolík a horlivý čtenář
Písma: „Já bych, pane ačiteli, 8 vámi nesou
hlasil. Pročetl jsem dobřeStarý zákonaz části
i Nový, ale nic podobného o bratřích Páně
jsem nenalezl, ačkoliv na mnobých místech
správný význam slova bratr jsem pochopiti ne
mohl. Abych měl vše jasné, vypsul jsem si
místa blavně ze Starého zákona, kde slovo
bratr přichází a kterými vám mohu posloušiti,
a došel jsem k velebnému pánu, který mi vše
náležitě vysvětlil. S výkladem velebného pána
úplně souhlasím a libc-li vám, jím posloužiti
mobu.“

Celá společnost svolila pana Kvěcha vy
slecbnouti. Švased tedy, vzav si k ruce zápis
ník s vypsanými citáty, za napjaté pozornosti
ostatních počal vykládati.

Písmo svaté vzniklo na východě, kde byly
a jsou jiné zvyky jak ve způsobu života tak
i v mlově. Proto nesmíme se diviti, jestliže
v Písmě svatém nacházíme jiný způsob mluvy,
než jakému jsme zvykli doma. Orientálové,
kteří si libují v mluvě obrazné, mívají pro
několik pojmů různých slovo jedno. U slova
bratr jest něco podobného. Nenazývají bratrem
pouze svého sourozence, nýbrž i bratra .Ce,
strýce a vespolek všichni bratry se nazývajíi
cisince za bratra přijímají, jak možno ze Sžu
tečných případů dokázati.

Také z vypsaných citátů muhu uvésti
toho doklady. Tak čteme, že Abraham „přivedl
zase všeckon statek i Lota, bratra svého“
(1. Mojž. 14, 16), ačkoliv krátce před tím
(verš 13.) jsme četli, že král Chodorlahomor
a jeho opojemcipobrali tóž „Lota, syna bratra
Abrahamova“ u ačkoliv v rodopisu Abrabarmově
(1. Mojž. 11, 27) se praví výslovně: „Thare
splodil Abrahama, Nachora a Arana, Aran pak
splodil Lota".

Chcete-li, moho vám posloužiti rodokme
nem, který jsem si zde poznamenal:

Thare

Aran Abraham Nachor

be Iéak-Rebeka Bathnel

Jakob Reboké[ban

Rachel
Z tohoto rodokmenu jest nad slunce jas

nější, že Abraham byl strýcem Lotovým a
přece sloje (1. Mojž. 14, 16) jeho „bratrem“.
Neznamená zde tedy slovo bratr rodného bratra
vlastního, nýbrž blízkého příbuzného8e strany
otcovy, t. j. strýce.

Když se setkal Jakob s Rachel, „ozoámil

ji, že jest bratr otce jejího“ (1. Mojž.29, 12)8 o něco níže táže se Jakoba Laban, otec Ra
chelin: „Zda-liproto,že bratr můjjsi,darmo
mi sloužiti budeš ?“

Zde sloje Jakob „bratrem“ Labanovým a
řece jest známo, že Jakobovým otcem byl

k, otcem pak Labanovým Batuel, Isákův
bratranec. Na přiloženém rodokmenu se můžete ř.Ostatněvtéřehřavěv.10.
nazývá sv Laban uj cem Jakobovým, t. j. bratrem
jeho matky, Rebeky.

Vidíte, že zde zase slovo bratr snamená
bratra ze strany matčiny, ajce, aneb chcete-li
se strany otcovy druhého bratrance.

Ano ještě čirší pojem tá slovo bratr
+ plsmě sv. Starého zákona

Král David rozeslal po smrti Absolonově
posly ke starším pokolení Jadova 8 poselstvím,
ve kterém je oslovuje: „Bratří moji, vy
kost má i tělo mó.* (2 Rrál. 19, 19) Z tohoto

místa jest patrno, že příslašníci tébož poko
lení byli na vzájem bratří a že tedy slovo
bratr zuamenátolik co „soukmenovec“.

V témž etmyslu tázali se rodičové Samec
novi, který si chtěl vzíti za manželka cizinka
— dceru filistinskou: „Zdaliž není ženy mezi
dcerami bratří tvých a ve všemilidu našem,
že (sobě) chceš vzíti manželku z Filistinských,
kteří neobřezání jsou'“ (Soudce. 14, 3.)

Protože Lovitové ve 8. Z tvořili též jedno
pokolení, vysvětlíme si snadno význam slova
„bratr“ (4. Moj?. 16, 10), kde klade Mojžíš
Koreovi, levitovi tato otázku: „Proto-li kázal
(Hospodin) přistoupiti k sobě tubě i všem
bratřím tvým, synůw (— potomkům) Lavi,
abyste sobě také kněžství osobili ?" u

— Zoamená-li slovo „bratr“ (bebrejsky ach)
příslašníko téhož kmene, pokolení, pochopíme
snadno, že na jioých „místech znarená pří
slušníka téhož národa. Tak čteme n. př. ve
2 Mojž. 4, 18: „V těch duech, když vyrostl
Mojžíš, vyšel k bratřím svým a viděl trá
pení jejich a maže egyptského, au tepe jed.
voho z bebrejských bratří jeho.“

Zvlášť zajímavé jest místo ve 4. Mojž.
20, 14. Mojžíš, posílaje posly do Kádes ke
králi edomitskému, praví: „Toto vzkazuje tobě
bratr tvůj Israel“ Edomité byli potomci
Esaoovi, Isroolité pak Jakobovi. Poněvadž pak
— jak známo Esaa a Jakob byli rodní bratři,
proto sluje zde celý národ israelský „bratr“
Edomitů, asi tak, jako my říkáme n. př., že
Češi a Poláci jsou dva bratrští národové.

Také politický spojenec býváozna
čován v Písmě jménem „bratr“.

V proroctví proroku Amose (1, 3) pravi
Pán: „Pro trojí nešlechetnost Tyru... 06
obrátím ho proto, že zavřeli zajetí dokonalé
v idumejské zemi a nerozpomenuli se na
smlouvu bratrů“ Zde jsvu Tyrští a Usraelité
„bratří“, poněvadž ozavřeli mezi sebou smlouvu;
v tomto simysla bychom mobli dle našich pr
měrů říci, že Německo, Rakoosko a Italie jsou
„bratří“, poněvadž uzavřeli též mezi sebou
smloovu politickou.

Dle 3 Král. 9, 13 pravil Hiram, král
Tyru, poblížeje na města severní Galileje, které
mo dal Šalomooo v zástuvu, k tomuto králi
ieraelskému: „To-li jsou ta města, kteráž jsi
mi dal, bratře?“

Zde znamená slovo „bratr“ asi tolik, co
královský kollega.

Ano pojem slova „bratr“ dle mlavy bi
blické jest tak Široký, še může znamenati do
cela tolik, jsko naše slovo „bližní“.

V 3 Mojž. 19, 17 se praví: „Nebadeš ne
náviděti bratra svého v srdci svém, ale zjevuě
potresci ho, abys neměl nad ním hřícho.“

A a [sai. 66, 20 se praví: „A přivedou
všechny bratry vaše ze všech národů.“

Slova bratr užívá se konečně také v Písmě
svatém k označení osob nebo věcí podobných.

Tak v knize Jobově 30, 29 se praví:
„Bratr učiněn jsem draků a tovaryš pštrosů“.

A v přísloví 18, 9: „Kdo jest rozmařilý
a nedbalý v práci své, bratr jest tobo, kterýž
díla svá promrhává.“

Z toho všeho vidíme, jak v různých vý
znamech slovo bratr se vyukytaje. Proto, choe
me-li správně smysl Písrna pochopiti, oesmíme
slovo bratr bráti vždycky v nejažším slova
smyslu dle naší mluvy, nýbrž v tom významu,
v jakém se skutečně k arčitéma místu hodí
dle mlavy biblické.“

Výklad prostého rolníka, kterému se ne
dostalo vyššího vzdělání, celé společností se
bil a všichni s ním souhlasili — i mladý
pan učitel. — ,

Byli přátelé Husovi radikálové
i smýšlení konservativního?

(Pokračování).

Přátelé pak Husovi z řad kléru českého
patřili Bmahem k mírným kališníkům, byli
rozhodní odpůrci kněžstva táborského. Dle
Kroniky uvedeme krátké jejich životopisy:

1. Jan z Jesenice, mistr učení Pražského,
přítel Husův, zastával jej 1410—1412 na pa
pežském dvoře v Římě, potom v Praze, půso
bil i po upálení v jeho smyslu na dvoře krále
Václava, opustil Praha návodem královým r.
1416, v únoru 1419 pak na věky byl vypově
zen od krále. Jeho další osudy nejsou známy.
(sv. II., str. 1285).

2. Jan z Příbrami, mistr učení Pražského,
stoupenec mistsa Matěje z Janova, od mládí
přítel Husův, r. 1413 dosáhl mistrovetví, r.
1421jmenovánod sněmuČáslavskéhos Janem
s Želiva radou ve věcech duchovních, jsa jitehdáž rozhodným odpůrcem kněží strany Tá
borské, s nimiž po všechen čas prodké hádk
míval, byl roku 1427 z Prahy (od radikálníc

Hositův) vypovězen, a pobyv uějaký čas
v Žatci, zase se vrátil, roku 1430 zdržoval se
mimo Prahu na venkově v ústraní, však r.
1433 postavil se v čelo těch kněží, kteří se
s kompaktáty spokojili a o potvrzení Rokyca
novo na arcibiskopství nestáli. R. 1437 dostal
faru u sv. Jiljí aa Starém Městě a jel s po
sledním poselstvím Čechů do Basileje, r. 1439
stal se s Prokopem z Plzué administrátorem
dolejší konsistoře pod obojí, r. 1442 smířil 86
s Rokycanou, však po dobvtí Prahy Jiřím
z Poděbrad r. 1448 3 admioistratorství svržen
jest a téhož roku umřel. Jeho přívrženci po
r. 1433 zvali se stranou Příbramovců a byli
to nejmírnější Husité.

3. Prokop z Plzně, mistr svobodného u
mění na universitě Pražské, dosáhl roku 1408
mistrovství a byl některý čas professorem.
S přítelem Janem z Příbrami měl skoro jedno
stejné příbody, přidržel se strany Husovy a
horlil ve svých spisech neméně proti Roky
canovi nežli proti Táborům; byl v letech 1420,
1426 a 1443 rektorem university, r. 1427 byl
z Praby od radikálnějších Hasitů pražských
oa čas vypovězen, r. 1437 dostal faru u 8v.
Jiodřicha a jel s českým poselstvím do Basi
leje, r. 1439 stal se s Janem zPříbrami admi
pistratorem konsistoře dolejší. Poslední zmínka
o něm se děje r. 1448, kdež se s Příbramem
zasazoval v Rokycanovo potvrzení na arci
biskapství.

4, Jan Kardinál z Reinšleina, mistr svo
bodných umění na nčení Pražském, studoval
také práva, byl r. 1408 od krále Václavas ji
nými kollegy ku sbora Pisanskému poslán a
ještě roku 1410 královu prokurátora, doktoru
Názovi v Italii ku pomoci a sširším naačením

přidáu. Přívrženec Hasův, byl r. 1411 zvolen
do počtu přátelských umluvčí ve při inoózi
Hasem a arcibiskaperm Zbyňkem, Šel r. 14ló
do Kostnice co posel a prokarátor university,
byl r. 14:1 v českém poselství u krále Vladi
slava v Polště a učinéu jest potom spolaspráv
cem kněžstva Pražského, r. 1422 po stěn ku.
Janaz Želivas jinýmijat a doKrálovéHradce
na čas vypovězen, roku 1423 byl s Pražskými
mistry (tedy se stranou mírných Hasitů) na
hádání v Konopišti se stranou Táborskou, r.
1498 arcibiskapským (k hasitistou odpudlého
arcibiskupa Konráda z Vechty) officiálem.Dále
se o něm ničeho neví, a zdá se, že brzy potom
umřel. (sv. II., str. 1287).

5. Petr z Mladenovic č. Mladoňovic, rozený
Moravan, stal se r. 1409 bakalářem ve svo
bodných oměních na uoiver.itě Pražské a pí
sařem panu Václava z Dubé, s kterým vypro
vázel Husa do Kostnice, kdež až do téhož
upálení zůstal a obšírné vypravování 0 Husovi
sepsal. Po návratu do Prahy dosáhl r. 1416
hodnosti mistrovské a r. 1420stal se kazatelem
a pomocníkem faráře mistra Křištana z Pra
chatic u av. Michala ua Starém městě, kdež
po smrti raistra Křištana r. 1439 potom sám
byl farářem. Náležel k mírné straně pod obojí,
která se jak nejméně možná vzdalovala od
učení církve obecné; byl také r. 1427 na Čus
z Prahy vypovězen R. 1438 byl rektorem uni
versity, a r. 1447 šel v čele poslů českých vy
pravených do Říma pro potvrzení kompaktát
od papeže. Konečně stal se po smrti mistra
Java z Příbrami r. 1448 administratoreim pod
obojí, a umřel 7. února 1451. (sv. II., str. 1286.)

Skoro se může tvrditi, že čím důvěrnější
byl který Husův přítel, tím že smýšlení byl
mírnějšího. Petr z Mludenovic, Jan Příbram,
Křištan z Prachatic jsou toho doklady.

6. Jakoubek ze Stříbra, mistr svobodných
umění na učení Pražském; mistrem učiněn
r. 1397; přívrženec Hasův, jehož se zastával
v rozepřích, synodách a v královských ko
misích, borlil nejvíce o mravní kázeň dachc
venstva, a po odjezdu Huosově do Kostnice
první počal zastávati potřebu požívání svátosti
oltářní pod obojí způsobou, stav se tímto pů
vodcem kališnictví. Ponejprv podával kalich
laikům na počátku r. 1416 a sv. Martina ve
zdi, potom a sv. Michala na Starém městě a
u sv. Vojtěcha v Jirchářích. Naproti tomu bránil
učení Pražských ioistrů, kteří krom svátosti
pod obojí v ničem jiném podstatném nechtěli
se odděliti od ačení církve, Stál potom téměř
jako hlava strany své proti kněžím Tábor
ským. R. 1421 byl kazatelem v kapli Betlem
ské a jmenován od synody pražské jedním ze
čtyř správcův dachovenstva pod obojí. Při
rozdělení Pražské etrany ma dvě strany od
lišné, z nichž jedna opomíjela také některé
vedlejší obyčeje kostelní, jakož rozličná svě
cení, druká pak (Příbramova) až příliš úzkost
livě ce jich zastávala, byl Jakoubek až do
smrti přední autoritou oné první strany. Po
stětí Jana z Želiva r. 1422 byl i on s mnohými
kněžími a mistry Pražekými na čas vypovězen
s Praby, a když r. 1427 Příbramova strana



z Prahy vypovězena byla, stal 86 nejvyšším
správcem ©duchovenstva Pražského. | Umřel
10. srpna 1429. (av. II, str. 1287.)

Patřil tudíž mistr Jakoubek také k mír
ným kališníkům, ale stál na krajní jich levici.
Není tedy ani jednobo přítele Hasova z kléru,
který by byl patřil ku straně výstřední, ku
straně Táborské. A přece přátelé Husovi nej
důvěrnější musili znáti smýšlení Husovo lépe,
nežli kněží Táborští. Z toho dlužno míti za
pravdu, že by ee byl sám mistr Jan Has po
stavil proti řádění kněží Táborských: Jana
Želivského, Václava Korandy, který „pro 8voo
výstřednost stal se Žižkovi protivným a mosil
se ma vyhýbati“ (II. 1288) Ambrože, Jakoba
Vlka, Bedřicha ze Strážnice, obou Prokopů,
Martina Housky, Petra Kániše atd., ba, že by
měl snad i mírnější náhledy v leckterých ku
sech nežli mírní kněží Táborští a radikálnější
kněží Pražští (Rokycanovci). Že osobní přátelé
Husovi z kléra českého patřili k Husitům nej
míroějším, jest pro celé hnatí basitské vý
zvamu dalekosáhlého. Možná, že by i sám mistr
Hus byl trpél pod nátlakem rozbouřeného mí
nění veřejného jako se stalo jebo učiteli, do
brodioci a příteli, o němž se zmíníme ob

šírněji. (Pokrač.)

Literatura.
Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Vi

límkova homoristická knihovna: Zelená krev — od
K. Červiuky. 8eš. 12.—17. po 30 bal. — Syn lovce
medvědů. Cestopisný román dra. K. Maye, Seš. 2—
4. po 32 bal. — Malý čtenář, Obrázkový časopis pro
českou mládež. Roč. 26., čís. 10.—12. Roč, předpl.
2 K. — Lo Sage Gil Blas, Vilímkových illastr. rc
mánů seš. 9.—14. po 30 hal.

Z nakladatelství Máje v Praze. Ladvík
XVII. Z dějin francouzské revoluce, napsal V. Gablor.
— J.Štolba: Z mých pamětí, Dva díly 8 illastr. Díl
1 za 3 5, II. za 450 K.

Časopis katol. duchovenstva, Roč. 48.
Soš, 1. a 2. S přílobou věnovanou tbeolog. literatuře
národů slovanských. Nákladem kníž. arc, knihtiskárny
v Praze vychází desetkrát za rok, a přílobou čtyři
krát. Roč. předpi. 9 K.

Kazatelna. Howiletický časopis. Pořádá F,
Vaněk. Roč. V., čte. 1.—4. Ročně 10 číselza předpl,
6:60 K. — Příloha Kazateloy: A. Melka. Za bro
bem. Cyklns apolog. řečí o životě posmrtném, Za 50
bal. Nákladem R. Ruppa v Pelbřimově,

Museum. Časopis boboslovcůčeskoslovanských.
Pořádá E. Masák. Roč, 41. čís. 2. Nákladem „Růže
Sušilovy“ v Brně.

Nový Život. Revue pro literaturu a umění,
Vede a vydává K. Dostál-Latinov v Prostějově, Roč.
XII., č. 3. Předplatné na rok 10 K.

Poznání a vyznání. Postní kázaní, která
r. 1906 v děkan. chráma Páně v Pardabicích konal
Ot. Hruško, ducb. správce zem. polepšovoy. Nákladem
koibtiskárny J. Zmatlíka v Praze VIÍ. Za K 120.

Obrazy z umučení Páně. Sedmerořečí
svatopostních. Nepsal V. Kobíček. Knibovny Kazatelo
č. 17. Za 60 bal. Nákladem R. Prombergra v Olo
moaci,

Příroda a Škola. Měsíčníkpřírodovědecký
a Časopis pro vyučování přírodovějné,. Vydává prof.
J. Kranich. Roč. V., č. 6. Roč. předpl. 8 K přijímá
administrace v Moravy. Ostravě.

Dřevařský průmysl, věstník jednoty čes.
dřevařských průmyslníků zemí korany české se sídlem
v Praze. Roč, I., aeš, 4. Zodp. redaktor Ed. Schubert.
Roč. předplatné 12 K.

Krása našeho domova. Iilostr. měsíčník.
Vydává svaz čes. spolků okrašlovacích v Praze. Řídí
J. Jands a B. Jedlička Roč. III., č. 1. Roč. předpl.
4 K přijímá administrace v Praze.

Serafinské Květy. Časopis terciářůčesko
slovanských. Zodp. redaktor F. Švábeník. Roč. VII.,
čís. 5. a 6. Roč předpl. 2 K u adminietrace v Olo
mouci.

Hradecký kraj. Věstníkmusefkrajekrálové
bredeckého. | Hlluetrovaný dvonměsíčník věnovaný mi
nulémo i nyvějšímu koltornímu životu. Vydává V.
Nejedlý v Jaroměři. Roč. IV., čís. 1.—2 T. Zonzal:
Příspěvky k přírodovědeckému popisu okresu jaro
měřekého. K. Mráček: Popis kostelů v okr. jsroměř
ském. — G. Lašek: Vamberk nad Zd. — V. Paul:
Cbrám av. Mikuláše v Jaroměři. — J. Metějka: Ka
menné křtitelnice v okr. jeroměřském. — V. Novák:
Domněnky o minulosti Kuklen. — Atd. Roč. předpl.
3 K přijímá administrace v Jaroměři.

Hlasy Svatohostýnské. Měsíčníklidový.
Roč. II., čís. 11. a 12. Vydávají členové řáda Tov.
Ježíšova na Sr. Hostýně. Roč. předpl. 70 hal.

Křesťanská Škola. Časopis pro šíření idel
náboženských v čes. školství. Řídí V. Špaček, Roč.
VI., čís, 4. Vydává V. Kotrba v Praze; roč. předpl.
7 K. 8 přílohami „Obrana pravdy křesť ve veřejném
životě“ a „Rodinné vychování“, které vede J. Sauer
z Augenborko. Roč, předpl. 2 K.

Vychovatel. Časopis věnovaný sájmům křesť.
školství. Odp. red. Dr. R. Horský. Roč. 22. čís. .
3 Katechetskou přílobou. Roč. předpl. 7 K. Vydává
družetvo „Vlast“ v Praze.

Husitství ve světle pravdy. VydáváTie
ková liga v Praze. Řídí Dr. B, Horský. Vychází
čtyřikrát do roka za předpl. 1 K. Ročník IV., čís. 1.
obsabuje: F, Schmidt: Glosy k stadiu doby Husovy.
— Mistr Jeu Hus proti manželské rozloce,

Průmyslové museum Podkrkonošské
v Hořicích. Zpráva o činnosti za r. 1905 a 1906.

Pařížští Mohykání. Bomán; napsal Alex.
Dumas; s illustracemi V. Olivy; přeložil dr. J. Bter
singer. (Obrazové knihovny Světozora seš, 4.—8. po
30 bal. Vydává J. Otta v Praze. :

Český rolník. Časopise věnovaný veškerým
odvětvím s potřebám stavu rolnického. Řídí a vydává
J. Dostalík. Roč. I., číe. 2. List velmi praktický.
Vychází měsíčně za ročoí předpl. 3 K. Admivietrace
v Raclavicích o Přerova na Moravě.
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Zajímavá nová Časová brožura.

Interpellováno v 480. sezení říšské rady
dne 22. ledna 1907 poslancem

W. Březnovským.

Židovská
xx otázka.

Rusky napsal S. Rossov. Přeložil v. B —ský.

V nynější době, kdy ruská literatura obrá
tila na sebe pozornost všech národů, jest zají
mavo seznati, jaké stanovisko zaujímá ruský
národ v otázce židuvské, tak často u nás a
jinde přetřásané.

Rossov klidně a nanejvýše krásně líčí a
řeší tuto chooloativou otázko jako dosad nikdo
a dokládá jednotlivé podrobnosti historickými
fakty a orčitými ciframi.

OBSAH: Dějiny židů —Talmud —Po
vaha židů — Vykořisťování a loupení —
Škodlivost židů - Snaha židů po rovno
právnosti — | Revoluční snahy židů —
Otázka rovnoprávnosti —| Prostředky
k seslabení židovského zla — Doslov a
přátelská rada židům.

Brožura tedy v každém eméru nanejvýše zají
mavá a poučná.

Velký osmerkový formát 40 stran se sajímavým
obrázkem a na křídovém papíře.

S- Cena40 haléřů. -W
Ku koupi ve všech řádných knihkupectvích
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ž Koncesovaný elektrotechnický závod. ůx , x
se Josef Ježek v Hradci Král, %

* naproti Grand-Hotelu. %
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s Hlavní sklad všech elektrotechn. i
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p kachovalé

varhany=
jsou výhodně na prodej.

Adressu sdělí administrace t 1.

Rozšiřujte

Časové úvahy!

nová májová pobožnost:

Maria,
útočiště hříšníkův,

kterouna tbema Kuzarellova
na základě Dilettibo „Il mege
maggiore“ upravil J. Bělina. :|:

Objem asi 300. Cene asi K 250.

Jsou to znamenité myšlenky populární,
které svým důvěroým tóoem lidu se za
mlouvají a hodí se nejen pro měsíc
květen, ale i pro neděle a svátky
ku kázáním. — Jistě prospějí!|

Objednávky předem přijímá nakladatel

R. PROMBERGER V OLOMOUCÍ.

Dále doporučuji:

Královna máje. Rozjímání o zázrač.
událostech Lourdských na každý den mé
síce Mariánského od Weningera-Porobka
420 atr. v ceně snížené místo K56—
poozeK2 -.

Královně májové. Pobožnostmájová
upravená pro 3 roky (154 str.) od J. Řeháka.
K 12

Rosa Mystica: Sváteční kázání Mari
ánská, obsahující 21 obšírných řečí ou vše
ké slavnosti Matky Boží. K 150

Lesní sadbu
velmi krásnou. bohatě sakořeněnou, všech druhů,
nabízí Rudolf Hacker, ©. k. lesmistr v Hradec,
Král.. z vlastních rozsáblých školek, obzvlášť

AK
2letý škol. smrk, 8 —20 cm. vysoký. „ 6—
4letý škol. smrk, 25—650cm. vysoký 4
letá velmi silná borovice —.. . . . . 240

nejméně 50.000 K 2:10; nejm. 100.000 1%
2letáškol.borovice 6
lletá boroviceČerná.. <.. + 3—
Iletý modřín, 10—20 em. vysoký |. 5b—

nejméně 10.000... . - « « . .
2letý škol. modřin, 26—65 cm. vysoký . . 14—
Jletá škol. douglaska, 15—40 cm. vysoká . 30 —
letý dub obyčejný. 10—25 em. vysoký 8—.

nejméně 10.000... . . . . . . . 6—
Hetý dub rudý, 8—30 cm. vysoký . . . 10

nejméně 10000.. . ... . . . . 8—
(tomato 8e u nási na špatn. půdách dobředaří)
Iletý akát, 40—110 cm. vysoký . - . 18 —
letá bříza12—35cm. vysoká „T
Vše sa tisíc, loko stanice. Baleof do mechu zdarma.
koše v ceně výrobní. Mimo tyto ještě mnohé jiné

druhy. Žádejte cenník. který obaabuje krátký s
jasný návod pro neodborníky, — Sazenice ) ondrahou jako rychlozboží za cenu zboží ná
kladního. Při odebírkách 200 -1000 k. 2%, aš

69, slevy.

specielní klatovské prádlo

doporučuje a zákazky :obratem

vyřídí



JOKDOKOOOOKIXIXIOCXOOXOXX
Velodňetojnému

duchovenstvu!

JanStaněk,4;
Konviktské nl. pasř spo
Solné na kostelní načte dovolnie

i doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně pra00
vamých kostelních nádeb a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, cíborla,

py, svícny, kaditelnice, kropen

ky, pyenky, nádobry a td., všev přesném alohu církevním. Staré
předměty snovu opravuje v původní

intenci a jem © ohní slatá a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukáska, rospočty, nákresy neb cenníky franko.

Za veškeré výrobky a slacemé ručhm. Největší výroba a

skladv Prakek volnémuAD ojoredení:hm9jednoduššího donejstk vostnějšího. e
va v placení. Víceuznání po ruce. Žádné prosované vý

rohby hescenmé. Vše posílám jiš posvěcené.

OOOOKXK|XKIOOUKKOXKAK

(3
X

Sklo zahradnické
do pařeniáť na každou atanici

nubízí:
24/24 cm... „11 bal.
26/26„ M,330, . W,

fermežový tmel (kyt) . 19.,

Diamanty
se zárakou za bezvadné řezání

SMP“kus za 4 kornny “j
p-štovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís.a král.dvorní$ dodavatel

Hradec Králové č 303.
proti botelu „Merkor“.

XX

víte Chrámové,
též paschály, triangle

—: a jiné voskářské výrobky :—
doporučuje v nejlevuějších cenách

©.a k. dvorní továrna na svíčky

d. Pilnáček v Hradci Králové.
Kosteluf svíce této firmy byly veledůstoj

nému duchovenstva ku nákupu doporučeny
ordinariatním Jistem nejdůstojvější biskupské
konsistoře z roku 1888.

Dne 4. t. m. dostalo se závodu řídké pocty
tim. že byl vyznamenán vzácnou návštěvou
Jeho Biskupské Milosti nejdůstojnějšího
pána Dra. Josefa Doubravy, který po pro
hlídce závodu o jehu vedení pochvaloé vysloviti
se ráčil.ACEIIIIPO
ODOOOOOOOOO0000000O

8 Allie pro cípkavnímalbu
a výzdobu chrámovou

JosefMůhl"ce
w Nové Pace (Čechy),

provádí s odhorneu snalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

-P
Čelnádoporučeníodveledůstojnéhoducho

venstva k volnému nahlédnutí.

x
NJ

OOOOOOOO0000

JAN STOUPA v Praze,
Václavské náměstí čísle 33.,

doporučujevšdy ve velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberoů. záclon barevných i krajkových,

okrývek na st>ly a lůčka, přikrývek pro
ivaných a flanelových, přikrývek cestov

nich, plaldů,deštníků veškerých cestov
nich potřeb, županů, haveloků atd.

Úplné zařízení do hotelů. — Úplné zařízení
bytů soukromých. —Úplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.
PEP“ ilustrované cenníkyzdarma a franko. "8

A98 Krejčík
W ční ; phseš ji VPRAZE,
A„AR 7 umělecký závod 80

Z“ | chařskýa řezbářský.
Pisárna a dílny na Lotné číslo G12—VHl.

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé:sochy, olidře,

ové cesty, jesle, Boží hroby, křídle,kr nd:
ovědnice,kýtitelny,ooo sojový:jautry.

ky atd. dle slohu ostelů, esaný r na obrasy,premie, fotografie a diplomy. nábytek a
růsné předměty hodící se ša „arky.

Původní nákresy, cenník a rospočty besplatně a
franko.

Benovace starých oltářů a kostelních zařízení.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký zárod —

pro Malbu

„oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíše Ma
lého náměstí, dříre přes
80 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručoje se
ku dodání oken chrá
mových od mejjednoduš
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 1 se belemými
| rámy, sílémi vsasením.

Veškeré rozpočty, skizsy i odhorná rada hesplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

OR" Nesčetná veřejnái písemnépochvalná uznání.“jšj
Založeno roku 1836.

Paramenta.

lgnáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, j. Heškudiy, faráře vo Yýpraehticich)

doporačuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

$$ 64 jojnéné.£1

ESETTETTTST00080000000OR0P101000
"NNNENEENENENENEHNIKKCECHNENHNAKUNNUSHHENEN

ududnývdj 000800006:

pro duchovní,
úředníky atd.sobní ÚVĚP

Samostatná spořitelní a záložní drožetva Spolku
úředníků poskytují při nejmírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky Zprostředkovatelé vy

loučeni. Adresy družstev sdělí bezplatně
centrální ředitelství Spolku úředníků,

Vídeň, Wiplingerstrasse, 26.

u ee—eťřŤŽŤŤ]Ť]ŤV

|

!
h

Boži hroby |
krásně provedené o velikém výběra v každém

slohu, se vším příslušenstvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva

řezané | s pevné sádry, jemné polychrom. (vsvelmi levných cenách.) k

Sošky „„Wzkříšení"
ze dřeva řezané, jemně polychromov., jskež i

veškeré kostelní práce ze dřeva
nabízí veledůstojnému P. T. daohovenatvo

Petra Buška synové, Sychrov|
uměl. závod sochař. a řezb. pro práce kostelní |

— Založen 165). — :

(Provedeno as 600 olt. a B. hrobů.)

Unělaekéřezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradel Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

přhttitétti
Anglicky
a německyi

vyučuje zkoušený učitel
"j

ALOISpecí
dJiříkova třída 232.

bbbbběěěěiěbtt

J. P. LANGEANS,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové
Adalbertinum,

OWLoBbroMobb
TUměleckánovinka!

Konst. Buška S V. VÁCLAV (na koni)

nádherný kovový relief upravený na způsob bronzu,
v moderním leštěném rámu (velk. 72x61 om) K 30,

—— KDE DOMOV MŮJ: =——

Kovový relief v moderním leštěném rámu vel. 42C76 em
K 20.

doporoučí firma

Petra Buška synové v Sychrově.



Doporučujeme
našim rodinám Kolinskou cikorku!

CP2 X RP2 XGBI X PI X P X - Založenor 1850, TATA — —Vyznamenán státní medailil.

Jan Horák, ? Veledůstojnémuduchovenstvu šeobecná úvěrníhanka
s X doporučuje ee

soukenník ; prvnía nejstaršíodbornádílnapasířská v Hradoi Králové,v Rychnově nad Kněžnou© | Karla Zavadila llálkaveVídalVL.,Getreidemarkt18,
zasílána požádánívždy v Hradci Králové č. 83. přijímávklady od 1K počínajeDa

dle roční saisony kollekci úrok 4/—5"%, dlevýpovědi.k y ý |
stokotok ádob ceatžboe Záruka hotově splaceuých závodních podílů, fondů

bronse8jiných kovů odnej- | reservních a jiné ca. K 400.00000. Bložní Ifatkyednodu o do Rejskvos . s

"ho provedení, 3 každém pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.
vzorkua rysecírkevvímslohu.| Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj

níkůmVše přesně, čistě a důkladně
shotovujeBevmévlastnídílné „ obchodníkům a vůbec důvěryhodným.
jen ručně, čímžumožněno osobám všech stavů na výbedné splátky.

zhovonstvuprácí trvaloua Peskytuje zálohy na ceuné papíry a skvosty a
uměleckou za ceny přiměřené. zabývá se všemi obchody bankovními.

Veškeré vzorky jsou Jeho PPPZYPZTY a RY
Biskupskou Milesti reride
vány.

Mešní nádoby jen v ohbml
zlatím za ceny velice levné.

nejnovějších druhů pravých
winěných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cízo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry. $

X663[XI663X

Též na splátky bez zvýšení cen!603X683XGBIX]GEXEBDXCP3X Rak : aví
XG6X663XG8IXG6DX663X za "|(rámové svíceVše zasílám jen posvěcené.

“ © | Vzorky, r. spočty, nákresy i

hotovébožínaukáskufranko voskové “i svíčky a obět. před
M Chudším kostelům možnosplácetbexpřirážek. dle liturgickýchpřed- měty pro místapout

. 2 OR“ Sta odporučenía čestnýchuznánípo race. =c! | pisů vyráběné, nická, prvnější pří
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná- Prosímveledůstojné duchovenstvoo laskavou příseň paduými obrázky 0

kupní pramen v Rakousku veškerých a důvěruzávodudomácímu. polovoskové i zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

Iustry,velikonoční svíce
—==—==== svíce kostelníste

(paškaly) s krůpě- =
jemi krve a ranami, arinové,
úž,králonéo be-| zápalkovýdrát
ránkemvelikonočním,| zyíce obětní "UMS

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koborců a
kovového náčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechácb, c. a k. dvormího dodavatele

třínožky hladké, ve všechvelikostech

Josefa Neškudly nebkrášlené, sloupkyvoskovéapolovoskové,
svíčkyke křtu, rrmranraj

V Jablonném n. Orl, č. 86., m) dodavatele na biskupský kostel v Litomě- sv. přijímání a 8v. lobo spadajícívýrobkydo
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. — | 68 řicích a četných jiných věžových hodin, na hovním největší vnecí

Obrázkové cenníky, rozpočty,vzorya hotovézboží| C9 městské jatky v Praze atd., odporučuje se a případnýminápisy,- elatadrodí
k výběru franko. k vyhotovení všeho druhu věžních hodin ká

Adregovánívždy doslovnése vyprošuje. se zárukou.Pro nemajetnéobcena splátky: MO Ó OLy JProsn) cenalevná,jakostvýborná 7 4 N Pakciová svíčkárna a voskárna
v Mladé Boleslavi.

Torární sklad: PRAHA, Václavské náměstí, 10.

J AN Telefon913.
, Tovární sklad: Plzeň, Saské ulice č. 7. Telefon č. 416.

hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn. Pardubice1903,zlatámedaile“Paříž1005 slatá
medalie.Londýn 1908, zlaté medaile.Praha 1908,
diplom čestného uznání. Wideň 1906, zlatá medaile

biřmování se stuhami © forměnierelodůst. krohůu

TOVÁPNAroom
na zpracování ovoce, a Antverpy 1906, zintá medaile.

pálenka koňaku s výroba Mkérů š Výrobkyvšestr.uznané.Vxorkya cenuíkyularmaafranko

0 Jos. Tornášek : č
Kjarnímu období

dovoluji si veledůstojnému
= duchovenstvn nabízeti ::

přírodní vina

ku dříve sávod na gušitkování ovoce, salošený i W
PLNr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4)
p) — nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabin
rum unše, likéry,
víme. bíléčervané,vine Voróvkovémed

| nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).

cená

'01rezJu

upog4ofxieaazSolidníobsluhapřiuírných

upozorňujemeavláštna výtečnýa přitakové a , ..
jakostivelmi le koža a | : první jakosti mešní,slivovici, vše vlastního pálenía vlastnívýroby. (M| nabízí ve velkám výběru: Výtečné kapesní ho- s tak tabulová. "

Závod rap 0 pelvylětní cenami:doky M| disky všech druhů a sonstav. Pondlové hodinyna , LAvVěv e: stříbrnou : .

nám < plemennil madadkommobýn te | skrosty,jako: Fatinky,prsty náramky,Jelly Adolf Bařtipán, adiplomys pr : a j. v nejmodernějšímprovedenís úplnousárukou / a hotelier v Hradei Králové

46 | Pěrěry hodným mimikyna výběr 148j na opláčky|| M (Adalbertinum). a
Rd bes svýšení cen. —Zalošeno r. 1948.

Přesvědčte se, že obdržíte příležitostnéa vhodné
Prádlo

+2 e=—praktické dárk
fy. Stanislav Jirásek, zpeciemkatoraképray V Hradci Králové.



Besídka.

fModiitbauniversitního studenta
z minulého století.

Pečlivá, sbožná matka, baronka Ludvika
Dobřenská, starala se, aby její syn i v blačné
Praze mravnost, zbožnost a píli zachoval.
Předložila ma k atvrzení dobrých úmyslů vý
znamnou modlitbu s příkazem, aby če ji modlil
nejméně jednou týdně. Patrně ji sama skládala,
jak zřejmo ze svérázného, na universitního
stodenta výhradně se hodícího obsahu modlitby
té; text složen r. 1826, Stůjž zde překlad ce

k německého rokopisu i 8 dodatky k mcitbě,

Modlitba stadajícího.
K Tobě, Nejdobrotivější, pozdvihuji mysl

i srdce své, od Tebe vyprošoji si požehnání
ke všemu, co počínám a konám. Tváláska
baď mi vždy tím nejvyšším, čeho dosíci si
přeji. Popatř milostivě na mne 4 posiluj mne,
abych došel šťastně cíle, po aěmž toužím. Jest
to cíl krásný, vysoký. Toužím po objasnění
pravdy a rozumu, bych se osvobodil od poni
žojících pout nevědomosti a předsudků, abych
rozšířil obor svých vědomostí a docházel vždy
k vyššíma vzdělání, bych vnikal vždy hlouběji
do svatosti věd a umění a tím se stal způsc
bilým vykonávati ve svém povolání vše, co
účinně dopomáhá lidstva k povznešení jebo
blaha. Tam směřovati má všecka má snaba
nyní v mém mládí i později v dalším mém
žití. Ty, jenž se vznášíš ve světle pravdy, ano
kterýž jsi sám světlem a pravdou, obostři mne
svou přízbí a láskoa a dej, abych nespustil
cíle tobo nikdy s očí. Duše má, nelekej 60
žádné práce a námahy na cestě k zdokonalení.
Každá příležitost k nabytí vědomostí buď mi
vítána a pečlivě použita. Vděčností buď napl
něno srdce mé k těm, kteří pracojí na mém
zošlechtění a vzdělání; jejich pokyny, jejich
povzbozování a připomenatí buďtež mi cenoy
s svaty. Kdyby pak v letech, jež jsou k méma
vzdělání popřána, bylo mi mnoho strádati, ano
enad nedostatek a poazi trpěti, nechci toho

dbá: neboť kyne mi odškodnění vysokýmziskem.
A poněvadž se lidský duch nejšťastněji

vyvíjí v tichosti, nechci se pouštěti do prouda
mladických radostí, 8 největší pečlivostí chci
se vystříhati všeho, co by rozptylovalo mou
mysl; ano chci tak čiviti i tenkrát, i kdyby to
bylo spojeno pro mne s těžkým přemábáním.
Chci si dopřáti pouze takového odpočinku a
takové radosti, která by nebyla zhoubna méma
vzdělání, nepozdržovala můj postap a z níž
bych se nemaosel ospravedlňovati před svým
svědomím. Celou svou pozornost chci obraceti
nejen na svého ducha, nýbrž i na své grdce;
chci nejen dacha vzdělávati, nýbrž i srdce zu
šlechtiti a nikdy nezapomnínati, že i nejobsá
blejší vědomosti, největší a oejhlubší učenost
a nejvyšší vzdělání rozama js0a ceny podří
zené, omezené, není-li s nimi spojena dobrá
vůle a pevný, ctnostný karakter. Chci se snažití,
bych se stal nejen vědomějším, nýbrž také
lepším a šlechetnějším. Chci si všímati svých
mravních slabostí a je odstraniti, chci se vy
stříhati obcování 8 lebkomyslnými a špatně
emýšlejícími a dražiti se jen k jinochům, kteří
milují dobré a vyznamenávají se čistotou mravů.
Pilností, přísným pořádkem ve svých pracích,
skromnou myslí, mužným sebeopanováním a
řádným, bezúbonným žitím chci si získati váž
nost a lásku svých představených, svých spolu
žáků a všech těch, s nimiž přijdu do styku.

Rozum a srdce stůjtež u mne v nejkrás
nějším spojení při sobě. Aby se mi to snáze
podařilo, chci často pohlížeti k Tobě, Nejsvě
tější, připomínati si Tvou přítomnost a rád

prodlévati pod ochranou sy. páboženobví. Ty mizajisté neodepřeš útěchy a síly a budeš žehnati
mým pracím a namaháním. Vědomí, že nejsem
hoden Tvé štědroty a lásky, bude wne ob
čerstvovati a mocně síliti na mé další šivotní
dráze. Baď se mnon, Nejdobrotivější a voď
mne stále po pravých cestách. Amen.

Tolik k mateřskému napomenutí a trvalé
upomínce z bloubi srdce Tvé věčně věrné
matky

Ludoviky,
svob. paní Dobřemské,

roz svob. paní Mylnez.

V Ouhrově, dne 27. března
v den boda B. velikon. 1826.

Na hod Boží velikonoční dne 27. března
od své drahé matky obdržela jí slíbil, že tato
aílyplnou modlitbu modliti se buda každé ne

děle a nejméně jednou týdně o všem uvažovati,
kteroož pfípověď dnes obnovoji.

Václav Petr Dobřenský,
svob. pán « Dobřenic,

posluchač I. ročn. filosofie na pražské
Karlo-Ferdinand. universitě.

V Praze, 1. dobna 1826.

Jak se modlí universitní studentstvo teď?
A zvláště studenti vychovaní ve „vyšším ná
boženství“ Masarykem?

Byli přátelé Husovi radikálové
či smýšlení konservativního?

(Pokračování),

7. Křišťan z Prachatic, mistr učení Praž
ského, narozeu okolo r. 1368,dosáhl misrovatví
svobodných umění r. 1389, byl místokancléřem
university Pražské r. 1404, rektorem 1412 a
1434; farářem u sv. Michala na Sterém městě
stal se r. 1405; muž pevné povahy a nevšední
učenosti, pěstoval blavně matematiku a bvě
zdářství. Byl věrným přítelem Hosovým, kte
réhož r. 1416 i v Kostnici ve vězení navštívil;
držel se potom mírné strany Jana z Příbrami,
byl r. 1427 z Prahy na čas (od radikálnějších
Husitův) vypovězen, a r. 1434 v Chebu ku
kompaktátům se přiznal, Zato jej jmenoval
císař Sigmund r. 1437 administratorem arci
biskupství Pražského ve věcech duchovních
pro strana pod obojí, v kteréžto nejvyšší dů
stojoosti umřel 6. září 1439. (sv. II., str. 1285.)
O tomto „muži pevné povahy a nevšední uče
nosti, věrném příteli Husově“ zmíníme se tuto
trochu blíže, bychom poznali, jak se k něma
někteří Hasité zachovali. Na str. 534 čteme 0
něm, že patřil mezi ty mistry pražské, kteří
se stadiem knih Viklefových zabývali. Na str.
599, že klatbu nad Husem v února r. 1411
vyřknotou mistr Křišťan, tehdy farář u sv.
Michala v kostele svém neoblásil. Na str. 631,
jak mistr Křišťan byl jedním ze čtyř králov
ských komissarů, kteří měli rozhodnatí ačiniti
mezi stranou papežskou a stranou Husovou.
Na str. 634, jak mistr Jan Hos z vyhnanství
na Kozím Hrádku s tehdejším rektorem uni
versitním mistrem Křišťanem si dopisoval. Na
str. 659, jak Husa v žaláři v Kostnici navštívil.
Na str. 721 jmenován jest mistr Křišťan mezi
nejznamenitějšími mistry kališné university
pražské, kteří r. 1417 proti výstřední straně
Táborské snažili se poučováním a výstražbými
listy působiti.

Na str. 758 se vypravuje: Dne 30. září
r. 1419 vykázáno těm (z lidu bositského při
šedšího v zástapech vytrhnouti Prahu z moci
vlády královské), kdo byli venkovští, obydlí
větším dílem v klášteře sv. Ambrože a obce
pražské častovaly je po několik dní. A ta ti
venkovští počali Pražským pomáhbati v boření
a kazení obrazův, svatých ostatkův a církev
ních nádob v kostelích a klášteřích Pražských,
vyblašujíce je za zbytečné a za dílo Antikri
stovo. Nad jiné zle tobo zkusil tenkrát farní
kostel a sv. Michala na Starém městě Praž
ském, ačkoliv tam byl farářem mistr Křišťan
z Prachatic, starý někdy Husův přítel a pří
znivec. Veliké části Pražanův, zvláště na Starém
městě, takové počínání se ovšem nelíbilo ...“
Vidíme, že si tedy husitský lid českého učence,
Hnsova přítele,dobrodince a nčitele valně ne
vážil. Byl to asi pro mistra Křišťana emutný
pohled, viděl-li takto prováděti „opravy“ v cír
kví. Na str. 872 jmenován jest mezí pražskými
mistry Jakoubkem ze Stříbra, Janem Kardi
nálem z Reinšteina, Janem z Příbrami, Pro
kopem z Plzně, kteří „nejvíce proti přepjatcům
strany Táborské horlili a působili.

Na str. 916 čteme, jak táborsky smýšlející
pražský kněz Jan, někdy mnich Želivský, jakoby
úřad královského podkomoří vykonával, nové
táborsky smýšlející konšely potvrdil, z čehož
velké pohoršení šlo všem povážlivým a osed
lým měšťanům, kteří takové obnovení rady
městské za neřádné a bezprávné pokládali. A

Kaj to kněz Jan provedl, postavil se na radpici před obcí (shromážděním) a takto k ní
romlovil řka: „Hle, již jste vy světští za

jedno; jestliže tedy chcete, abychom i my du
chovní za jedno byli a národ nedvojili, zapo
třebí jest, abyste mistra Křišťana z Prachatic,
faráře u sv. Michalana Starém městě, i 8 jeho
kněžími odstranili, protože se 8 námi nechtějí
srovnati, vždy ještě v kostelích staré nešvary
zachovávají, nemlavňátkům večeře Páně odpí
rají a českým jazykem, jako v jiných kostelích
se děje sloužiti nechtějí“ Hřemotaému lid při
svědčil: „Tak, tak!“ a všickni přítomní mírní
kališníci téměř omráčeni byli strachem, takže
nikdo nahlas a veřejně se ozvati sobě netronfal,

aby z oken radnice nebyl vyhozen (divná to
svoboda smýšlení1? (Poz. pisatele). Tu zas kněz
Jan lidu se tázal řka: „Chcete, aby jiní kněží
k tomu kostela dosazení byli?“ A lid na to
opět křičel: „Ovšem, ovšemi“.. (Tak byli dva
faráři mírní kališníci u sv. Petra na Poříčí a
u sv. Mikoláše na Starém městě Pražském
vypuzeni.)

Také od sv. Michala chtěli někteří mistra
Křišťana vypoditi, a tam jiného faráře uvésti,
kterýž však nebyl připoštěn. Neboť zajisté
strhla se ve městě povážlivá nevole forních
osadníkův, kteří svých starých farářův vochranu
brali a jich se zastávali Zvláště ženské akázaly

tato velkoo odhodlanost a k proti novýmkněžím jim vnuceným. — — Takstarého Kři
Šťana hlavně ženy rázně se ujaly.

Na str. 936 čteme, že 8e purkmistrovi
pražskému podařilo dne 8. listopadu 1421smí
řiti na radnici dva dávné protivníky, mistra
Křišťana z Prachatic a kněze Jana někdy Že
livského, tak že slíbili oba napotom milovati
sebe vespolek. Však nicméně uveden jest tébož
času od konšelův návodem kněze Jana k veliké
mrzatosti mistra Křišťana z Prachatic na faru
Svatomichalskou na Starém městě za kazatele
kněz Vilém, nejhorlivější Janův stoupenec, kte
rýž potom lid více pobařoval, nežli vzdělával.

Na str. 961 čteme, jak po tajné popravě
kněze Jana Želivskóbo 9. března r. 1422, mír
nými Hasity nešlechetně provedené, pražský
lid se vzbouřil, a jak cbátra obořila 8e Da
všecky kolleje a domy kněží a mistrů Praž
ských, vše vytlonkla a vytepala, kniby mistrův
a jiných učených lidí a rovněž některé knihy
z knihovny obecné v kolleji Karlově, jež císař
Karel pro ni skoupil, pobrala a mnvhé z nich
strhala a zkazila. Někteří mistři Pražští záhy
z města utekli; jiní všickni kněží a mistři
strany mírné, kteří od té rozsápaná chasy doma
postižení byli, octli se na radnici v žulářích,
tak že následkem toho přednášky na vbecném
učení Pražském na nějaký čas zcela přetrženy
a zastaveny byly.

Pravděpodobno, že i starý rektor, učenec
a přítel Husův, seděl v husitské Šatlavě. Nato
se obec pražská, radikálvějšími Husity vedená,
na tom usnesla, aby všickni zajatí mistři (Ja
koubek ze Stříbra, Příbram, Payne, Martin
z Volyně, Křištan z Prachatic, Prokop Plzeň
ský, Kardinál z Reinšteina, Jan z Rvkycan)
zavežení byli do Hradce Králové, aby se prý
tam káli. Byly to asi trpké zkušenosti pro
Křištana, když masel okonšeti ovoce takovéto
reformace.

Zdaliž pak o těchto věcech píší pilně naši
liberálové, realisti, pokrokáři?

Z toho patrno, komu je potřeba historii
— umičovati! Českému lida se pravda pově
děti nesmí“ aty neprohlédl tu „pokrokovou“
jednostrannost.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Milostivá paní,
víte proč máte při nákupu
sladové kávy klásti hlavní
důraz na jméno »Kathreiner?

Jelikož sejinak vydáváte
nebezpečí, že obdržite
méně cenný | padělek,
kterému schází všechny
předností,jimiž se vyzna
menává | »Kathrernerla

má následkem zvláštního
způsobu výroby vůni a

chuť kávy zrnkové.

Račte si zapamatovati, milo

stivá paní. tedy zcela dobře, že

pravou »Kathreinerovu« ob

držite jedině v uzavřených pů

vodních balíčkách 8 nadpisem:

»Kathreinerova sladová káva

Kveippova« a s obrazem faráře

Kneippa jako ochrannou známkou.



z První královéhradecké knihkupectví, antikvariát a závod hudební s
: Bohdan Melichar v Hradci Králové. 

Továrnanacottagováamerická= Umělecké novinka!
„4 Kde sochařsko-řezbářské VÁ smer Konst.BuškaSW. VÁCLAV (na koni)pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
= PFĚTIDOMÍČ. 286.

Doporučuje se sluině P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,

| | jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpovědnic, Božích brobů, křížových cest

| v reliefech, soch světců, kracifiksů,

| rámů atd. atd.| "
| Opravuje a obnovuje staré
i kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

Půjčuji za nejmirnější poplatky

divadelníoblekyli
všech druhů

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

XIOOOOOOOOOOOOXAXAX

obleků historických.
Antonín Měkota,

: :

X
X

Ř Hradec Král., Pětidomy, č. 2.
X

ě
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První český katolický zárod ve Yldni.

František Ruber
+ Dílna ku vyšívání

-= « »* zhotovení ko
- stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

Videň,
VI. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

KNNKKKIRNRRKKNAEKY

Koncesovaný elektrotechnický Závod. %
, x

Josef dežek v Hradci Král. %
naproti Grand-Hotelu. *

Zařizuje x

elektr. zvonky, telefony, Ž
hromosvody.

Hlavní sklad všech elektrotechn.
a sportovních potřeb.

Fonografy. Gramofony.
Bug- Výměnagramol. ploten. "W

x
xx
x
x
xxx
x
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xxxx
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HARMONIA
též evropského systému

RudolíPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker József
kórát 1E az. — Praba,
Ferdinandova tř. 43. —

Vídeň=VII.,Mariahilferstr.
86.

Cenníky zdarma a
franko. , ,

Nejnižší měsíční =]
splátky. “ Vel, =Z

P. T. duchovenstvu zvláštní výhody.

[XIODOCXXCX

C. k. místodržitelatvím koncessovaná.

Realitní Kancelář

Inž.C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agenda jek vnitrozemaká, taksabraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“,

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

nádherný kovový relief opravený na způsob bronsu,
v moderním leštěném rámu (velk. 72x81 cm) K 30.

—— KDE DOMOV MŮJI ——

Kovový relief v moderním leštěném rámu vel. 43AXC70em.
K 20.

doporoučí firma

Petra Buška synové v Sychrově,

AANONANOXNANA
Z „Časových úvah“

posud jsou na skladě tyto spisy:
Raiffeisenovy záložny -. - 8hUčtesezdějin-+ ++16,OslavaHusova. - -2 -© 44 8,
Hradecká kolej Tow.Ježíšova r. 1636... . 5,
ŽalobavyděděnceXIX.věku... 8,
O trestu smetí -< 2 2 5,Zrušenířádujesultského.. .. - -- 8,Vládažidovetva.. . . . -+ 8,
Bliže k Římu »
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,Vyznánístaréhohříšníka.... . 8,Osv.zpovědi<...-< A,
Svépomocdělnictva- . -< - 8,Pryčsdogmaty-<-© <- ++++- 8,
Fara katolickáa protestantská . . . .. 8,
O úpadku náboženství mezi protestanty . 16„
Zpráva o sjezdě Českoslovanských katolíkůvHradciKrálové... 4,Velikýblskup-+ 8,
Důležitost pravého náboženství . . ..--. 16,
Pokora a náboženství . . . . -- - -- 8,
Zakládejteodborovéepolky --- --- 8,
Husité jindy a nyní.. -< -+ -+ +- u,
Několikslovo papežství.- ------ 8,Katakomby-© +++4 8,
Českénáboženství...-++ 16,
O ústavním životě wFlakouské . . .-- ,PlusVll.aBapoleon|- -< -+ 8,
Sebevraždystudentů.<- -< - -< -- 8,Českákonfesse- -+ ++++++ *,
Účelnostv přirodě <- -+ -- 16,
Pohřbivatičí spalovati mrtvoly? . ..... 8,
Moderní náboženství Masarykovo 8,
Jubileum mariánské a Lurdy - - - 8,
Otroctvízrušenokřesťanstvím... - - - 18,Spojencisplritistů- -++ -+ 8,Omanželství-+++ 8,Braňmesetiskem<.. -<-+-+-+ 8,
OzázracíchKristových. ------- 16,
Jest úcta Panny Marie oprávněna? . . . 8,MávětěvouuSlovanů.-< -+ -+ +- 8,
Volné kapitoly o epořivosti|- - - - -- 8,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.SNBNAINO|XKNAAN

Založeno r. 1860.

0

-+

Státní cena na uměl. prům. výstavě v Hořicích. |ů

Mramorové zařízení

belgické v celých vagonecb.

počínaje.



VOODOO XORO
Veledůstojnému

duchovenstóvu!

Praha-l, ul.
Jan Staněk, 2 sr) čís.19n., rob
Konviktské ul., pasť spo
elelné na kostelná náčíní, dovolu'e

i doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně račně praco
vamýeh kostelních mádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborim,

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

intenci a jem r ohmislatá a stříbří. Na po hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

Za veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nablédnutí. Provedení 2d nei

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chydáín kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. 4ádné presované vý
robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

TYCOOKKKXIXKOOGOKROKKK

© o
Sklo zahradnické

do pařenišť na každou stanici
nabízí:

24/24 em.. . „ 1) hal.
2626, . .13 ,
3030., . WM.

fermežový tmel (kyt) . 19 „

Diamanty
ee zárukou za bezvadné řezání

gap*> kus za 4 koruny <“
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,

cís. a král.dvorníL: dodavatel
Hradec Králové č. 303.

G )NJ
proti hotelu „Merkur“,

DYÍOO ODTÁMOVÉ,
též paschály, triangle

—: a jiné voskářské výrobky :—
doporučuje v nejlevuějších cenách

©.a k. dvorní továrna na svíčky

J. Pilnáček v Hradci Králové.
Kostelní svíce této firmy byly veledůstoj

nému duchovenstvu ku nákupu doporučeny
ordinariatním listem nejdůstojnějšíbiskupské
konsistoře z roku 1488.

Dne 4. t. m. dostalo se závodu řídké pocty
tim, že byl vyznamenán vzácnou návštěvou
Jeho Biskupské Milosti nejdůstojnějšího
pána Dra. Josefa Doubravy, který po pro
hlídce závodu o jeho vedení pochvalně vysloviti
se ráčil.IAI OICIONIC

OOOOOOOCODO

Atelier pro církevní malbu ©
a výzdobu chrámovou

Josef Muh , Ant.Můhlanástupce,
w Nové Pace (Čechy),

©) provádí s odbornou znalostí malbu chrámů

. všech slohů (malbu temperovou, caseino

vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jeko: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

4+

Čejná doporučeníod veledůslojnéhoducho

ODO

:7 umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 012—Vil.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře
křltové cesty, jesle, Bolí hroby, břiše, kasatelny,Roh oko

prom n oedmětyhodiší* 5a vaťky. 9
Původní nákresy, cenník a rospočty besplsatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

o ©HH XHE
Železný nábytek

posteleskládací. . 2.2 za K 760
tytéž postele v silněj. provedení. „ „ 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 25—drátěnématrace 2 nIB8—
dětské postele. „1 „id—
kolébky . 1 „16—
mycí stolky ... „„ B5—
stojany na šaty . - „ „lim
stojany na deštníky M

OB“ velice praktické "Ig

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25—

doporučaje firma

JAN STOUPÁ náměstí č. 32.

ORP“Illustrované cenníky zdarma a franko. "i

OBL XHEHEHL

(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)

odborný
— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
66 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému ft
guralnímu provedení a

sice i se šelesnými
rámy, sátčmí vsasením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORB*Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. "jjj
Založeno roku 1836.

Z82a| Ja ně

JAVAVAVAVA

ALFWLNE

ZdazazesesasaPTTIZITTTSTYE

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškadly, faráře ve Výprachticloh)

Adoporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramontů,

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

se na požádání franko zašlou.
——-ó

ZIJANNEHNANNNNRNNENNNNUEKRNNEKNENNENNEK!

HdeDepujodutodf+Bad-0 000000060 00000086b

Uměleckéřezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 110.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

—

- Boži hroby
krásně provedené u velikém výběru v každém

slobu, se vším příslašenetvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva
řezané i £ pevné sádry, jemně polycbrom. (vs

velmi lerných cenách.)

Sošky„Wzkříšení"
ae dřeva řezané, jemně polychromov., jakeš i

veškeré kostelní práce ze dřeva
Dabízí veledůstojnému P. T, duchovenstvo

Petra Buška synové, Sychrov
uměl. závod sochař. a řezb. pro práce kostelní

— Založen 1853. —

(Provedeno as 600 olt. a B. hrobů.)

—————
i

4

|

pro duchovní,
úředníky atd.Osobní úvěr

Samostatná spořitelní a záložní družetva Spolku
úředníků poskytují při nejmírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky. Zprostředkovatelé vy

loučení. Adresy družstev edělí bezplatně
centrální ředitelství Spolku úředníků,

Vídeň, Wiplingerstrasse, 25.

Anglickyř
a německy

vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIC,
Jiříkova třída 232.Pbbb

Lesní sadbu
voli krásnou. bohatě zakořeněnou, všech druhů,
nabízí Rudolf Hacker, ©. k. lesmistr v Hradci
Král., z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:

AK
2letý škol. smrk, 8 —20 cm. vysoký . 6—
4letý škol. smrk, 25—650cm. vysoký M—
letá velmi silná borovice. . . . . . 240

nejméně 50.000 K 2-10; nejm. 100.000 1:90
2letáškol.borovice 6
letá boroviceČerná -< - - « * . 3
Iletý modřín, 10—20 em. vysoký . 5—

nejméně 10.000 . . . 4—
2letý škol. modřin, 25—65 cm. vysoký . . 14—
Sletá škol. douglaska, 15—40 cm. vysoká . 30—
letý dab obyčejný. 10—25 cm. vysoký |. 8—

nejméně10.000. . „6
letý dab radý, 8—30 cm. vysoký . . . 10—

nejméně 10000... . . . .. . . 8—
(tomato 8e u nási na špatn. půdách dobře daří)
Iletý akát, 40—110 cm. vysoký . . 18 —
letá bříza 12—35 cm. vysoká . T
Vše za tisíc, loko stanice. Baleof do mechu zdarma,
koše v ceně výrobní. Mimo tyto ještě mnohé jiné

druhy. Žádejte cenník. který obsahujekrátí ajasný návod pro neodborníky. — Sazenice jdou
drahou jako rychlozboží za cenu zboží ná
kladního. Při odebírkach 200 —1000 k. 29, aš

6%, slevy.



Doporučujeme=m ran Kolinskoucikorku!TTTeo
Jan Horák, $ Veledůstojnémuduchovenstvu Šeghecnáúvěrníhanka

soukenník prvRÍ2 nejstaršíodbornédílnapasířské w Hradci Králové,
s v Ryehnově nad Kněžnou Barla Z2ava dil 2 AliálkaveVídníVI.,Getreldemarkt18,

zasílána požádánívždy v Hradci Králové č. 88. přijímávklady od 1 K počínajena1, 050 .

k zhotoveníveškerýchk©= úrok 4/—5", dle výpovědi.
stelnich nádob ze stříbra,| Záruka hotově splaceuých závodních podílů, fondů
bronzua jinýchkovů,odnej-| regervnícha jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

SO o oádémí pošt. spořit. zašlou se na požádánízdarma.
vzorkua ryzecírkevnímslohu.| Poskytuje půjč úředníkům, učitel 

„8 ky ům,důstej
EEE A o jasemdílně a vůbec důvěryhodným

0

jen ručně, čĎímšumožněno osobám všech stavů ne výhodné splátky.

Z o o araloua Poskytujezáloby na cenné papíry a skvostya
uměleckouza ceny přiměřené. zabývá se všemi obchody bankovními.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohní
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko

nejnovějších druhů pravých
vlněných látek

savé vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele

|CSDX6B3X

X

i
X

de roční saisony kollekci
K

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

X

|
ye zkoušku.i
X

VIPZVVYVDPYVVUVYYTL U KVK VIPOTTZEPUIPD

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

G3 K 683 X GSDX CSD 68D MCEXCB2X665

*— Vzorky, 1 počty, nákresy i
hotové stožína ukásku franko

V sezašlou.Chuděím kostelům možnosplácet bez přirážek.
. . PRE- Sta odporučení a čestných uznání po race. <

Uznaný za vejvýbodnější a nejlevnější ná- Prosí ledůstojnéduchovenst lask Hseň
kupní pramenv Rakousku veškerých a důvěrukávodu domácímu. venabvoo Jasřavonpříko

První výroba

věžních "G0612H8d918pomV181Z
Zlatámedaille*Pardubice

koslel, paramenlů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

*o[iepom9)81Z:9061JÁPUOT

k vyhatovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

k výběru franko.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

>
| Václav Poláček,

stavitel varhan a harmonií v Reyhnově

JAN KALIS, | orue e T.úndonanomiosánaW
po

VC "4ci 8| hodinář : vě m. , úřadůma soukromníkůmm
Továrna P++P4r+4 | azlatníkv Ryohno Kn proveškeréopravyJaaž |přestavbya ladění

na zpracování OVOCE, | < NOCÍ Epnym É > Ručímzanejsolidnějšípráce.W

pálenkakoňakua výrobalikérů| 8 E r od th"u h a M ale : .

JU Jos. Tomášek |0 ; E :
d veVysokémMýtě, a | 5 i K jarnímu období
p dřívesávod na sušiťkováníovoce,salošený1 W 58 Ě i sivel .
PĚNr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách i E| © Š EE dovoluji si veledůstojnému
Já —nabísí— 2 OH: B duchovenstvu nabízeti:

koňak, M ed Jeřabinku ; 5 PaB E(V B v drumy a punše, „ sla ovecné | ; : hh = i i jA AMuo (3 imeni 5 OIPOGNÍVÍNA
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové u YM i : .jakosti , mh první jakosti jak mešní,

Šivovicl, vše P orářenía Mašenívýroby. nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho- . tak tabulová.

Zárodrymamenkuyl ejyšící zemnízoko(E | Aky mleoho oobkltach. Ziatéa stěhrné Adolf Bařtinánb. : m . a rn

m o Emon pletímážaíůa. JM| kvosty,jako:řetízky,prsteny,záramky,jehly An. rá aP : a j. v nejmodernějšímprovedenís úplnouzárukou/ ( notelier v Hradci KrálovéTÍ aan
Přesvědčte se, že obdržíte příležitostnéa vhodné

nándké 1drak m o NY A 1 |z e=—praktické dárky
Výbavymověců P —

fy. Stanislav J jrásek, specielníklatovsképrádloj V Hradci Králové.

Ditodryhodným sárilky ma výběr téš i na splátky| | M (Adalbertinum). a
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.E
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Moderní vědecká opravdovosí.

(3) Co 80 zvo nyní snahou po pokrokn a
po pravdě. jest často Špatně tajenou zlobou
proti katolické církvi, zlobon takovou, která
sbírá úsilně na všech stranách kal, jímž by
mohla po katolictvu házeti. A jentliže slídivý
lov jest hubený. aspoň 8e masí něco na potopa
elrkve vymysliti. Takový pokrokář nebo soci
alista, který s líčeným „hnosem“ líčí chyby
olrkevní .od III. století až do nynějška, byl by
nejvýš nešťastný, kdyby látky k svému „epra
vedlivéma rczhorlení“ neměl. Mluv, katolíku,
ve shromáždění takových „ovědomělců“ třebas
o předmětu mimonáboženském, který se pří

adně ani církve v ožším slova smyslu retýká.
oztrpčíš vejvíce „nvědomělé“ poslochačatvo,

jestliže proti jebo zásadám ani slovem 56 ne
zmíniš. Oči blýskaji stále hněvivěji, obličeje se
mračí. V notesech přichystána palba — a ty
výzva k boji nepřijímáš. Z tobo veliká netr
pělivost u těch, kteři za každou cenu se chtějí bít
a za viny katolictva před tisfciletím spáchané
tebe zmrskat. Začnou 8e ozývati poznámky,
někde slyšeti zadupání a nerozbije-li se schůze
předčasně, přijde na tebe, přednášejícího o
státulm právu českém, socialista s dotazem, co
soudlš o Drozdovi nebo o Janu XXIII. O po
učení ti lidé nestojí, to raději svedou debatu
na pole jiué, kde by se lépe uplatnila silná
hrdla.

Jen zkus dokazovati ve schůzi aspoň tolik,
že za devatenáct století v katolictva byli a
musili býti též mužové Šlechetní, bystrozrací,
Jidumilové, velel umělci, Kdybys před tím třebas
často ostře káral církev, ta tě vyplskají titéž,
kteří dříve ti tleskali. Teď, kdy na vouek tolik
ee horuje pro vzdělání rozama, davy svedené
rozumové svobody užívají měrou zcela nepa
troou; chytneš je lehce nosoejsměšnější radi
kální beslo. A dokonce běda ti bude, kdybys
program některé kliky chtěl podrobiti nestranaé,
věcné kritice. Poznáš, jak těžce jest přiváděti
k rozamu A notiti do přemýšlení neomylné
stoupence té které strany, která tak často ne
omylnosti papežské stolice se posmívá a na
svobodu myšlení důraz klade.

Zajímavé světlo ua současnou vědeckon
opravdovost vrhla nedávná vědecká debata je

"anity Waemanna 8 německými učenci o dar
viniemo. Debata konána v Berlíně, rokovánu
v zemi, kde učouci milují větší nestrannost,
rozvahu, soudnost než u nás. A přece jaké
nehezké zjevy i zde smotné zazářily! Mělose
dispotovati jen přísně vědecky, bez zatahování
náboženské otázky do debaty. A co protivníci
včeného jesnity? Tvrdili, že sice Wasmann
pracuje v obora zoologickém dle moderní des

"cendeuční tbeorie; prý však jeho theologická
předpojatost, jeho náboženské vyznání klade
pouta jeho svobodnému myšlení; on prý ne
může býti učencem bez předendkul — Jest

-věra trapné, kam až heslo svobodného bádání
-i veliké intelligenty svádí! Jest snad. někdo
podprůměrným nčencem již proto, že v něčem

-prohlašuje naprostoa, dokázanou jistotu ? Věda
sama má vósti pokud jen možno v různých
oborech k jistotě zcela určité, vymykající se
kterékoli strannické kritice. Volné zkoumání
jest Jen prostředkem, jistota však žádoncím
cílem ; vědu nemá otvírati brány nejvolnějšíma
ekepticismu (pochybovačnosti), má stanoviti
pevné hranice, dle nichž by ee důvěřivě řídili

- lidé, kteří odvoroiky býti nemohou. Jestliže
všecko to, co dosud věda objevila, mé podle
bati volné kritice pokolení badoucích, zač ta

- kové objevy stojí? Nemohl by tadíž namít
nouti někdo důsledně, že to, co za vaprvato
dokázaný vědecký poznatek ge vydává, jsou
jen poubé domněnky ? Na jedné strané moderní,

-často pochybné domněnky vyblašují se za
vědu; a běda katolíkovi, který by nechtěl

- s některým novým střeštěným nápadem 80u
hlasiti! Na druhé straně pak se žádá, aby

ravdy zcela průzračné, dokázané podlehaly
ontrole — kohokoliv,

+

o .

V Hradei Králové, dne 15. března 1907. i

Tedy o Wasmaonovi! Bránilo mu nábo
ženské přesvědčení v poznávání skutečných
nových pravd? Jestliže učený počtář právem
lpí aa aprávnosti tabulky logarithmické, na
správnosti pravidel o rovnicích, řetězcích, jest
snad zdržováno jeho další bádání pouty nc
bodným:? Nikoliv; ale pohybuje se oa bez
pečoé základně. Kdyby nemělo katolictvo baz
pečnou základna v dogmatecb, již by bylu pri
dělalo od smrti Kristovy sterý způsob kraj
ního rozamového pobloazení

Při disputaci s Wasmaooern bylo nejméně
2.000 posluchačstva. Ze samé „touhy vědecké“
a objasnéní „nespoutané pravdy“ protivníci 86
úmlavili, jak by obratně byl setřen mohutný
dojem důkladných vývodů Wasrnannových. Ko
nec kuranaje dílo, dojmy z poslední debatty
zůstanou nejživější; proto se protivníci usne
sli, aby v poslední večer disputace bylo dovc
leno mluviti Wasmannovi pouze jedenkráte.
Wasmann dověděl se otom chytrém, ale zcela
nespravedlivém ustanovení teprve po vkročení
do sálu!! Nebyl tedy na to rozhodontí při
praven. Vzdal-li by se disputace, zajásali by
protivníci jizlivě, že potupně prchá z bojiště;
všecka čest plynoucí Wasmannoví z předcho
zích debat zmizí rázem. Davy mnobo nepře
mýšlejí, a zvláště ty vue,jimž se jedná víc o"
jízlivý výsměch než o pravda. Při přijetí vý
zvy velice nespravedlivé, nerytířské zase na
stával Wasmannovi boj zvláště tahý. Tolik
protivníků na jednoho katolického učence!
Zda může být připraven ma všecky střely na
jedaou? Učeuci ti, kteří mu vytýkali, že jeho
náboženské přesvědčení záúžaje mu volnou
cesta vědy, sami „dobrotivě“ kladli překážky
jeho volnému slovu.

A Wasmann přece jako statečný Spartán
přijal i boj poslední. Celá řada protivníků
Wasmannových mluvila; pánové sahali až na
doo svých proticírkevních domněnek, aby je
snito porazili, blížila se půlnoc. Protivníci pc
čitali chytře; teď ně jest obecenstvo uoaveno,
bude nasloucbati obraně Wasmannově velice
chabě. Leč Wasmaon i nypí svými trefnými
odpovědmi přímo uchvátil; posluchači zbystřili

Dokázáno, že někteří odbor
nici — pravíme odborníci! — odsazovali ty
spisy Wasmannovy, kterých vůbec nečetli. A
tací lidé projevovali farizejsky strach o vědo
v rukou pstrannického“ jesoity! Sami přece
svojí neomluvitelnon ueznalostí a odvážlivou

vědu stoji! Tací lidé dovedou o sobě tvrditi,
že jsoa bez předsudků.

„Nábožensky nepředpojatým“ pánům dc
kázal učený jesuita nedostatek logiky a flosc
fického vzdělání a pronesl zdrcující kritiku
nad oevódeckými, ano kejkliřskými Hácklovými
poučkamií. — A tak oa konec jesuita odměněn
bouřlivým potleskem.

Není ovšem diva, že při dispataci neschá
zel odpadlý jesuita, pověstný Hoeusbroech, aby
utratil své „vědecké“ názory. Pablikam přece
musilo slyšeti, jak „vážná, opravdová véda“

že již dříve odsoudili vážní očenci stranvické,
zlobné výstřelky „vědy“Hoeasbrvechovy, dopadl
před věřícím jesnitoa odpadlík ještě hůře. Ně
mecká „Germania“ poznamenala: „Exjesnitský
odpadlík Hoensbroech hrál při tow smotnon
roli. Berlínští vědci se za něho styděli a ani
slovem o jeho námitkách ae nezmínili. Nebylo
pro posluchače těžkým rozpoznání, který
z těchto dvou proti sobě stojících jesnitů stojí
na půdě pravdy.“ — Tedy odborníci proti je
suitovi zaujutí sami nepřímo odsozovalí roz
umy, které „v zájmu pravdy“ vedly Hoens
broecha z církve.

Takový byl tedy obraz vědecké disputace
v Berliné. I ekoteční odborníci dokazovali

dorozumění, o vytříbení a výměna názorů, Leč

vědecká. Co však říci o „debatách“ polovzdě
laaců, o lidech, Jichž „pokrokové“ vědomosti
jsou čerpány s několika tenkých protikatoli

Inserly se počltají Irvně,
Obmovavychásí v pdíck v poledne.

Ročník XIII

ckých knížek? Co říci o těch, kleří již předem
problašují, jak „tomu páterovi daji“ ? — Taky
vědecká opravdovosti

Srovpáváme © maně debatu berlinskou
s debatoa královébradeckoo. V Hradci viděli
jsme daleko větší nepřístojnosti « obmysly
než v Berlíně. Referentem o poměru intelli
gence k náboženství měl býti dr. Reyl, pak
wnělunásledovati debata, a to debata skutečné,
klidná výměna názorů o potřebnosti nábužen
ství vůbec. Kdyby se bylo z kněžské strany
vědělo, jak budou páni z Praby debatě roz
úměti, mobl rozvinonti dr. Reyl delší obranu
nou řeč — měl k tomu přední právo jako re
ferent Leč kdepak skládati naději v rytířského
ducha protikatolických řečníků? Slyšeli jsme
již před debatní schůzí poznámku jednoho ku
tolíka: „Ti lidé v zájmo hledání pravdya tři
bent vlastních názorů nás kdebatě nevyzývají.
Stojí-li o pravdu, proč jejich listy tak drze
překrucají výroky Obnovy? Proč tak často
vkládají prolbaně du řádků Obnovy slova,
která v tomto našem listě oikdy uveřejněna
nebyla? Proč oo pádných protidůkazech kate
lických opakojí své lži o církví naší znovu a
zoovu? Proč z nedostatka jiných zbraní prc
následují pokojné katoliky cynickým posmě
chem a úadávkami? Pravda jistě pokrokáři
bledat nejdon.“ —A také předtucha takto vy
slovená Be splnila.

Po řeči Reylově místo debaty dlouhá řeč
proti — církví katolické (nikoli proti jiným).
Již zde se měl protikatolický řečník volati
k pořádku; mělo se mu důrazně připomenout,
že ee smá debatovati v rámci thematu. Dr. Šale
odpověděl uu řeč, jaké se vůbec z katolických
řečníků nikdo nenadál; nebyl ani povinen od
povídati nu věci, které radikálně přesahovaly
rámec themato. Mohl říci, aby dr. Bartošek
šíře rozvedl některé kratičké poznámky, jimiž
se řeči dra. Reyla dotekl. Dr. Reyl přece mla
vil o potřebě: náboženství i pro intelligenty;
kdyby byla věcná debata definitivně skoncovala
tato jedinou otázka, jak by se byla o vzdělání
posluchačstva zasloužila. Byl by to výsledek
positivní, pro všecky; čtyř —pětiminutové řeči
jednotlivců kteréhokoli vyznání by bývaly tolik
objasnilyl! A to by bývala také debata eknte
čuá, potřebně pestrá, vzdělávací.

Ač viděl a věděl Masaryk, že způsobem
Ala dr. BartošŠek mine se schůze naprosto úče
lem oznamerým, šel ještě dále než dr. Bartc
šek. Aby již předem ntvrdil své posice, zmínil
se, že vlastné není připraven, dr. Reyl však že
se dobře připravil. Dr. Šulcvšak se mo líbí
víc než dr. Reyl, protože prý dr. Šulc mluvil
opřímněji, otevřeněji. Tuf 8e rozumí, že vlastně
těmi chytře volenými slovy nechtěl nijak pro
spěti dru. Šalcvvi. Dpřímnost pochválil, aby
tím spíše svoji vlastní ještě větší „otevřenost
u apřímnost“ bez odpora sbromáždéní mobl
aplatniti. Není nad šikovnost! A dr. Reyl ne
byl opřímným? Proč? Iau proto, že 8e vlastně
držel přesně themata a že vzhledem k většímu
počtu dubatérů zcela správně jen krátce vytkl
základní wnyŠlenky, o nichž se debata měla
rozvinoati, Universitní debatér, chtěl-li debatu
přivésti k positivnímu výsledko, měl říci, že
před jeho řečí odehrálo se intermezzo, které
nesmí zníti až do konce a že dr. Šulek „větší
opřimnosti“ byl jednodaše vyprovokován řečí,
která do debaty ueuáležela. Universitní deba
tér, chtěl-li skutečně debatovati a nikoli prc
nášeti útočnou řeč proti cirkvi, měl již předem
říci, jak každý nestranný a pravdu hledající
intelligent debatu si představuje.

Ale kde pak! Jak bude Masaryk mlaviti,

bude při své řeči (a měl jen debatovat l) zná
silněn. Prý nebude mloviti jako filosof, ale
jako člověk. Mhm! Proč volali tedy pokrc

životní, skutky a řeči lidské řídící filosvfie,
kterou v tak závažném okamžiku jest dovoleno
odstaviti zatím do kouta? Nemá pravá, prak
tická filosofie prokvasiti všecko Konání ano i
wyšlení filosofa? Právě při důležité řeči, třabas
sebe prostší a populárnější, má se poznati 08



skotočném Slosofovi povznesení nad obyčejným
davem; má se posnati, oč hledisko filosofovo
jest dokonalejší než názor člověka nestudují
cího filosofických spisů. Professor universitní
zůstal v Praze — a přišel pouze člověk, který
permasí klásti ze svých slov účty flosofovi.
Motamorfosa, přestrojení, nastrčení prosté
masky. Takhle ovšem mohl cválati Masaryk
na svém oři zcela svobodně, kamkoli. Nač u
čeně rozbírati hlavní myšlenky referentovy,
ač přece přítomna byla intelligence a nikoli
prostý dav? Ta intelligence přece měla právo
od Úilosofu slyšati něco vyššího, než co čte
v Rašpli, Červánkách a v Záři.

A aby Masaryk dokázal, jak debatě o na
vrženém thematu rozumí, začal vlastně mloviti
na thema: „Já a církev katolická — katolická
církev a já.“ Začal plchati do vzdachu prstem
proti přítomným kněžím, kterých přece neznal
v „spravedlivém rozhorlení.“ To snad proto,
aby je tím spíše k svým názorům přilákal.

On prý učinil pro náboženství víc než
všichni přítomsí kněží dohromady! Nábožen
ství se masí žít. Jemu jest vzorem života
Kristus. — Dobře; tohle se lehce mluvi. Jen
ať nám řekne Masaryk, kolik nevěřících Boci
alistů, jimž tak často přednášel, vůbec k ně
jakéma oáboženství přivedl. Právě teď přece
oblašují socialisté úporný boj proti kterému
koli náboženství; chtějí „zhasnouti světla na
nebi.“ Proč i dávný přítel Masarykův Machar
odvrhoje ideu Bohaa nazývá křesťanstvíjedem
z Judey? Proč docela uni syn Masarykův ne
žije právě podie vyšších, nadkatolických ná
zorů Masarykových? A jaký jest to apoštol,
který důrazně mluví proti církvím všem a sám
v cirkvi zůstává? Prý Masaryk se neprohlásil
za bezkonfesního proto, aby měl pokoj 8 úřady.
Tak! Kdyby takhle mlavil každý nositel no

ch ideí k vůli udržení svého postavení, co
by dokázal? Takhle si nepočínali první křes
ťané, lidé „nižší morálky.“ Vyznali před úřadem
a nezapřeli — učíce , často nejtrap
vnější smrtí líp než nejlepšími slovy. Ano —
náboženství musí býti žito Proto snad Masa
ryk místo rozluštění veřejnéhosporo Herben
Chalopný snažil se celou aféru ututlati. Snad
proto poučoval lékaře-očité svědky o mrtvole
An. Hrůzové, kterou tenkrát neviděl, proto
pronášel nehumáoní podezření a naopak: proto
snad zase jako osobní svědek nevěděl (!), že
výkonný výbor mu vylačaje ze strony nejvěr
nějšího (!I) panoše — jelikož prý — inu prý
právě vtom momentu prohlížel jakousi knihu.
A to tolik pozorně? (Dokoněč.)

Dopis z Prahy.
Předvolební váladu již pozorovat všudy

a blížící se rozhodování o kandidátech obla
Šuje se rozličnými znameními. Tep dnševního
života se urychluje a pozornost a zájem vrstev

Noviny zastupující různé strany vyhledávají
nejzvačnější slova a vyslovají se včtami, které
míří přímo do hlavy a srdce voličů. Také v po
lemikách se nelení a odpůrci bystrýma očima
hledají na sobě Achilova pato a porůznu vy
plácejí se hned hotovými. Mezi mladočeskon
a agrární stranou zvířeny mraky dictářského
prachu, kterýmž prolétají sem a tam pumy
nevybraných poklon. Naši národní nepřátelé
uad tímto Špinavým prádlem, jež tak horlivě
na veřejnosti se vypírá, mohou 8e opravdu po
těšiti. Vířivý tanec se již tedy počínáa mnozí
tanečníci, jimž v kole dapnali na nohy, bolavé
místo tisknou přewýšlejíce, jak by rána opla
tili ranou.

Nejroztomileji si vedou socialisté, Vesvém
provolání slibají všem všechov. Svůj program
zastrčili někam za hambálky, na dosavadním
svém jevišti spustili oponu a, usmívajíce se
přátelsky na všechny strany, ujišťojí, že za nic
na světě nechtějí opostiti živnostníky a zájmy
drobného rolníka že jim ve dne i v nocí leží
na srdci. A Čím blíže k volbátm, tím více rach
bude stoupati, bodou zaznívati vždy silněji
hesla a volič bude váben nejrůznějšími slíby
a nadějemi. Ubobý volič, zejmána ten, jenž
dostal volební lístek poprvé do raky, čeho
mu bode všeho zakusiti a jak mu bude ten
bvět všecek zmotaným.

Ve volbách chtějí se uplatnit i katolíci,
totiž ti katolici, kteří pocítili na tvářiob pal
čivé rány, zasazené židovsko-zednářskou klikov,
jež v Čechách má své agenty, kteří mínf lid
náš opojiti svým dryáčnickým pokrokářstvím,
aby jej pak mobli ve prospěch svých zákulis
ních kapelníků dobře oholiti. Chceme-li zaoba
leně mlaviti, můžeme nazvat pokrokářské proti
katolické plány, na příklad „s náboženstvím
katolickým ze škol“, nevídanou smělostí, chce
me-li věak věc označiti tak jak jest, nazveme
ji přímo židovskoa drzostí. Buď však jak buď,
páni řekli, co mají za lubem, a katolíkům jeet
se podle toho zaříditi. Polnice výstražně za
zněla a běda spáčům, kteří nedbají brozící
bonře.

Rozmyslně bylo napsáno volební provo
lání v „Obnově“. Obsahoje myšlenky a přání
všech těch katolíků, kteří nadšení pro věc spo

lí 8 rozmyslnou taktikou a odhadajícím rozledem. Ano, buďtež jmenováni katoličtí kan
didáti jmenovitě proti takovým mařům, kteří
jsou smýšlení vyhráněněprotikatolického; také
tam buďtež odevzdány blasy katolické vlast
nímu kandidátu, kde kandidát některé výsnam=
nější strany nechce dáti aáruky, které mají
dnes své určité odůvodnění a jež žádati máme
naléhavou povinnost, To činiti nám bode najmě
na venkově vůči kandidátům strany agrární.
Musíme slyšet všudy odpověď arčitou a jasnou
bez kulatých a zatemněných slov. Pokrokáří
budou se snažit kandidáta na drubé straně
zastrašovati otázkami po volné Škole, ale to
může jen myšlenky a směry v katolickém vo
ličatva vyjasniti, neboť náš venkovský lid za
ujal po této stránce povné hledisko a projevuje
určité své přesvědčení.

Při kandidatarách venkovských se neu
kvapojme a snažme se všudy dobře posoadit
okolnosti, aby snad nebylo poškozeno to, čeho
chceme hájiti proti Škodlivým vlivům. Nejde
tu jenom o to, kandidovati, ale jde ta také 0
kandidáta, jaký jest to maž, zda vybovoje po
šadavkům. Pro katolického kandidáta není vý
jimek, uebot bude-li zvolen, bade jedním ze
107 poslanců, ktere český národ vyšle na říš
skou radu, v kterémě ohledu stala se již obec
non pravda, že prospěch vároda nebude zajištěn
toliko počtem, ale jmenovitě schopnostmi těch,
kteří poslanecký úřad badon zastávati. Budou-li
dány porůznu pevné záraky, bude prospéšno
sjednávati kompromis3y. Kompromis není ne
důslednosti, neboť hlavní cíl zůstává nedotčeu,
a pak nerozamem by bylo, nalehati na důsled
nost v taktice, nebo-li ve prostředcích a zbra
ních, jimiž dosáhnonti ae snažíme jistých ú
čelů. Často i v životě obecném musíme ustou
piti, chceme-li něčeho dosáhnouti. I v naší
věci přichází ku plat.osti úvaha, zda to, čeho
kompromisem dosahujeme, skutečně za kom
promis stojí. V budoucích volbách zajisté ka
tolíci čeští mají úmysl ukázat svou váhu, vý
znam a zajistiti se předem, že poslanci nebo
dou blasovati pro věci, které ee staly hlavním
předmětem aktnální politiky židovsko-zednář
ské v Rakousku. Nuže, svrchu řečené záraky
jsou hlavním jádrem oněch kompromisů, které
zde onde budou ujednány. Nezapomínejme však
také, že právě s těmity kompromisy na ven
kově souvisí ta skutečnost, že pro agrární po
elance budou hlagovati davy voličů přesně ka
tolických. Tvrdí se, že vůdcové agrární co do
náboženství jsou smýšlení liberálního, ale jest
také pravda, že jsou mezi nimi konservativci.
Připustme, že by se přijal názor některých
činitelů z tábora katolického a že by se všudy
proti agrárníkům jmenovali kandidáti katoličtí,
co bude potom stěmi davy katolických voličů
agrárních? A když jsme se tázali, tážme se
dále: Kdo tyto katolíky ochrání, když bychom
je sami v náročí liberalisujících vůdců vehnali
a tím způsobem dali je vobět náboženské lbo
atejnosti, anebo ještě snad něčeho horšího?
Mohli bychom ještě jiné pádaé důvody avoditi,
proč jest potřebí opatrnosti, ale již to, co ře
Čano, 3 dostatek vysvědčaje, že kompromis
není tady do prázdna vrženým slovem.

* *

Všeobecné rovné hlasovací právo, volby
a ony židovsko-zednářské záměry přišly skoro
současně, aby provedeno bylo probuzení kato
lického lidu. Velikým prospěcbem pro katoli
cké zájmy jest, že Masaryk a jeho branci tali
nás do živého právě v době, kdy všeobecným
rovným právem dějí se veliká proměny v životě
národním a sociálním, které by jinak byly
splývaly přes nás a proti nám. Prohlédli jsue
a poznali jsme, co se proti nám kuje a kdo
vaří se židy pod jednou pokličkou, právě v době,
kdy jest potřebí přichystati se vůči všem no
votám a myšlenkovým proudům, které věso
becným hlasovacím právem všady budov pro
pikati, Když lidová bnutí stávají se nutnými
a když přichází chvíle jejich projevení, nic jim
nezabrání a vše jim slouží, a tak stalo se také,
že nám poslouží i Masaryk. Urážky, pomlavy
a potopy dostoupily veliké výše, a proto ze
strany katolíků masil přijíti konečně čin. Pře
dem přes všechny volby a přes všechny kom
promisy ve volbách musí se organisace kato
lického lidu rozvíjeti dále. Potom 8organisací
mosí spojovati se práce pro všechny lidové
potřeby. Tato práce parádovala posavad na
papíře, ode dneške nutno začíti se skutky.
Každástrans,a my přecechcemebýti stranou
živou, musí míti čilou spojitost s veškerým
životem národním v ohledu duševním i hmot
ném, s literaturou, uměním, vědou a oárodo
bospodářstvím. Náš šivotní názor přece ne
může zůstat jenom poaze v kostele, vždyt
i programy stran jiných, os příklad reali
stické, sestaveny jsou | podle toho, jak

odvětvím lidské činnosti, protoše celé ději
lidstva opětují růzsými spůsoby mejen: chlé
náš vezdejší dej nám dnes, ale také: ofijď
královatví Tvá! Všechen Zivot lidstva
k řádnému vývoji těchto dvou sákladních prová,
a kdykoli zcela nebo částečně jedna z těchto
zásad se potlačovala, objevovaly ae různé me
srovnalosti v lidské společnosti. Jak jesm
pravil, všeobecné rovné hlasovací právo ote
vřelo vrata novému raobu a mnohým promě
ném, a všem těmto novým věcem musí hýši

práv i katolický lid, aby náboženství nevaáloody.
Katolický tisk musí od této doby ještě

pozornějí sí všímati záležitostí sociálních. Až
dosavad pro neustálé útoky měl povahu obran
non. Máme kněze vzdělané a vsdělávající ae, »
z nicb právě musí se státi pionýři nových ú
kolů. Organisace a rozdělení práce muzi kně
šími, toť hlavní úloba. Maselce rozdělit činnost
žurnalistická za tím účelem, aby užitečné vě
domosti z rózných oborů ku potřebám prak
tickým aměřající z bohatých pramenů uváděsy
byly v lid, jako se děje od stran jiných, sice
hospodářskou a sociální činností jiných kato
lický lid se svým přirozeným vůdcům odcizí.
Hmotné zájmy určojí dnes eměry životní a
tento poznatek nemůže býti neznám i knězi,
Jeož ma své osadníky zdokonalovati v záleši
tostech vezdejších, kdyš toho ani nežádaji.
Z tobo již vysvítá ubohost těch, kteří vraooli
laciný týdenník s poznámkou, že lid nechce
čísti. Čtenáři protikatolických listů také z po
čátku odmítali, ale byli vytrvalostí a důsled
ným postupem číst naučení. Dobře ještě, že
náš lid zdravým rozumem vedea po většině od
tisku protikatolického se odvrací, ale spoléhati
Se na to dále, bylo by tolik, jsko sastávati
úřad nájemníka a ne pastýře.

Kda jsmo již mohli býti, kdyby všichai
kněží současně u svorně pracovali o úkolech,
které správné pochopení moderní doby samo
podává! Jelikož však organisovaná a výsledná
činnost není možna bez autority a jednotného
vedení, pavrbuji toto: Po volbáchbuďležv kačdé
diecési o ústředí svolání p. t. vikáři a kněží. Na
schůzí budiž rokováno o všech důležitých zálešito
stech, týkajících se novodobépastorace. Budiž rozdě
lenaa přidělenanovinářskáčinnostkněžímvoboru
fom působícím, aby zdokonalen a byl
obsah jmenovitě laciných týdenníků, keré jsou lidu
nejpřístupnější a kleré mimo nuínou část obrammou
budou obeznamovati s oědomostmi praktickými z 6
boru sociálního, národohospodářského, samospráv
ného atd. Mimo to budiž vštípena povinnost, pů
sobitiživýmslovemi mimokostel.Kměžípaknech
na poradách v obvodech organisačních vzájemně w
dorozumívají a v radostné práci pro dobro lidu
nechť podávají si ruce z farnosti do farnosti.

* *

V reorganisovanou stranu mladočeskou
vstoapili také realisté. Tato sko tečnost povídá
více, než Masarykovi jest milo. Také Herben
mrzatě poškrabuje se za uchem. Vůdcerealistů
na nedávné "zdejší schůzi pokrokářské ve savé
řeči pod dojmem tím nevěděl kudy kam. Tváře
se kysele z počátku předstiral aspoň potěšení,
že příliv realistů bude mladočeské straně jen
ka prospěchu. Však brzo v proudu řečizapomněl
na úlohu milosrdného samaritána a postil se
do mladočeského nově sestaveného programu
a jako obyčejně, ojasňoval, formaloval, uvědo
moval si, analysoval, díval se na stát a církev...
Slovem, Masaryk prozradil, jak ho mrzí, že
jeho žáci ho opustili a přešli ke straně, která
přes všechno nadbíbání dala na srozuměnou,
že mistra jejich nemůže notřebovat. Ostatně
jent velmi povážlivým vysvědčením pro pevnost
a uvědomělost pokrokovců, že vůdcové jejich
byli nucení veřejně rozkládat, že vstap něko
lika reulistů ve strana mladočeskon není dů
vodem, aby se strana rozešla. Pravíme, jen ně
kolik, a již v ostatních stoupencích způsobilo
to takový poplach.

Masaryk nalihal také na stranu mlado
českou, aby vyjasnila svůj poměr k ofrkvií ka
tolické, že prý mu její hledisko stejná svobody
všem náboženstvím nestačí, to prý jest po
vrchví liberalism. Smyslem tohoto jeho vy
jádření jest zase jen štvavá demagogie a záchvat
jeho protikatolické energie. Dobře, hledisko
Masarykovo k církvi katolické známe, ale čeho
ge nemůžeme dočekat, jest objasnění, jaký jest
poměr jeho strany k židům. Mloví o všech
možných a nemožných sábadách, přetřásá
všechny otázky našeho života, ale v otázce ži
dovské předstírá hlochoněmost. Volejme ho
k řeči jak volejme, není ta pomoci, mlovíme
stále do dubu. Za to jsou hovornější jeho vy
chovanci. Aspoň jeden s těch, kteří přešli ve
stranu mladočeskou, pověděl, že vychralovaná
přímost Masarykova jest červotočivá otázkon
židovskou. Masaryk neobce o této otézce mlu
viti, právě jako nemoený, jenž, věda o svých
souchotinách, o nemoci mlčí, ale sa tu nád 0
pakaje chlácholivý výrok lékařův,že máplíve
jakozvon. r



Obrana.
O volební povinnosti katolíků.

Zvámý álosofický atbeista F. V. Krejčí napsal
r. 2987 v „Rozhledech“ filosofické odůvodnění
ko agitační práci upřímně věřícího katolíka.
Názory tyto opakuje též zmíněný autor ve své
knize „Náboženatví a moderní ideál člověka“.
Jestliže ei nepřátelé náboženství vybrali 2 né
zorů p. Krejčího posilu pro své protináboženské
stanovisko, oebude snad na Škodu, když my
k, obraně své organisace a své politické čin
nosti citojeme téhož filosofa. P. Krejčí píše:

„Altroismae (láska k bližoimu) velí apří
maému katolíka, aby nedal ani jedné duši ve
svém okolí zahynouti a aby se stavěl proti
všemu, co rozrašuje toto tuhou organisaci
dechů. Je tedy nejen jeho povinností, zasáh
eouti do soukromého života avých bližních, ale
i stavěti 8e proti všemu, co ve veřejném ši
votě svádí celé vrstvy n národy s cest víry,
kteron on uznávé a inusl azaávati za 68mo
opasitelnou. A tak ezmíkápak klerikalismus, ja
kežio mulný a důsledek | katolicismu.
V době nevěry a vležnosti musí žádati církev
v sájmu svého zachování od každého svého
člena co největší rozhodnost a bojovnost. Ne
může ji býti Ibostejno, volí-li katolík poslance

vlažného, oemůže klidně přihlížeti
k. tomu, jak je vychován, 00 čte atd. Nemůže
býti také proto většího nepochopení, než po
vašojí-li vaši dics klerikalismua za
pouhou nepříslojnost, za zneužívání náboženství, za
odamhováníjeho tam,kammepalří,a šame-lijimna

kašdího dělali, co se mu líbí. Stačí nejběžnější
pobled na dějiny, abychom viděli, že takového
náboženství nikdy nebylo a bylo-li, že značilo
úpadek a rozklad velikých organisací nábo
ženských. Sem patří na př. sekty protestantské,
ale ity, jak známo, jsou často nesnášenlivější
a výbojnější než katolicismos. Náboženství pri
vátal je proto pojem, který nemá smyslu.“

Katoličtí voličové a agitátoři naleznou
v citátu tom jenuposilu ku své nastávající vo
lební poviunosti.

(3) „Pekrekové“ mábeňonství ši
devské. Jak často židovské a pošidovštělé
isty vytýkají církvi katolické obřadnictví! Při
tom však jest zvláštní, že tyto listy nepotirají
zevnější obřadnictví židovské, ač židé tolik na
něm Ipí! Nečetli jeme ani v českých požidov
Bělých listech úaměšek nad tím, jak v nedáv
ných dnech pražské šidy silně zaměstnávala
otáska — výroby poubých macessů. „Týden“
eděluje: „Erste Prager Localkorrespondenz“
obšírně vypravuje o sporu, který vznikl mezi
pražskými židy. Poněvadš pražští židé jovili
z ohledu čistoty i z ohledu náboženské přes
nosti nedůvěru k dováženým do Prahy maces
sům, postarala 80repregentace pražské židovské
náboženské obce o to, aby Jisté množetví spo
lohlivých velikonočních cblebů bylo „úředně“
zhotoveno v Praze. Výroba těchto macessů avě
řována byla jisté židovské firmě, která se včak
při tom lovi k vůli mzdě nebo z jinýoh příčin
rozešla se svými židovskými dělníky, jejichž
požadavkům přivýrobě macessů nemínila přiště
vyhověti. Proto k výrobě letošních imacessů
přibrala dělníky křesťanské, oož přimělo nej
vyšší pražskou židovskou duchovní správu
k tomu, že zakročila, aby nežidovětí dělníci
byli od výroby té ihned odstranění. Při tom
rozatoupila se mínění pražských židů ve dvě
etrany, takže r celé té zálešitosti vypukla
k vůli maceseům hotová patálie“

„Čech“ dne 11. t. m. k tomu pozname
nává: „Známo, píše Ljutosanský, že k výrobě
macessů, dle ritu židovského, musí býti pon
žíváno křesťanů, což děje se ve všech, třeba
i nejkultarnějších státech (kde mnohdy semi
židé připravojí pokrmy pro křesťany, jsouce
cukráři atd.) za příčinou pro židy velice dů
Ješitou. Dle spisů Ljutosanského klade se do
macessů krev (husf) na každých 60 kg mouky
16 kapek tekutioy, aneb jistá částka krve
v prášku. Na to 5e mouka suší, důkladně se
rozetírá, aby nebyly žádné chumáčky a v ta
kovémto stavo přichází do prodeje pod názvem
mouky na macesgy. Vše to děje se pod doble
dem rabínů. Že tomu tak jest, to potvrzuje, že
v maohých žídovekých obchodech s macessy,
před jejich velikonočními svátky, ve výkladní
skříni anebo avnitř v obchodě jest vyvěšená
listina, hebrejsky psaná a ověřená podpisem
rabína, že tyto macessy jsou přísně rituelně
pod jeho dohledem zhotoveny. Totéž potvr
zení vydává se i při „košer“ — víno.“

Tak vida! A pak pokrokář z katolické
matky zrozený mloví výhradně proti ritaalismu
katolickému, jako by židovského ritnalismu
ání nebylo. Masarykovský „Čas“ ovšem židům
pro jejich macessový spor smáti se nebude;
ten dokazuje svoji pokrokovost raději úsměš
kem nad obřadalotvím katolickým. Jestliže po
židovětělý „Čas“ farisejsky zvolá, že tohle není
přavda, uvedeme pro obvěžení paměti doklady.

(8) Kdo ' © vo chtějí sociální
demokraté © Takovýjest redpis brožurky

Šmeralovy. My hned odpovídáme, že jsou 80
cialisté násilníky, kteří sepohodlného proletáře
dovedou pro jeho odchylné smýšlení připraviti
o chadou skývu chleba a že chtějí a velikon
drzostí klamati ty, kteří jich ještě dobře ne
poznali. Ve zmíněné brožuře čteme na str. 62:
„Není sociální demokracie ami stranou i
boženskou ami siranou protikřesťanskou.“ Přitom
ovšem chytře brožnra tato zamičuje, jak vůd
cové socialističtí vyelovili se zřetelně proti
náboženství a cténí Boha vůbec, aniž byli ji
nými socialisty zakřiknati. Také dr. Smeral se
nezmínil, 00 zkoví katolický dělník v továrně
pro savépřesvědčení od rudých „přátel“, i když
nikomu svojí vírou nepřekáží. Dr. Šmeral za
pomněl dodati, jak hrabě se otírá socialistický
tisk o kntolioké náboženství, ano i o Krieta
vamého, jebož Šmeral chytře volebí! Brožarka
neprozrazuje, jak sami socialisté dělají svými
nezřízenými veřejnými posměchy z katolického
náboženství sami záležitost veřejnoa. Ovšem že
na druhé straně rabíněům popřávají ploou
volnost.

Jak jest českým socialistům náboženství
věcl soukromou, to se ukázalo na př. před
měsicem (17. února) při okresní konferenci 80
cialistické v Kladně. Dle zprávy samé sociali
stické „Svobody“ soudr, Aust zdůrazňoval, že
jest třeba vésti boj proti náboženetví „beze
všech obledů“. A když soadr. Skála chytře
doporučoval, aby ae při ničení náboženských
ideálů postapovalo způsobem mírným, odpo
věděl Aust: „Je oatno, aby se pracovalo proti=
klorikálně a protinábožensky do všech důsledků
a do krajnosti... Vyrvat se musí lid ze tmy
klerikalismu, ovyrvat z omé závislosti, již ctí
k vyšším mocnostem“. A co soudr. Skála? Pozna
menal: „To přece nákdo z nás nepopírá, jedná se
jen odaktiku, ocestu, jakou se má [ktomu dojít“
Z toho, čtenáři, vidíš, proč někde ei počínají
socialisté trocha opatrně, proč všade proti ná
boženství příliš nebouří. Není to proto, že by
pokládali víro za věc soakromoa, ale proto,
še by radikálním útokem všude hned napo
chodili. Soudr, Aust ještě tehdy řekl, že másocialismuszaúkolzhasnoutsvěllananebí.Apsalo
Právo lidu“ něco-proti tukovéma prohlášení?

Peal proti kladenským řečem snad sám Sme
ral? Věcso má takhle: brožarka ona jest hlavně
sepsána pro „informaci“ lidi, kteří amýšlenía
skutky sociální demokracie dobřeneznají. Jest
proto také psána slobem celkem slašným, což
jest a socialistického tisku velikon vzácností.
Až se bejlové chytnou, pak teprve se předloží
jim strava „peprnější ;“ socialisté zkrátka jsou
chytrými diplomaty — jak dokázala i řečsou
draba Skály v Kladně. Lidé rozumní však na
vějičku nesednou: ti vědí, proč v samém Ně
mecku po vší úsilné agitaci socialisté doznali
tak rázného odbytí.

(3)Seudruh dr. Šmeral © významu
Kristova působení. Víte. co praví sociali
stický „bohoslovec“ Šmeral? V brožuře výše
jmecované píše, že Kristovo učení jest v prvé
řadě učenímsociálním. Prý „náboženského roucha
užíval Kristus jeu proto, aby své zásady učinil
prostémn lidu srozumitelnějšími a přístupněj
šími.“ Naposledy anad řekne ještě některý 80
cialista, že Krista bylo náboženství věcí ve
dlejší. A odkud dokazuje Šmeral, že učení
Kristovo bylo v prvé řadě učením 3ociálním?
Z té bible, která jinak platí socialistům za
snůšku bajek, jím prý moderní člověk věřiti
nemůže. A teď najednou Šmeralovi jest bible
dobrá. Jen že brožnrka dokazuje odvážné mí
nění velice neobratně. Citáty, jež uvádí, cílí
jinam, než si socialisté přejí. Ovšem Kristus
praví: „Neshromažďojte pokladů na zemi, které
mol a rez kazí... nelze najednou Bohu slou
žiti a mamonu“; ale tím právě chce povznésti
mysl od pozemských věcí k nebeským, od bla
hobytu pozemského k Bohn. O boháčí a chu
dém Lazaru, o mažší, který plesal nad plnými
stodolami, mlavil též Kristus proto, aby obrátil

ozornost synů tohoto světu k ideálům nábo
enským.

Nadto nikde nenaleznete v bibli skntečný
důkaz, že Kristova nauka nesla se výhradně
směrem sociálním. Nuopak v Pismu sv. jest
plno dokludů, že Kristus přišel výhradně proto,
aby spasil, co zahynulo, aby vysvobodil z pout
hříchů, aby lidstva vlil do ardce výhraduč
touha po spojení s Bohem, po královatví ne
beském. To ví každý prostý křesťan, ale
Šmeral o tom uechce věděti nica proto chytře
zamlčel citáty, které jeho nepravda na blavu
porážejí. Vědyť přece sám Kristus Pán napo
mínal: „Nestarejte se, co byste jedli... Hlo
dejte tedy nejprve království Božího a apravedi
nosti jeho, 8 toto všecko bude vám přidáno.
(Mat. VI.) — Co prospěje člověku, kdyby celý
svět slakal, duše pak své škodu trpěl ? Aneb jakou
dá člověk výměnu za duší svouf (Mar. VIII.
36, 97). — Radujte se a veselte se, nebo od
plata vaše hojná jest v nebesích. (Mat. 5, 12).
A tato jest vůle Otce mého, kterýž mne poslal,
aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl
šivol , a já ho vzkřísím v den nejposled
nější. (Jan VI, 39—40.) Tak Bůh miloval svět,

že Syna evého jednorozeného dal, aby šádný,
kdo v něho věří, nezahynul, alojměl život věčný.“
(Jan IIT., 10).

Nedokazojí tyto a mnohé jiné výroky
Krista Pána, že přední účel jeho působení na
zemi byl zcela jiný, než jak chce oumloviti
Šmeral? A k toma všemu ještě brožurka od
váží se tvrditi (as str. 61.), že Kristus byl
souzen a odsouzen jako sociální nespokojenec,

ge namlouvati jen těm lidem, kteří bible ne
znají. Šmeral chytře a obmyslné praví, že židé
šalovali na Krista před Pilátem takto: „Svádí
a boaří lid! Říká, že se nemá platit daň císaři
a proto huden jest smrti“ Odkod, eoudrohu,
tenhle citát máte? Proč jste neavedl místo,
odkud citováno, jako jste ačinil jinde? Báljste
80, aby přemýšlející čtenář nezkoumal, jak si
umíte židovské výroky tvořiti sám. Předně jste
zamičel, že Kristus nechtěl reformovati bou
řením proti dáni a že naopak Jativým vyzvě
dačům vyslaným od velorady řekl: „Dáveojte,
co jest olsuřovo, císaři.“ Také jste nenapsal,
že Kristus varoval ee všeho, co by bylo
mohlo způsobiti bonření v lidu a že přikazoval
úctu k vrchnostem.

Vo veloradě židovské tázán Kristus od
knižete koděského: „Zaklinám té skrze Boba
živého, abys nám pověděl, jsi-li Kristus Sym
Boší?“ Kristus odvětil: „Ty jsi řekl.“ Na to
knuiže roztrhl roucho ové se slovy: „Rouhal se.*
A po těch slovech volali židé, de jest Kristas
hodeao smrti. (Matoně XXVI, 63—66). —
Takhle, pane Šmerale, mlavili židé před Pilá
tem: „Tohoto jsme nalezli, an převrací národ
a brání daně dávati císaři a praví se býti Kri
stem králem.“ Vidíte, pane Šmerale, co umíte
chytře zamičovati. Pilát se ho dále tázal:
„Jsi-li ty král židovský ?“ Kristns vyevětlil
nato, že jest sice králem, ale krdloostvíjeho není
z tohoto světa. Nadto Pilát prohlásil, že na oněm
žádné viny nenalezá. Tak by se byli zachovali
kbuřičia ckotočnémuprotivníkovidaní?Žold
néři neposmívali se Kristu proto, že obtěl za
vésti rovnost, ale klekali před ním ee slovy:
„Zdráv buď král židovský.“ A pak ještě křičeli
židé: „My zákon máme, a podle zákona má
nmřiti, nebo Synem Božím se čímil.“ Nepřátelé
Kristovi tedy nalebali, aby byl Kristus namrcen
pro „rouhání“. Tak jest to, soudrahu Šmerale,
u ne, jak vy chcete lidu namloviti. Mosil byste
vyškrtati polovičku míst z evangelií, kdybyste
chtěl dokazovati, že Kristas užíval roucha ná
boženského jen k vůli větší srozomitelnosti
ideí sociálních, že o dogmata tolik se oestaral
a že pro dogmata nezemřel. Vědyť byl ukři
žován výhradně proto, že dle pravdy se pro
blásil za Syna Božíbo.

Na dvou stránkách soudrah Šmeral tolik
nepravd snesl! A ns základě svých výmyslů o
výhradní sociální působnosti Kristovy Šmeral
problašaje: „V tomto smysla jest sociální de
mokracie Kristu nekonečné bližší než vjechny
církve“ — Tak! Křeslané i nepřátelům těžce
postiženým pomáhali, socialisté abohého pro
letáře vypovídají z továrny.

Politický přehled.
Při zasedání zemských sněmů vysoké po

litika rakouská připoutává se zatím jednáním
o rakousko-uherském vyrovnání, A do světa
zase proskakají zvěsti o ústupcích Maďarům,
ač tito ua drahé straně projevojí jakonsí stí
sněnost, když se právě na zem. sněmích naší
polovice říše rázně vystapuje proti rozvratným
a nespravedlivým jejich požadavkům. — Rak.
vláda odložila prý stavba průplavů na dobu
nevrčitou; zatím prý 8e nechá myšlenka uzrát.
— Rak.-aher. vláda chystá se k novému vy
jednávání se Srbskem o obchodní emlonvě, a
Srbsko jeví k toma ochotu. — Dne 10. t. m.
kona) se ve Vídni první sjezd křest. sociální
strany za účastenství zástupců ze všech zemí
Rakouska; sobválen ta volební program.

Zemský sněm král. Českého povznesl se
výše; jednalo se o otázce rakousko-uherského
vyrovnání. Všechny strany shodovaly se v tom,
že vláda nesmí Uhrám poskytnouti dalších ú
stapků; stálé protahování vtéto otázce škodí jen
Rakousku. Celá záležitost přikázána 1óčlenné
komisi. Komise pro reformu volebního řádu
přijala všemi hlasy proti mladočeským a ra
dikálním návrh na zavedení volební povinnosti.
Na sněma došlo k pradké slovní srážce mezi
mladočechy a agrárníky; vůdcové agrárník
Prášek a mladočech dr. Kramář dostali tu svůj
díl. — Mezi staročechy a mladočechy ujednán
volební kompromis na 6 roků. Pro nynější
kampaň volební přiřčenystaročechům mandáty
na těch místech, kde sotva něcozískají; mlado
češi ovšem s upřimností nepočítají. — Na mo
ravském sněmu vyřízena řada různých záleží
tostí, přijat návrh na zřízení zemské pojišťovny
požární a krapobitní. — Ve Lvově zemřel bý
valý moravský místodržitel bar. Lóbl. — V Ha
liči praonje se k největšíma rozšíření samo
správy. Na př. touží se, aby zákony sněmem



přijaté byly mocnáři předloženy pouze zem.
maršálkem, místodržitelem a ministrem kra
jsnem; saěm má dozírati na činnost správních
úředů a zastupitelstvo zemské jest oprávněno
bez císař schválení vybirati k zeměp. daním
přirážky 10—1009,, atd.

V uberské sněmovně již proti jednacíma
řádu odnímají slovo poslancům nemaďarským.
Vláda chystá prý se zavósti monopol na ko
řalku a petrolej, k čemuž ovšem sotva dojde,
ješto by tím zkráceny byly židovské lihovary
a kořalny.

V Paříži způsobila velkou oesnáz stávka
zřízenců elektrárenských. — Ve franc. Toolu
vzboořili se vojáci a stříleli na poddůstojníky;
několik důstojníků posekali šavlemi. — Ve
Francii rozvrat na všoch stranách.

V bolbarekém hlav. městě Sofii při pro
cházce zastřelen minister. předseda Potkov a
ministr obchodu Genaděv. Útvěníci jako čle
nové spiknutí provedli prý útok z politického
nepřátelství.

Roská doma neprobrala se dosud z for
málního projednávání. Návrh socialistů, aby
byla carovi podána žádost za amnestii, zamít
nat a asneseno, aby amnestie byla žádána cestou
zákonodárnou. Raští autisemité prohlásili,
bodou-li zrašeny antisemitské volby 2 poslanců
v Bessarabii, že ge pomatí oa předsedovi u 86
kretářích damy. — Revolucionáři dosud ještě
za dae ve městech podnikají loupeže,

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. Jmenování:p.J. Črrk,

vik. sekr., děkan v Choeni, jmenován Správcem vi
kariátu Vysokomýtského. Ustanovení jsou: p. Jan
Baner, kaplap, za administr. v Luži; p. Rad. Wa
schiczek, kap., za admin. ve Velké Úpě;p. Jos.
Micbálek, kaplan v Nechanicích, za kaplana do
Kněžic; p. Štěp. Bobek za kapl. do Bil. Újezda;
p. Ferd. Vogel, kapl., za administr. v Hronově;
p. Jos. Šalša, koop. v Opatovicích, za zástupce
katecbety při dívčí škole v Pardubicích; p. Jos.
Jezbera, kap). v Lokavci, za kapli. do Lomnice
n. P; p. Boh, Bayer, kapl., za administr. v Ro
kytnici. — Na odpočinek vstoupil p Jan Gottetein,
farář ve Velké Úpě. V ránu zeapuli: p. Jos. Vo
točka, jubilár, b. notář, děkan v Rokytnici 1 27.
února (naroz. 1828, vysv. 1825); Megr. Ant. Sa
chánek, (V Vula) jubilár., papežský prelát, rytíř
řádu Frant Jos. I., b. kongist. rada, rektor kněč.
semináře na odpoč. + 2. března, (aaroz. 1830,
vysv. 1863); p. Fr. Tondl, (V Vuln.) č. konsist.
rado, b. notář, katecheta vyšš. reálných škol na
odpoč. + 8. března (naroz. 1842, vysv. 1866).
Uprázdnila se fara v Rokytnici (Rychlits), patron
brabě Harrach, od 8. března 1907.

Udilcní vyšších svěcení. Jeho Bisk.
Milost ráčí udíleti bohoslovcům IV. ročníku zdej
šího bisk. kněš, semináře v sobota dne 16. t m.
avěcení na podjáhenství a v neděli 17. t. m. na
jáhenství v seminářském kostele.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 11. března 1907 usneseno: Za
koupí se rybářský lístek, opravňající k rybolovu
v býv. pevnostním ragonu — Zpráva „Středo
labského komitétu“, že rada zemědělská pro král.
České ustanovile p. inž. Boudu referentem pro
vypracování generální studie pro povodňování po
zemků středolabských Be sídlem v Hradci Král.,
vzata byla na vědomí. — Žádost p. A. Gerguriče, ob
chodoíka, stát. občana uherského, za udělení práva
domovského pro případ, že mu prepůjčeno bade
stát. občanství rakouské, předloží se měst. zast.
— Žádosti odboru lycejního, aby otázka zřízení
dívčího lycea ve zdejším městě 8 návrhem obecní
subvence dá a byls na program schůze rozpoč
tové obecního zastupitelstva, se vyhoví. — | Ode
píše se groš činžovní z domu čp. 287 a čp. 14. —
Nabídka pravovarního měšťunstva na prodej po
semku pro zřízení schodů vedle kostela P. Marie
do třídy Komenského za cenu K 2— za 1 čtv.
sáh postoupí se městskému zastupitelstvu. — Švo
leno k provedení úprav, navržených „Okrašlova
cím spolkem“ na nežhstavěných parcelách na stra
ně Prižské. — Potřebné stromy a křoviny k toma

účelu dodá obec. — „Vyplau se zálohou pokračovací škole průmyslové obnoa K 330. — | Zakáže
se [vylévání mastnot do obecní stoky ve třídě
Palackého. — Žádosti za koncessi bostinskou p.
E. Hujlicha pro dům čp. 191/8, pí. Anny Ublířové
pro dům čp. 86 a p. Jos. Vejběry pro dům čp.
226 předloží Be měst. sastupitelatvu. Taktéž
i žádost pí. P. Bůbmové za koncessi k výčepu
lihovin v domě čp. 78 — Podá se atížnost proti
vyměření daně z nájemného ze sbořených již ob
jektů č. 343 a 350. — Chodolky před domem
čp. 993 p. Fr. Chrudimského a čp. 420 pí. Me
Jitty Fischerové převezmou se do správy obce po
odstranění nedostatků komissí vytčených. — Ob
čhodní škole pokračovací v Terozině zašle 8e ob
vyklý příspěvek. — Vyplatí se p. Jar. Urbanovi
příplatek K 45 K sa ubytování důstojníků r.
1906. Dvě chudinské podpory byly nově uděleny,
dvě zvýšeny a jedna žádost o zvýšení daru s mi
losti byla samítonta.

Návštěva Jeho Biskupské Miiosti
v okresní nemocnici královéhradecké.
Nejdp. biskap minulý pátek sloužil v kapli zdejší
okresní nemocnice uctění pěti ran Krista Pána za
svěcené za přísluby ctibpp. bohoslovců měi sv.
při níž mnoho nemocných s dojemuon zbožnosti
přistoupilo k stolu Páně. Ka svýšení ticbé alav
nosti přispěly ctihodné sestry školské, jakož i cho
vanky zdejšího peusionátu krásně nacvičenými

otcovskými, srdečnými slovy promluvil jak k pří
tomným ctibodným sestrám ošetřovatelkám, tak
zvláště k nemocným. Ctihodným sestrám děkoval
ze obětavou péči o nemocné, choré pak povsbu
zoval, aby podle vznešeného příkladu Božského
Spasitele, jenž z poslušnosti k Otci svému nebes
kému a z lásky k lidstvu na ktíži trpěl, také oni
trpělivě, a olevzdaností do vůle Boží kříže ové
Snášeli. Po té uavětívil, provázen jsa primářem
P. Drem Honzákem a p. Drem Saskou, kteří ochotně
o nemocných vysvětlení podávali4 na zvláštní
případy všech nemocných Jeho Biskopskou Milost
upozornili. Ke každému z nich srdečně promluvil,
kašdébo potěšil s povzbudil, tak če návštěva Jeho
Biskupské Milosti zůetene vždy nemocným milou
vzpomínkou. Při loučení Jeho Bisk. Milost děkoval
zvláště slovutným pp lékařům za ochotu, oběta
vost a svědomitou péči, již věnují nemocným, a
ctihodným sestrám za jejich obtížnou službu. Bůh
dobrotivý odplatiž Jeho Biek. Milosti tisíckrát zs
každé slovo útěchy a povzbuzení, i za pohoštění,
kterého ae nemocoým štědrnatí nejdůstojnějšího
vrchního pastýře dostalo.

Z rucho volebníhe. Důvěrnícikatolické
politické strany ve skapiné králověbradecké zvolili
za svého kandidáta p. Dra Reyla Bude se tedy
v městském našem okrese ucházeti o důvěru vo
ličů nejméně 6 kandidátů. Užší volba bude nutmou.
V posledním týdnu usneeli se i Živnostníci na
svém stavovském kaodidátn, jenž má býti v ne
děli problášen. Ctápeme sice nutnout stavovské
odborové organisace k obbájení zájmu práce, ale
nepovažujeme samostatného živnostenského kandi
dáta za politický čin, protuže všeobecné hlasovací
právo pohřbilo všecky stavovské rozdily. Až svého
času dojde k zavedení všeobecného hlasovacího
práva dle zájmu práce, jaké jsme my vždycky
požadovali, pak bude živnostenský kandidát na
svém místě. Dnes je to marný pokus.

Nlavnostní večer spolku bl. „Anešky“
Minulou neděli oslavil křesťansko-sociální spolek
paní a dívek pod ochranou bl Anežky Přemy
Blovny 700letou výroční památku narození této
blahoslavené kněžny české stkvělou spolkovou slav
ností. jejíž lesk zvýšila přítomnost vzácných hostí,
zejména ndp. biskupa Dra Josefa D-abravy. Slav
nost zahájil církevní skladb.u dámský pěvecký
ebor řízením udp. Dra R Šetiny, jemuž se opět
podařilo po delší přestávce sestaviti mnoboslibný
sbor pod pevnou rokou. Pěveckému sboru byla
přidělena dosti značná úloha, kteró se zboutil
velmi čestně. Natno veškero azuání vysloviti sl.
Novohradské a Macákové, které nplatnily své la
bodné hlasy v solové partii. Nevděčný jinak úkol
doprovodu klavírního převzala obětavě pí. pro
fessorová Hobsková, osvědčenávirtnoska na klavír,
a doprovod pa harmonium nastudovala z ochoty
el, Jakubcová, která také dvěma samostatnými
klavírními skladbami podala ukázku své pozoru
bodné techniky. Jádro večera spočívalo ve alav
nostním proslovu o významu a životě bl. Anežky,
který přednesla úchvatnými elovy pí. sekretářová
Čečilová. Případná recitace básně Žákovy „O smrti
Přemysla Otakara II“ nalezla povolanou inter
pretku ve sl. Němečkové. Ke konci slavnosti, která
měla průběh veskrze povznášející, ujal 8e slova
udp. biskup a ve vřele procítěném doslovu vy
slovil vděk všem účinkujícím. Navázav své vý
vody na známou p-věst, že nastanou v Čechách
blabé doby, až nalezen bude brob bl. Anežky
české, projevil mínění, že doby tyto nastanoui
tehdá, když duch bl. Anežky bude provivati srdce
českých žen. Doslov ndp. biskupa vzbudil nadšený
souhlas v obecenstvu a zavázal členky spolku k
políčenému vděku. Milým dojmem působila též
zpráva, že Jeho Milost přistoupila za zakládajícího
člena apolku. Snabám spolkovým „Zdař Bůb!“

Ze somdmí símě. Dne 12. t. m. odbývalo
se před c. k krajským eoadem v Hradci Králové
odvolací líčení v právní záležitosti p. JUDra My
slivce proti pošt. expeditorce Grégrové z Klášterce
n. 0., p. Dr. Bartoškovi a p. Kuntemu pro urážku
ua cti proti rozandku c. k. okres. soudu na Žam
berce, kterým prvý uznán vinným. přestupkem
vrášky na cti a odsouzen k pokutě 60 K. Soudu
předsedal r. z. e. Pospíšil, referentem byl r. z. €.
Dostál a votamty r. z. s. Zlatoík a sekr Dr. Kohn
Dr. Myslivec dostavil se k líčení se svým právním
přítelemJUDrem Bedřichem Petrem, za protistrany
— které v obšírných odvolacích spisech žádaly,
aby p. Dr. Myslivec potrestán byl: vězením a to
pěkolikaměsíčním — přišel známý věčný kandidát
poslanectví p. Dr. Štemberka. Po řeči referentově
ujal se slova Dr. Petr. Pravil mimo jiné: Když
jsem prozkoumal obšírná soudní akta, maně mi08
mysl přišla přednáška + prof. Dr. Zackra o tak
sv. „agentech provokatérech“ a o jeho theorii,
jak by se asi v Boudajctví na t. av. činy vypro
vokované mělo pohiížeti. Týž uvedl výslovné:

„Velmi často ne slává v životě a to zejména v ži
votě veřejném, de. růsné osoby — čisto mravně
skrachované — halíce se v roušku mravokárců
aneb j dokonce samozvaných ochránců veřejné
bezpečnosti, svými poznámkami bledí enusedy na
sebe upozornili, a kdyš se jim to podaří. pak se
snaží, aby se tito s nimi dali do rozprávky, naček
k tomu pracují, aby jim na nějský banlivý výrok
přisvědčili aneb jej sami pronesli, načež nemají
pic pilnějšího na práci, leč tyto osoby udati a
dáti potrestati Této kategorii lidí velmi innobý
mladý zničený život má jen děkovati, že mu při
pravila tvrdé lůžko.“ De lege lata nemármo síce
— bohužel — prostředku, aby naše úřady trestní
oznámení t. zv. agentů provokatérů házely do koše,
myšak není dateka doba, vekteré musí v zájmu
právoí bezpečnosti dojíti k tomu. aby Číny vy
přovokované staly se beztrestnými. Kde čiu byl
spáchán? Na důvérné schůzi katol. lidu v Klášterci
p. 0., kam si expeditorka Grógrová podloudným
způsobem přístup zjednala; a kdo jest žalobkyně?
Nezletilá dívčina, zaměstosná co expeditorka Ba
poště. A tu věra by tato lépe učinila, kdyby až
do své zletilosti si hleděla svého úřadování, neš
aby jako nějaká emissarka nových prondů chodila
rozbíjeti echůze katolického lida. Když a pře
čteme výpovědi svědků žaloby, mysleli bychom,
že tomnto žalobnímu boránku 8e stala Drem My
slivcem do nebe volající křivda, uef přihlédneme-'i
ku svědkům vývodním, seznáme, če al. Grégrová
jes. značné útočná; do schůze úmyslně ploesla
hádku, která propukla proti ní v pravou a 8pra
vedlivou bouři nevola. Veškefi svědkové vývodal
— a prosím jest jich 12 — dokazaoji, že sl. expe
ditorka Grégrová p Dr. Myslivce — stojtc e* vzadu
sálu — v jeho řeči vyrušovala, že mnohokráte p.
Drem. Myslivcem byla slušně napominánu, aby
ho nepřerašovala, až domloví, že obdrží slovo;
než vedla dále evnu. Dále že následkem tohoto
jednání dl. expeditorky povetal ve shromáždění ve
liký blak a rozčilení, které zavinila ona svým jed
náním, že lid jea na ni do nejvyšší míry rosezlen,
volal: „To je bláznivá, drzá, sprostu ženská, vy
hoďte jil“ A tato slova lidem ve spravedlivém a
oprávněném hněvu pronesená o šalobkyni omylem
svědkové žaloby nyní vkládají do úst mého kollegy
Myslivce. Za této bouře obrátil se Dr. Myslivec
na kolen stojleí s otázkou: „To jest snad nějaké
pomatená žena“ K těmto slovům byl ploé opráv=

pronesl k okolostojícím jen to, co celé shromáž
dění na ni křičelo. Teprve nyní se prodrala expe
ditorka Grégrová do popředí, přistoupila ke stolu,
od něbož mlavil Dr. Myslivec a poněvadé jej déle
přerašovala, pravil k mí: „To-jest od Vás drsá
provokace, impertinence, že jste zde vše rozbou
Fila, tak že so vše kloní ke rvačce, že jste nám
přišla rozbiti schůzi“ Tato slova, ktera dojista
žalobkyně dobře slyšela, žalované nejsvu, a nejsou
také ničím jiným leč oprávněnou kritikou. — Na
to jal se dr. Myslivec vysvětlovati šalobkyni
následky jejího nerozvážného jednání, npozorkoval,
že ji rozboařený dar dvou politických táborů ve
patroé dostane do sebe, a tu pak že žádný uo
může mikomu ručiti za to, co by se komu v pra
pici státi mohlo. Že tato rozmluva měla ráz přá
telský, jest nejlépe patroo a tobo, že kol. Mysli
ver slečně vykládal, že sám jsa na schůzi „Volné
myšlenky“ za zvolání „oho“ byl ze schůze vytla
čen a drubý pak vyhbozeu, při čemž mu dvé žebra
byla zlomena. A ptám ne nyní, kde jsou zde stopy
po nějakém vyhrotovaní zlým nakládáním ? Arci
Boadce prvé stolice ve své Uorlivosti odsoudil
mého přítele i pro to, 00 ani zalováno nebylo.
Co se týče výroku, fe si expeditorka opatřila
lístekpodloudným způsoben, tož předem
upozorňuji na to, če tento výrok učinil můj přítel
ta dotaz soudce a jest tedy fealo výrok dle ná
zora tohoto soudu ze dne 19. února 1907 č. bi.
29-15/7 beztrestným; avšak i kdyby tento svůj
násor slavný soud nesdílel, pak nestupoji důkaz
pravdy a to žalobkyní gamou, ktsrou vedu 128
avědkyni. Právě mi bylo sděleno, že občan, který
od avolavatelů oné důvěrné echůze dostal 2 lístky
do schůze a to jeden pro sobe a drabý pro svou
ženu, sešel eo se el. expeditorkou; ta mu lístek
sebrala, vyplnila jej 88ma svým jménem s tím,
aby si pro ženu opatřil lístek nový. Takovýmto
způsobem dostala se tato dáma do scbůze! Atek
ne-li se o tomto způsobu opatření si lístku „pod
loudný“, jest to výraz velice mírný, úplné prav
divý; moč arci tane na mysli výrazpřipadnějál|“
— Pak připomínel dr. Petr, že dle stávající praxe
spor mezi drem. Myslivcem a drem. Bartoákem
jako mezi adepty advokátního stavu urovnévati
měla advokátní komora; že vůbec dr. Bartošek
tato instanci pominul, nesaslohuje příliš mnoho
respektu. Dr. Myslivec nemítil svojí odsuzají.í
větou na žalobce, ale na vůdce Masaryka. Dr.
Bartošek vystodoval v brněnském chlspeckém se
mináři; jakkoli ví, za jakým účelem takový ústav
jest zakládán, teď s divné vděčnosti církev a její
instituce napadá: Kunte by měl býti též k cirkvi
šetrnější vzhledem k-toma, co pro něho dříve čí
nila. — Pak promlasil sástup © protistran, který
velmi bombesticky dokazoval beráněí povaha al.
Gréógrovy a zasloužilost pánů žalobců. —Po jedno
hodiuné poradě pronešen rozsudek, jímě se zumíté
odvolání obou stran. Dr. Myslivec prohlásil, že
bude žádali zs obnovení sporu.



Bvětolné obrazy. — Přednáška ©
'av. Messi. Všeodborovéodražení křest. činjetra
v. Hradci Králové pořádá v neděli dne 17. března
t.r. vAdalbertinu zábavnooa poučnoupřednášku
dp.J Mynaříka,kaplenss rnilova, „0 cestě do
av. Zamě“, kterouž provázeti bado velkým. množ
strím avětelných obrazů. Začátek přesně o půl 5.
hod. večer. Konec o 10 hod. — Zveme upřímně
všecky k večírku tomuto, kde opravdu povčí s
pobarí se každý seznánímkrás přírodních v ze
mích alpských, přístavního města Terstu, pohledem

na jízda po moři, dálerůznými případy, ježpro“žíti musí tal četní poutníci do Jerusaléma, Bet
léma, Nazareta a jiných míst ve sv. Zenj. Bvč
telných obrazů bude 110.

Valné hromada :gremiaknihtiskařůse
„verorýchodních "Čech bude konána v neděli dne
17. března 1907 o 2. bod. odpol., v Grand-hotelu
vHndci Král. s programem nezměněnýmValná
hromada (tato usnášeti se bude bez ohledu na
počet přítomných.
, Všeob. veřej. nemocnice v Hradej

Králové dovršila právě 20. rok své působnosti.
Výroční její zpráva, nákladem okres, sastopitelstva
vydsná, konstatoje zoačný vsrůst návštěvy v roce
právě minuléro, zyláště oborů operativních a chorob
očních. Přijato „bylo o 518 oemocných více než
v. r. 1905, což činí 60%, Úbrnem ošetřováno bylo
1393 nemocných, z nichž bylo vyléčeno 916, po
lepeno 302, nevyléčeno, 46, zemřelo 65. V oše
třorání zůstalo 70 nemocných. Průměrněošetřo
váno denně 84 nemogných. Operativních výkonů
provedeno 492, operací očních 53, tadíž celkem
645 Z výsnačnějších výhonů uvádíme 25 operací
+. dutipě břišní, 41 kýl, 15 odnětí údů, 67 operací
nádorů, 63 operací u chorob ženských, zlomenin
léteno 4a, úrazů celkem 116, operací orthopae
dických 39. Op+raci šedého zákalu čočky prove
deno 19, — Do. nemocnice, [resp. do operačních
sálů a sterilisační místnosti zaveden plyn k osvět
lení i k vaření, pořízeny nové sterilisační přístroje
českého vynálezu, nový operační stůl, takže ope
račol sál je dnes účelně sařízen jsko klinický sál

„pre veškeré operace. Nedostatek lůžek aspoň na
kus zmírněn pořízením. 10 nových bílýchpostelí,
nemoonice spojena telefonem s byty lékařů, aby
i v moci sjednán byl snadný a rychlý styk s nimi.
Celkem.usilovné pokračováno v úpravách jiš drem.
Klumparem zdárně začatých. — . Okresní výbor
vydatné podporoval snabu lékařů. „Ale při vší dobré
vůli nelse docíliti bez pronikavé a nákladné re
koustrukce ústava toho- sby vyhovoval dnešním
pošadavkům, jaké klademe na nemocnici. zvláště
pro obory operativní, nebledě k tomu. že i pore
koeatrakci naprosto by nedostačil prostorové —
Olreaní výbor uznal v zásad nutnost rychlé a
pronikavé nápravy. Jde jen o to, zda má Se po
atariti nová nemocnice, oebo stará adaptovati a
stavbou pavilonů rozšířiti. Pro novostavbu mluví
všechny důvody hygienické, nehledě k tomu, že
by se nynější budovy vbodně dalo užíti jako cho
rubince, jehož okres potřebujejako soli, pro pří
stavbu jen důvody finanční. Utázka nemocniční
vyládá si záhy definitivoího rozluštění. Kéž do
pidne ve prospěch věci a ke cti tímožného 4
probudiléhookresu!

Řádné schůze ckres. zastupitelstva
Ionati se bude dne 18. března t. r. o 9. hodině
dopol. v zasedací síni okres. domu v Hradci Král.
Program: Volba tří verifikatorů protokolu. —
Zpráva o činnosti okres. výbora. — Zpráva 0 re
visi účtů fondu okres. za rok 1906. — Zpráva 0
roviei účtů okres. hospodářské záložny za rok 1906.
— Volba komissí: vilniční, pro stavbu stravovny,
pro stavbu nemocnice, pro »řízení pokladny pro
léčení čeledě, pro stanovení nábrad hotových výloh
členů okres. výboru s pro oprava jednacího řádu
a instrokcí, — Volba členů komisse: pro odvod
branců (2 členové okres. zastupitelstva), pro odvod
koní (2 majitelé koní), pro vyměřování vojenské
taxy (2 členové okres. zastupitel.) — Žádost pri
náře vševb. veřejné nemocnice p. MUDra. Bedř.
Honzáka o definitivam. Referent p. Jarosl. Čer
vený. — Žádost sebundáře věoob.veřejné nemoc
nice p. MUDre. Lad. Tvrzského o udělení první
kvinkvenálky. Referent pan Jaroslav Červený.—
Žádost správce všeob. veřej. nemocnice p. Frant.
Hoffmana o udělení třetí kvinkvenálky. Referent
p. Jaroslav Červený. — Návrh správního výboru
všeob. veřejné nemocnice na rozmnotení služeb.
personála v nemocnici 0 jednu služku a usteno
rení švadleny pro šití a opravu prádla v nemoc
nici, Referent pan Jaroslav Červený. — Žádost
obce Bukoviny o schválení usnesení atran zřísení
a vydriování obecné úkoly v Bukovině. Rete
reat pan Jan Jarkovský. — Žádost obce Divce o
sohválení usnesení stran sřizení a vydržování
obecné školy v Divci. Referent pan Jan Jarko
vaký. — Žádost obce Rozběřic o povolení zá
půjčky 20000 korun u Zemské banky království
Českého pro úhradu nákladu spojeného se stavbou
alřa:ce. Referent pan Frant. Chmelař. — Žádost
obce Věestar o schválení odprodeje části místní
prostory č. kat 391. Referent pan Frant.Chmelař.

Žádost obce Librantic o schválení prodeje částí
mistaí prostory č. kat 1299 2, 1290-0, a 1299-7.

rent pam Jau Jarkovský. — Žádost obce
sstovse o schválení prodeje části místní prostory

d. kat. 898-1. Referent pan Frant. Chmelař. —
Žádost obce Srob. Drorů o povolení ku prodeji

Járkorský. — Žádost družstva pro povzněsení
chova hovězího a vepřového dobytku pro okres
Hradec Král. a okoli o eubrenci ns odměňování

wsornéhochovu dobytka. Referent pan Josef Hojný.
Velké dětská beseda řísenímprvního

českého deklamátora p. Jožky Horáka ospofádána
bude 18. března ve dvoraně Adalbertina. Sestává
ze dvou částí: pohádkové a recitační. Účinkuje
též nadaná dramatická spisovatelka paní Abigail
Horáková, kteráž bude vyprávěti pohádky v při
měřených úborecb. Krásně sostavený program 28
ujme i dospělé. Lístky na sedadla (po D0 a 80
haléřích) předem možno obdržeti v koihkopoctví
p: Broukala. Začátek n 6 hod.

K pohřbu | megra Ant. Suchénka
v Selnlel. Ve čtvrtek dne 7. březos uložena
v Solnici „na posvátném sadě břbitovním v TO
dionou brobku tělesná schránka zasloužilého rektora
bisk. semináte, jež z Hradce sem byla. převezena.
Odešel do míst věčného jara, aby vsal odplatu
ze skutky své. Opustil typický, patrierchální zjev
zdi semináteké ..., My. kteří jeme mělipříležitost
po 4 roky pozorovati svatý, příkladný život ze
snulého, budeme zajisté vždy po celý kněžský
život svůj žehnati světlé památce toho, jenž byl
nám vůdcem, otcem přelaskavým. Seminářský ko
ateliček, kaple v pensionáta, v nemocnici 8 j. jsou

chánka . . . O pobřbu v Solnici nebylo takové
účastenství z toho důvodu, že Širší kruby byly
špatné informoványo mlstu pohřbn; neboť „Čech“
i „Nár. Politika“ referovaly, že bude zesnulý
círk. hodnostář na Pouchově pohřben. Soloický
vldp. děkan. Blecha dopsal v posledním téměř
okamžiku oa nejbližší farní úřady. že megre Bu
chánek bude do Solnice, svého rodiště převezen.
9 koěží přišlo. aby poslední poctu prokázali v Pána
zesnulému. Těžká kovová rakev spočívala před
hlavním oltářem ve hřbitovní kapli Bož. Srdce
Páně, o jejíž vystavění mé, jak snémo, místní p.
děkan nebynoučích zásluh. O9 bod. slonžil r- guiem
vldp. děkan a biek.notář Blecha začetné -asgisteňce:
vldp. kanovníka a vikáře trakta rychnovského
Kleprlíka, děkana Tomíčka z Vel. Oříma, faráře
Košťála ze Skuhrova, faráře Audrlického z Čer
níkovic, faráře Wolf1 ze Zdobnice, kaplana Ró:
plera z Ooříma, kaplana Švarce s Dobrého s
místního kaplana Pecháčka. Po zádušních elužbách
Božích a po exegaifch, jež vykonal vsdp. kanovník,
byla rakev basičatvem nesena k poslednímu od
počioku. Po dojemném: In paradisum aposledních
obřadech promlavil jímavou řeč nad otevřeným
brobem vldp. Košťál, rodák golnický, který líčil
zesnulého jako vzor ideálního. kněze a vychova
tele; zmínil se o jeho zlatém erdci, čisté duši a
jebo záslabách a štědrosti, rosloučil ee 8 ním
jménem solnických rodáků a děkoval jménem býv.
chovanců za jeho otcovskou lásku a páči. Zaro
gilo se oko nás všech, když nadšený řečník skončil
svou tklivon, promyšlenou řeč. Neradi opouštěli
jame svaté pole, jež v chladuém svém klíně hostí
kněze, jehož skutky zapsány jsou nesmazatelným
písmem v knize životu! Voláme v ten život zá
hrobní sa „jemnostpůnem“:

Dřímej sobě v země lůnu,
dřímej sladce krásný sen,
tam u Ježíšova tránu
kéž nám vzejde věčný den! JR

Vražda učně v Žumberk. Dne 11.
t. m. v našem městě bnali 60 žáci pokračovací
školvjakodívíulicí.křičícea nadávajíce.Hrubost
těch hochů marno lčit; to pozoá hlavně ten, kdo
mé v tu dobu to neštěstí je potkati. Našinec maně
srovnává, jaká byla mládež před 20—30 lety a
jaká jest teď. Hoši se mezi sebou etrkali, prali a
nadávali; došlo tak daleko, že trahlářský učedník
Kalous druhému učni Rybkoví vrazil vší silou
dláto do krku, přeťal mu průdašku a cévy, takče
raněný klesl k zemi. Kolem jedoucí mužové od
vezli na sáňkách Bybku k p. dru. Plaňanskému;
ale všecka pomoc marná — v malé půlhodince
hoch skonal. — Kdo vinen takovou nevázaností
mládeže? Jsou to snad mistři? Ať si pokrokový
tisk píše jakkoli, starší občané zdejší problašují,
že taková nekázeů zde nikdy dřív nebyla; dřív
nemohla se mládež tak pohodlně učiti, tolik čísti,
jako vyní, a kde že jest ten vzdělávací výsledek ?
Pomalu u mládeže savládá vzdělenost dle vzora
rusko-židovského. Jestliže se vychovává hoch více
četbou sprosťáckých listů socialistických než kate
chismem, pak ge nedivte, že mravy jeho se ne
aušlechťojí. Teď i sami páni učitelové ze strachu
před zpurnými cbiapci couvají — aby měli pokoj;
u hochů „svobodomysině“ vychovaných respektu
neoabudou. Při jásotu nad pokrokem kultary i u
mládeže jest obava u nás vyjít na ulici, když bu
jará „pokračovací škola“ jde domů.

Kongres pro ochrana dětí voVídní.
Příští týden dne 18, 19. a 20. března b. r. po
řádán bude kuogres na ochranu zanedbaných dětí.
Podnik tento svrchovaně záslužný a naší době
potřebný zaslouží nejširší pozornosti všech tříd
obyvatelstva, zejména stavo dachovenskébo. Při
blášky k účasti dějí se přímo o přípravného ko
mitétu ve Vídní I. Biberatrasse 2, kdež členské
legitimace lze také obdršeti po 8 K. Legitimace

Ju opravňují ku slevě jisdného na C.k. státních

Vellčstvuv oblasti StředníhoLabe!
Btředolabskýkomitét prohlašuje: „Všeobecné volby
poslanců do nové rady říšeké vypsány jsou na den
14 resp. 25. května t. r. Volební rach je v plném
proudu. Jsme dalecí toho, mísiti se v něj agitačně
ve prospěch tobo či onobo kandidáta. — Jedno
však prosíme, aby od těch, kdoš se v Polabí o
mandát do rady říšské ucházeti budou, bezpodmí
nečně bylo také žádáno: Slib, še budon dobrými
a atatečnými podporovateli podniku úpravy 8 splav
nění Středního Labe a že tudíž nejen o každém
jeho stadiu dobře informováni, nýbrž Že Sežaňna
místech příslušných každé chvíle budou zastávati.
— Jen tak a pouze tak, mucí politickou bude Jze
mařiti překážky, které že rychlémua nezkráce
nému provedení projektu našebo v cestu kladeny
budou, stále očekávati možno. — V předvečer
voleb H ských obracíme se tadiž na základě usne
sení výboru Středolabského komitétu ze dne 6.
ledna 1907 ku všemu voličstvu celé atrakční ob
lasti Středního Labe se snažnou prosbou, by ve
všech volebních schůzích, jež v okolí jich pořá
dány budou, čicíli ku pp. kandidátům p slanectví
bez rozdílu stran dotazy, jaké stanovisko ve pří
čině úpravy a kanal'sace Středního Labe zaují
mejí a aby od nich žádali závazný slib, že v pří
padě zvolení budou bleděti býti o stavu otázky
úpravy a kanalisace Středního Labe vždy doko
uale informování a že dále zavazují se co nej
účinněji vliva svého k tomu užíti, by každý průtah
v postupu upravovacích prací středolabských sa
mezen byl. — Soažné prosíme dále, by v resolu
cích, jež snad ve voličských scbůzích přijímány
budou, byl požadavek uspíšení regulace a kaoa
lisace Středního Labe vždy uveden, jakož i aby
závazná problášení navrženého pana kandidáta
poslanectví u věci této učiněná byla ve veřejných
listech publikována.

Osobní. Dp. A. Grégr, katecheta v Parda
bicích, obdržel ze zdravotních ohledů dovolenou a
odejel na zotavenou do Meranu. Jeho místo pře
vezme od 1. dubna t. r. vip. Jos. Šalša, kaplan
v Opatovicích. — Při sezení okresní školní rady
v Pardubicích dne 9. března t. r. dostal místo
řídícího učitele v Pardabičkách říd. učitel p. Ho
rák v Ohraženici, místo řídícího učitele v Černé
za Bory p. Fr. Tomíšek, učitel v Obraženici, a
místo říd. učitele ve Gvinčenecb p. Letošolk, učitel
ve Srinčanech.
. Dreyfanovel v Pardubicích. Naschůzi

mladočeského klubu v Pardubicích dostavili 86
také hromadoč tamější pokrokáři. Při takové při
ležitosti zaujmou vždycky svoje místo pohromadě,
na jedné straně, aby tam tvořili ovoji vlastní četa
odlišnou od ostatních přítomných. Opravdu po
divná to eměsice. Vidíte tam nábožného, skoro
devotního evangelika p. jnženýra Lazara, ovaoge
lického varhaníka a učitele Dvořáka, sběratele
kostelního haléře pro evangelické bohoslužby Ko
steleckého a mnohé jiné borlivé evangelíky čili
evangelické klerikály v nejintimnějším přátelském
hovoru s pokrokáři bez vyznání 8 opověděnými
nepřáteli každého poaitivního náboženství. Je tam
i několik matričních katolíků, jimž kostel je na
prostou moderní zbytečností a středověkým pře
žitkem, vedle impooujícího počtu věřících a nevě
Hcích židů. Zvláštní tu společnost a podirné ty
živly pojí dohromady ponze idea úporného boje
proti katolickému náboženství. Mohli bychom také
říci dle dr. Kramáře: taková idea Dreyfusoveké.
Naši pokrokáři se svobodnými zednáři francouz
skými horlili usilovně ve svých listech pro osvo
bození Dreyfasa. Pan dr. Kramář ve své replice
proti prof. Rosovi, který tu mluvil za stranu po
krokářskou proti mladočechům, vytkl velmi jemným
a uhlazeným způsobem, že strana pokrokářaká
Bympatisnje 8 Francouzi ne tak jako mladočeši
pro nějaké ideální směry a tužby, ale pro žida
Dreyfusa.

Bánník Feltýe. Známý„básník“ Foltýn,
který 8e proslavil svým rýmovaným pamůletem na
nejdp. biskupa při jeho příchodu do Pardnbic,
přišel také jménem 80c. demokratů porážet dr.
Kramáře ve schůzi mladočeského klubu v měš
tanské besedě v Pardubicích. Ale jeho řeč nebyla
naprosto básnická, ale na vlas podobna sv0u Deo
maleností tomu, co v potu tváři slátal na potupu
nejdp. biskupa. Pan dr. Kramář jej však milo
srdné ominvil fka, že sa to nemůže, co mluví nebo
píše, ale ti, kteří ma píšou jeho noviny.

K volebnímu hunti na Pardubska.
Mladočeský klub kandidoje pro volební skopinu
pardabeko-poděbradsko-nymbnrskoa prof. J. Vlad.
Hrásského. Na Besílení posic mladočeských do
Pardubic poslán dr. Kramaf, který ta v sobotu
večer dne 9. t. m. v Méšťanské besedě promluvil
politickou řeč, aby připravil tu půdu kandidáta
své strany. Druhý den nato v neděli dce 10. břesna
o 2. bod. odpoledne avolána byla společná schůze
zástapců městských rad zmíněné volební skupiny
za účelem pr -hlášení se pro kandidáta prof.
Hrázského. Řeč p. dr. Kramářevyzněla tenorem
koncentračoím a byla přijata přítomnými po vět
čině s blučným aplausem. Přes to všsk už drubý
den svolalo živoostenstvo této skupiny volební
schůzí do Pardobic, aby tu porokovalo 0 nastáva
jících volbách úplně samostatoě a uradilo se na
vbodném vlastolm kandidáta. Jako samozvaný kan
didát vystapoje ta Alvis Klášterský s Kolína,



net slibuje avolati volební schůze v nejbližšíchdnech.Zatímplakátujesvojikandidátnířečkaždou
neděli na rosích měst v této volební skupině.
Také pokrokáři a atátoprávníci ve spojení s ná
rodními sociály vystoupí co nejdříve se svými
kandidáty. Sociální demokraté budou voliti Frant.
Raotenkrance, kovodělníka. Za venkovské obce

stupuje ta jako kandidát agrární strany posl.
. Udržal s Rovně. Pan Udržal připravuje ai uš

dávno pa různých schůzích po venkově půdu pro
mandát. Ve svých řečech projevoval po většině

náboženský radikaliamae. Často sabíhal až vostrý
boyprod o mj jn Nevíme,chtělse jevi erním svým protikatolie vystu,

váním anebo činil-li takze zázady.Mune tu čest
snáti p. Udržala hned na počátku jeho veřejné
činnosti a už tehdá rád si zaploval ve vodách
„přotiklerikálních“, vlastně protikatolických. Jebo
články v mladočeských pardubských novinách ne
blaze prosluly hrubými útoky na biskupa Brynycha,
tak že pro svoji neomalenost musely býtiněko ikrát
zabaveny. V tom obledu se p. Udržal nikterak
nezměnil a svůj nábožeoský radikaliamus ve směru

katolickém„Pohřísha pěstuje ve svých kandidátníchschůzích dále. Po této stránce my katolíci se ne
můžeme pro jeho kandidaturu nijak nadohnouti.
Mirnější agrárníci a kortešové p. Udržala snaží
se síce na různých schůzích ostří této katolíkům
nepříznivé vlastnosti svého poslaneckého kandidáta
růsoými omlovami otupiti, aloe my se nemůžeme
při tom ubrániti dojmu, že to jest ponze volební
manóvr a prostředek kzískání i těch voličů, kteří
smýšli upřímně katolicky. Nechceme vnnoorati
nikomu sv6 nábledy jako přesvědčení, ale zdají
se nám někteří ti agrární kandidáti přece pode
zřelými anebo aspoň záhadnými. Za nynějších
proudů při nastávajících volbách bude nutně třeba
se strany katolíků veškeré opatrnósti a mnohdy
i oprávněné nedůvěřivesti.

Z Nevé Paky. Dne 10. březnakonala se
zde voličská schůze, svolaná panem J. Maštálkou,
kandidátem poalanectví za město Novou Paka atd.
Schůze, jež měla průběh důstojný a vážný, skon
čila ovacemi pro p. Maštálku. Páni živnostníci,
a kterými už dopoledne pan kandidát vyjednával,
žádali na něm, aby věnoval co možno největší po
gornost otázce živnostenské, což p. Maštálka slíbil.
Též deputace zdejších kruhů katolických, rolnic
kých, řemeslnických a dělnických vyjednávala a p.

kendichtem,žádajíc ho, aby nehlasovalpro„pělohy rázu protináboženského a aby i v
hmotnémje podporoval.P. Maštálka vyptávajesa
na volební hnutí ve zdejším okresu, pravil, še Be
osvědčilo očekávání, že věvob. hlas. právem po
stoupí do předu zvláště dvě strany: socialistická
a křesťanská a slíbil, že jako dříve klub svobodo
mysl. poslanců kráčel cestou střední, tak bude či
niti i na dále, aby zmírnily se protivy nábož.
i vociájní a že budou hleděti zabrániti všemu, co
by city náboženské urášelo.

Volební ruch na Nove m V ča
sopise „Den“ ze dne 7. břesna je dlouhý dopis
z Nové Paky, kde nějaký Věndybyl, aby ukázal
svou žurnalistickou vševědoucnost, uveřejňuje věci,
které se nesrovnávají s pravdou. Možná, že pravdon
jest, co praví se o onom nezvaném hostu, učiteli
Janků, který se nepovolaně vetřel do schůze agrár
nické, tam 8i přichvaloval agrární program školní
a s bohorovným sebevědomím sliboval za všecko
učítelstvo, že půjdou se Zázvorkou, (až za to
dostal od svých kollegů co proto), který se jim
náramně líbí, snad od té doby, kdy hlasoval proti
kněžské kongrue a kdy v Bělobradě hrubě odbyl
zástupce strany katolické. Snad si myslí p. Zá
zvorka, žo to má u nás „bombenfest.“ Ale roz
hodně nesprávným jest tvrzení, že se konají ně
jaké tajné úmluvy mezi p. Lóschnerem, delegátem
rady zemědělské a duchovenstvem novopackým.
To někdo zaa viděl trávu růst. Dovedeme si to
však vysvětlit. P. farář novopacký dostal kdysi
hosta, s nímž zašel do hotelu Machova, kde ná
hodou seděl u stolu sám p. Lóschner a k němuž
ei oba pánové přisedli. Jak se dovídáme z pra
mene bezpečného, mluvilo se tenkrát pouze o věcech
všeobecných: o budoucích volbách městských, jak
výnosným je dobytkářství pro hospodáře a že
dlouho netaje amíh. Seděl sice u vedlejšího stolu
jakýsi neznámý pán, který sledoval bystře tento
rozhovor, ale ani ten nemohl nikomu s dobrým
evědomým říci, že by se tam byl projednával né
jaký agrárně-klerikální kompromis. K tomu by se
zajisté nevolila veřejná místnost, a také by to
ti pánové o své vůli nemobli učinit. Časupis„Den“
však patrně trpí fixními ideami od té chvíle, kdy
zde chce iladočeská strana postavit svého kan
didáta, p. Doležala, hostinského z Lomnice (tedy
budou 4). Síti nežíti, žíti nesíti, pracovati nejísti,
nepracovati jísti — samá krásná přísloví. Hlavně
však: Když se dva sváří, třetí sc raduje.

Volební reach. (Z okresu novopackého)
Ve středu dne 18. t. m. konala se v Brdě
Kumburkem voličská schůze, svolaná p. Dr. Sul
cem, kandidátem poslanectví do říšaké rady pro
volební okres Nová Paka, Lomnice a Hořice, v níš

P promluvilúčinoouřeč,po nížjehoidatura byla jednomyslně a s naděsním přijata.
Visitka s Dobrašky dopisovatelům

„Hlasů Pokroku.“ (loninebodříve?) Píšete,še
jsem užil hanlivého výřoka o vip. Smetanovi. Od

mítám oben výrok. nonujtemi o svědky,kteříslůdí po slovech. Lituji, že jsem kdymluvíval 8
pokro mi denuncianty. Jde vám-jen o štvaní,
Jak dokazuje, že v témž čísle tupite 1 vip. Sme
tanu i vlp. Dokonals. — Jan Vaníček, katecheta.

Z Dobrašky. V obel Bílém Újezdědva
sirotci měli býti svěření vychovatelaké cizí peči,
a odměna měla stanovena býtidražbou. To roz
čilllo pobočnou redakci „Hlasů pokroku“ v Do
bražce, sestávající z pověstné „pětky“ a tónem
veomalevým, jejímu vadělání přiměřeným, „začala
bušit do takového jeduání a na konec vystrělvši
něžné své kopýtko komandovale „klerikály“, aby
na dražbunédalipřijíta sirotkůmilosrdněseujali,
to že jejich povinnost. —- Doufáme, že lidamil
nost je povinností všech lidi, nejen „klerikálů“,
a tudíš mohla věc, pro niž tolik krokodýlich slz
prolito bylo, krátce odbyta býti tím, že by po
krokáři se o sirotky postarali samí. Mají prostřed
ků k tomu dost a dost, mohli ukázati okutkem,
že lidamiJnost u nich není planou frásí. Mápřece
p. Karel Krauser velký plátenický závod, „kleri
kály“ hojně podporovaný, mohl nějakou tu stovku
s tisíců ročního ziska na to obětovat. Nebo p.
Pavlišta Jos., jenž mimo účetaietví v živnostenské
sáložně vede obchod se sátkami a pipami pro
pivovary a se stuhami na pánské klobouky a béře
dividendu ze zisku aminěné záložny, jsa jedním ze
7 její majitelů. Anebo p. Jos. Holanec, učitel z
Valu, jenž kromě svého platu jest majitelem dvou
usedlostí rolnických v Přepyších a tisícového ka
pitálu, uloženého v Dobrušce a Kolíně. To by 8e
pokrokáři ukázali šlechetnými lidmi a nemuseli
obci, obudinstvím přetížené, dělat veřejnou ostadu.
— Nový systém volné školy hlásá p. Fr. Hájek, t.
učitel ve Valu. Dle něho prý chce učitelstvo ta
kovou volnost ve škole, aby mohlo vykládat oná
boženatví dle vědeckých výzkumů, nebot kate
chismus prý obsahuje různé věci, které s pravdou
nesouhlasí. Hodin náboženských můše být, co chce,
jen když je vyšší úřady povolí. Co tomu říká

elant, Myalík, Bartošek, Drtina, Masaryk a jiní?
Nebude to konkureuce? — „Hlasy pokroku“ má
název list vycházející ve Dvoře Králové, ale pro
pokrok je tam málo. Úvodník posledního čísla jest
překlad s němčiny nějakého Goldscheidra (šida?),
pak rozumy o mozku, růsné správy z okolí, na
dávky „klerikaliemu“ a pak rvaní jednotlivců ji
ného smýšlení. Tohle že je „Hlas pokroku“ ? Dříve
takové nadávky bylo lze styšeti vkrčmách, nyní
se jich zmocnilpokrok. A.dotobolistu píší hlavně
učitelé, vychovatelénaší mládeše. Kam to spějeme?
Věru jest potřebí vyššího vzdělání. — | Zvláštní
methodu vychovávací má učitel H. ve V. Hoch
lezl pod lavici. Oko učitelskéto vidí, slostí Sesa
bleskne a sasyčí dle slov evangelia: Kdo se po
nižuje, bude povýšen. Hned svalnatá páže chápo
se osoby chlapcovy a v rozmachu sází ho na al
maru. To se stalo v osvíceném dvacátém století!
Kdyby síto dovolil někdo z kmězí, to by bylo ré
musu, nadávek. Ale že to udělal pokrokář, je to
výborné amlčí se. — Pěstování styků rodičůs uči
telstvem zahájeno v Dobrušce veřejnou přednáš
kou, již přečetl p. učitel Marel. Hlavní důras kla
den na úcta a poslušnost. Co jiným neradi vzdá
vají, to pro nebe vyžadují. O Bohu ani zmínka.
Patrně, aby se posílila nábošenský-mravní výchova.
Schůze konána ve 9 hod. odp. v neděli, kdy bý
vají odpolední služby Boží. To jistě rodiče kato
lické učitelstvu nakloní, když vidí, jak jejich náb.
přesvědčení mají ve vážnosti. Chudák Bittner o to
přišel, neboť zatím odbýval ei trest v „chládka“
za Svou návětěva školy.

V Obrasti zomřel 10. t. m. p. Alois Sie
gel, ©. k. vrchní poštmistr v. v., bývalý dlouholetý
starosta města Chrasti, v 70. roce věku svého. Po
hřeb konal se 19. t. m. na hřbitově v Chrašicích.

Ze Smidar. Místní katolická organisace
zdejší konala dne 10. t. m. v sále městské rad
nice zdařilou důvěrnou schůzi, ku které z města
a obcí přifařených dostavilo se přes 300 členů,
mezi nimiž četně zastoupeny byly pani a dívky.
Řečník p. Václav Špaček, říd. učitel z Košátek,
promluvil svým milým způsobem o reformě man
Šelaké a volné škole. Ve své */, hod. trvající řeči
poukázal zvláště na smutné nasledky v obledu
náboženském, mravním, společenském a hospodář
ském, kdyby jmenované instituce vlivem zednářeko
židovských a sežidovětělých advokátů katolické
společnosti vouceny byly. Procítěná a přesvědčivá
slova p. řečníka působila na všechny mohutným
dojmem a hlučný potlesk byl mu jen skromnou

odměnou. vody stud. práv p. Babáka, Cvechaa pros. učitele z Vys. Veselí p. Tomáše o potřebě
reformy manželské přikrýváme pláštěm miloarden
ství. Nevěděli, co činí! Vždyť dva z uich musí
ještě pod míru a třetímu visí ta první státuice
stálo ještě ve vzduchu. A tací zkušení páni chtí
reformovat manželetví! Důkladaého výtopku do
stalo se těmto pánům reformátorům od přítomných
žen, zvláště z Vinar, jsouce uraženy ve své žen
skó důstojnosti „poučováním“ lidí, kteří sni zda
leka neznají starostí a zkušeností rodičovských.
Pánům studentům, kteří se kasají, že podruhé
„ženské“ do schůse nepustí, připomínáme, že
paní a dívky při nejblišší příležitosti i bez jejich
svolení ješt Četněji se dostaví, a kdo a
nebade, to budou páni studenti, ať akademikové

"v u Ohceně. Radornébylypro
farnost dny od 27. ledas do 1. únera 1907,
kdy konala se tn obnova sv. missle. — Namáha
vou a spagitelnou práci tu s apoštolskou horlivostí
konali vdpp. Otcové z kongregace Nejev. Vykapi
tele ze Sv. Hory a Příbrami P. Emanuel Kovář
a P. Josef Janda. Ples to, še v ta dobu velmi
kraté mrazy panovaly s jinak povětrnost byla ve
lice nepříznivá, býval farní chrám Páně — sč
dosti prostranný jest — svláště při ramních a ve
černích kásaních do posledního mista napiněz.
Svaté pravdy víry, přednášenélidu: věřicímu apů
sobem jasným a paměti přístapným,se stálým po
ukazem na nobezpočenatví víru a svaté vábožon
ství zejména za našich dáů ohrožující, naplnily
mysl vděčného. posluchačstva pravým sardšesím s
působily na srdce jeho ton měrou, te 813věřících
přijalo 80 vzornou kajieností ev. svátosti. — Z téok
až na hěco málo byli věřící farnosti zdejší. Krásným
příkladem předcbázeli pp. učitelé skoly újezdeké,
kteří opolečač s dítkami uv. svátosti přijali. —
Budiž sa to Páru Bohu čest-a chváte. — Dejt
Bůh, aby jak účinek sv. miseie, tek i vymí její
obnova pro farnost sdejší přinášely blahotárné
ovoce! — Díky srdečné bu vedány vdp. 12
fáři Ant. Šklíbovi, že ve své otcovské láseo a póši
o blaho osadníků svému duchovnímu vedení svě
řených nešetřil práce a ničeho, čeho bylo ku po
vznesení obnovy ov. missie potřebí. Srdečný dík
budiš.vzdán pp. očitelům. školy. újezdské ca udr
žování pořádku při školoí mláďeši po dobu'tóch
hodů duchovních — srdečný dík budiž vedán pp.
starostům jednotlivých přifařených obel za uvltání

a rozloučení se při odjesda vidpp.
missionářů! ©Bůb Žehnej, dlouho při wiraví at
choveja měroapřehojnouzdei na věčnostiodplat
šlecbetným vldpp. Otcům mřeionářám za jejich
spasitelnou práci dacbovní!

Košikářská škole vŽamberku bys
převsata do správy státní a přidělena c. k. vzor
né škole vo Vídni.

Prodali své děti. NedávnopřišlyzRusko
svěsti, že někteřísedláci ruští z blado prodali
ové mladé dcerašky. Novadělanost a hlad byly by
aspoň částečnou omlavoa pro tento nešlechetný
čin, ale že se podobný skutek stal nedávno i vevadělanémkrálovstvíČeském,tojesthodsovšeho
odsouzení. Ve Žďára u Svijan-Podelí objevil se
najednou agent hledaje hezké mladé dívky -do
Turecka, kde prý jim kyne stkvélá Dudonemost.
Rodičeslákéní obnosem 600 K-za-kaidé dítě e
slibem, še se po třech Jetoob ©dětmi zase vráší
avyplatí zakaádé ještě po 2000 K, beze věcho
vydali výmlavnému ageatu 1óletou dcerka M.
Šichova a Jáletou A. Šuloova. Nadto otec Ššeňt
vradostné náladě doprovodil agentaaa- Bádraží
do Torneva. Zatím však dorědělo se četnietvo ©
lupu toboto moderního otrokáře, zatklo bo o tek
osvobodilo ubohé dívky z nebezpetenetví,- které
hrozilo jim mravní i tělesnou zkázou.

Theeretický a praktlektý věelařský
běh v Přepyšich u Opóčen pořádáv roce
1907 zimní hospodářeká škola na Opočněza la
skavé podpory sem. výboru král. Českého a ho
spodářského upolka okresu Opočeneiého. Výklady
'theoretické a výkony praktřoké odarará zkušený
včelař pan Jos. Králíček, učitel s Přepych. Vý
klady thooretické konati se budou v hostinci p.
V. Holance číslo 20. na sále, výkony praktiské
provedou se ve včelnici p. učitele Jos. Králíčka.
Včelařský běh tento trvati bude 6 dnů, ne však
sa sebou jdoucích, nýbrž pořádati se bnde v růz
ných dobach ročních dle pračí, jež nutno ve včel
nici prováděti. — První den běha včelařakého
stanoví se na neděli doe 24. břesna 1901 o1
hodině odpol. v hostinci p. V. Holence v Přepy
ších číslo 20. na sále. Program sdělí se na místě..

Z Mělěné. Jak se časy mění! Roku 1897
zřízena u nás katolická jednota, která od počátku
svého trvání jsouc nenáviděna, mnobých příkoří
zakonšetí musela; ano pří jedné schůzi v hostinci
„na Plese“ byli Členové jejíi krvavě ospadeni.
Od té doby bála se jednota veřejně vystapovati,
neboť již to slovo „katolická“ bylo mnobým ka
menem úrasu. Což divu, še nyní při zřizování or
ganisace nebyl propůjčen ku shromáždění ani sál
z obavy, aby se opět nestala nějaká výtránost, ač
tam mají členové ochotnického spolku — také
katolíci — své divadlo, ano i sokolové se tam
mobou echáseti, jen pro organišaci katolíků tam
místa nebylo. Po předběžné práci sešli se tito ko
nečně dne 10. t. m. o 4. hod. odpol. v privátním
domě p. Fr. Buchara č. 201 v neočekávaném počtu
přes 200 samých mužů, takže ani ve 2 pokojích
dosti místa neměli, s mnozí na ohodbě stáli, jen
aby slyšeli přednášku dp. faráře Konečného, který
v řeči 2hod. rozebral a vysvětlil thema: „proó
jest nutno katolíkům se organisovati.“ Osvědčený
fečník došel za výklad řísným humorem oživený
zasloužené odměny, tak že ho mnozí ami propasti
nechtěli. K organisaci 8e jich s domácích přihlá
silo na výzvu pana Johna, okresního důvěrníka,
76 mužů, a mnozí si přejí, aby 8e i organisace
žen-sHdila. Pořádek při sebůsi byl vzorný a všem
přítomným se.to nad míru samloavalo, a věco

becněse: úsudek: „Tohojsme neočekávali“,
což zajísté Mičeaským k nemalé cti sloaší. Po
čátek je:zajisté olíbný, šehnej Bůh další práci.



Před novostavbou chrámu Páně
v Náchodě. (Dokončení). Spolek pro výsta
vění nového chrámu Páně ov. Vavřince v Ná
chodě konal v neděli dne 24. února 19)7 svou
tádaou valnou bromadu, kterouž mesi jinými po
ctili vzácnou přítomností svou téš hodnostáři
místní: pao Václav Dvořák, c.k. okres. hejtman,
jenž vysnamenal spolek svým přistoupením za
člens, p. Václav Šatava, c. k. zemský soudní rada
a vldp. P. Frantušek A. Pecka, konsistorní rada.
Jednání zahájeno bylo sdělen-m blahovolného pří
pisu J.B.M. Th.dra. Josefa Doubravy, jenžpříjav
na vědomí sdělenou jemu úťetní závěrku o jmění
spolku koncem roku 1906, snahám spolku žebná.
Nato věnována posmrtná vzpomínka zakládajícímu
členu spolku + slečně Marii Němečkové v Třebe
mieích, jejíž v poslední vůli učiněný odkaz v sumě
1.000 K ve prospěch stavebního fondu pro nový
chrám v Náchodě s diky na vědomí byl vzat. Dle
jednatelské zprávy, kteráž schválena byla, uznává
se s díky zásložná působnost dlouholetých členů
pana Václava Šatavy, c.k. zem. sond. rady, jakož
i vidp. P, Fraotiška A. Pecky, konsist. rady. Též
Jeho Osvícenost vysoce urosený pan JUDr. Frant.
Thun z Hobensteiau, býv. c k. okresní hejtman
v Náchodě, jakožto člen výboru osubně 8e při
mlouval mezi Šlechtou za získání příspěvků kúčeli
chrámového spolku a také skutečně zásluhou a
přičiněním Jeho Osvícenosti dostalo sestavebnímu
fondu va nový chrám v Náchodě v době od 9.
března 1906 do 31. pros. 1906 příspěvků úhrnem
v sumě 1.235 K 59 bal., ku kteréšto somě Jeho
Oavícenost při své návštěvě na rozloučenou dne 6.
ledna 1907 znovu k uctění pomátky svého + otce
Zděnka braběte z Thunů další částku 100 K vě
noval, kteréžto částky úhrnem v sumě K 1.336-59
na zvláštní knížku co fond braběte Dra. Tbuns
pro vystavění nového chrámu v Náchodě na úrok
jsou uloženy. Dle účetní závěrky pokladní za rok
1906, kteráž jskož i zpráva revisní komise rovněž
achválena byla, vyrostl stav jmění spolkového za
nynější aprávy dnem 3i. prosince 1906 do výše
86.634 K 7 h a jest vesměs statutárné uloženo a
vinkalováno. Od počátku roku přibylo nové celkem
B65 K 62 b, tak že stav jmění dnem 24. února
1907 obnáší úbrnem 87.199 K 69 b, k čemož
Ještě možno přičísti slíbený odkas po $ sl. Marii
Němečkové 1000 K, poněvadž se splacení tohoto
legatu na jisto očekávati dá. — Při doplňovací
volbě byl za člena výboru zvolen jednomyslně
vletp. Václav Dvořák, c. k. okres. hejtman,jenž
volbu přijal. — Veškerým příznivcům a obzvláště
výše jmenovaným jakož i zejména slavné obci
města Náchoda ra poskytnoté značné příspěvky
sákladné a za mocnou ochranu a přízeň dle usne
sení valné bromady projevají se ardečné díky 86
snažnou prosbou ku každému el. spolku a jedno
tlivci, aby se ujal myšlenky epolkové, ji šířil, pě
stoval a podporoval, pro ni přátele, příznivce a
podporovatele získati hleděl a na to dbal, by při
každé vhodné příležitosti pamatováno bylo sbír
kami na nový chrám v Náchodě. Zdař Bůh!

Vů Chotěboře. „Osvěta Lidu“ zas již
" bouří proti p. vikáři Jůzlovi a činnosti p. faráře

Vlčka zas opětně věnuje svoji pozornost. To uvě
domování katolického lidu pálí pány pokrokáře,
a proto jenom masat kněze, kteří pochopují, co
mají dělat. © p. faráři Vlěkovi ondyno jeden
osvětář vyslovil přání: „Kdyby si ho již Čert vzal'“
Věříme, pánové osvětáři, že byste byli rádi, aby
si „ho čert vzal“, ale proč mu neřeknete na schů
zích, co proti němu máte?

Pěvecko-budební čtenář. spolek
„Doubravan“ v Chetěbeři pořádáv sobotu
dne 16. března t. r. v sále „Panský Dům“ v Oho
těboři přednášku slov. cestovatele, člena Národní
Bedy české, dp. Al. Svojsíku z Prahy „0 cestě
kolem světa.“ V přednášce své předvede pan Ce
stovatel slovem a dvěma sty kolorovanými obrazy
tyto kraje: Spojené státy Severoamerické,Mexiko,
Japan, Čínu, Francouzekon Kočipěinu, Zadní Indii
8e sultanátem Džohore, ostrov Jávu na Jižní polo
koulí, ostrov Ceylon, Přední Indii, načež cesta
k domova k Evropě ubírati se bude podél Arabie,
Rudým nořem a Suezským průplavem. Světlo ky
slíkové. Začátek o půl 8. hod. večer. Ceny míst:
I. místo K 1:50, II. místo 1 K, stání 60 l. Před
prodej lístků z laskavé ochoty převsal p. M. Brzek,
majitel knihtskárny.

Z Bomeova m. D. V neděli dne 10. března
t. r. konala se u nás ustavojící schůze katolické
organisace „Strany katol. lidu v Čechách.“ Sál p.
Josefa Brudra, ač prostorný, v několika minutách
určené hodiny rázem byl naplněn. Sešlo se na 500

„účastníků. Schůzi zabájil místní kaplan dp. Martin
"Klouda a po věcném proslovu, pohkázavna. dě

jiny Francie více než před 100 lety, činí reflexi,te učitel života t.j. dějepis svědčí, že ty doby
nastázají skorem nyní u náe v Rakousku. Aby

"tak se nestalo úplné, poukasuje na to, že seblo
se r. 1906 v Praze komité katolíků stanorících
program, dle něhož má z9 pracomati v: nasávají
elch volbách do říšské rady. — Po té předává

„slovo pozvanému řečníku p. profesorovi Frant.

Kokoutovi z Čáslavě.Týt v promyšlené řeči pou„kazuje va příčiny nynější všeobecné neapokojenosti
-s prostředky, jimič by se dalo stávající bídě

špatných neudělá. Nikoliv, elsař pán zákony jen
potvrzuje. Dříve byly jakósi kasty lidí a ti pouse
měli (co určitá společenstva majetková) vlív na
zákonodáratví. Nyní bnde jinak, každý dospělý
muž bude míti vliv na zákony, a každý bude za
sákony osobně mravně zodpovědný. geprogram
„Strany katol. lidu v Čechách“ « věcnými po
známkami s hlavním zřetelem na náboženskou
školu, nábož. manželství a nábož. stát. P. řečník
dále poukazuje, že katolíci mají plné právo Be
organisovat jako jiné strany a že jen v dobré or
Ganisaci jeat síle. K ní tedy důtklivé vybísí.

Řeč vyslechnuta s napjetím. Po ukončení a po
tlesku, jebož se p. řečníku plným právem dostalo,
děkuje opětné místní kaplan Martin Kloudek p.
tečníkovi a vybízí přítomné ku společnémupostupu
při volbách. Po té zvoleni dva důvěrníci a to p.
Hudík, rolník a p. Handlíř, sedlár. Členů ihned
přistoupilo 162. Nato za volání „Zdař Bůh“ tato
zdařilá schůze ukončena.

Občanská zálošna v Úpici dlevýroční
zprávy koncem r. 1906 měla 1,965.173 K vkladů,
půjčeno 1,772.174 K, čistý zisk za r. 1906 K
4089-36. Členů bylo 591 s 2316 podíly (46.300
K). Reservní fond činí 90380 K, až dosud daro
váno na dobročinné účely 73.415 K.

Za | Fr. Tomdlem. Odešlanáhleduše
Šlechetná, skromná, obětavá, milá všem, kdož ji
blíže znali. Minulý pátek ránoroznesla se překva
pující zvěst, že skonal dlouholetý profegsorsdejší
reálky a bisk. notář Fr. Tondl. Zesnulý narodil
se r. 1842 v České Bělé, kde byl jebo otec ko
žešníkem. Prodělal krošný život chudého studenta
z let šedesátých. Studoval gymnasium nejprve v
Ném. Brodě, pak (vyšší) v Jihlavě, kdebyl apolu
žákem nezapomenotelného spisovatele Váci. Kos
máka. Co Kosmák ze skutečného života psával, to
Tond! při vzpomínkách rád doplňoval a vysvětlo
val. Když Tondl dokoněll středoškolská studia,
tenkrát jeho těžce střádající rodiče k vůli lep
šímu bydlu odebrali se po příkladě jiných do Sla
vonie, kdež si koupili domek a kus zahrady. Od
chvíle,kdysvérodičeTondlkuscestysaJih'avu
doprovodil, nespatřil jich nikdy již. Zemřeli po
krátkém čase. Student vstoupil do semináře, ač mu
to předsevzetí rozmlouval advokát, u něhož byl
zaměstnán; ani na okamžik nerozpakoval se Tondl
vyplniti vřelé přání zemřelé ustarané matičky.
Vzpomínal rád, jak o prázdninách užil náhradu
za domov na pobostinných farách. — Vysvěcen
na kněze r. 1806. V době cholery přišel jako
kaplan do Ronova, kde po šest let horlivě se
účastnil vlasteneckého spolkového života,čímž upadl
do veliké nemilosti úřadů politickýchi patronát
ního. Zato však duchovní představení měli ho v
lásce, tak že povolán za katechetu na hradeckou
reálku, kdež téměř 30 let jako mož zvláště by
strý, otcovaky o studenty se starající blahodárně
působil, ač byl častější chorobou navátévován. Dle
souhlasného svědectví kollegů a — což ještě vý
znamnější — samých žáků byl knězem vzorným,
učitelem výborným a společníkem velice oblíbe
ným. Z častých zkušeností minulých čerpal zásady
milého obcování 8 lidmi. Nemaje velkých osob
ních potřeb, byl vzácným lidumilem, podporoval
všechen slušný tisk do poslední chvíle. Vždy se
těšil dětinsky na nové číslo různých časopisů. Ze
svých koih zábavných založil a doplňoval farní
koihovnu v Čes. Bělé. Ku Hradci Král. přilnul
upřímné. Vracíval se i jako pensista sem rád
aspoň na zimní pobyt ze svého rodiště. Snad není
nikobo, kdo by na Tondla vzpomínal a nějakou
trpkosti. — V neděli po 4. hodině vedl smuteční
průvod vsdp. gen. vikář, Učastenství všech vretev
bylo neobyčejné četné. I nejdp. biskup súčastnil
se průvodu. Dále zde byli mimo kuěžetva: bisk.
seminář, reálka, paedagoginm 8 představenstvy,
katol. jednota s praporem, zástupcové všech úřadů
státních a samosprávných. Vedp. gen. vikář dr.
Frýdek vřele promluvil v Jiříkově třídě o záslu
hách zesnolého jako kaplana a katechety. — V
Čes. Bělé dne 12. t. m. přes valně nepříznivé po
časí bylo účastenství lidu při pohřbu přímo impo
santní. Před rekviem v kostele měl případný pro
slov vlp. Tažín. vldp. vikář Jázl z Libice sloužil
rekviem. Bylo zde též kněžstvo kromě domácího
s Chotěboře, Přibyslavě, Hampolce, Pohledu, Dol.
Krupé, Sopota intimní přítelzesnuléhoprof. Frůb
bauer z Hradce Král. V průvodu bráčeli též: za
stupiteletvo obecní, abor hasičský, beseda, okrašlo
vací spolek, zálož. a spořitel. družatro. Tělesné
pozůstatky pochovány s velikým rármutkem a
vděčnou vzpomínkou. Bůb račiž přijati věrného
sluhu do ráje svého! —

Různé zprávy.
Jak te asl vy ve státě, v němě

„Ilorikálevé“ mají v parlamentě vět
úlmm. Belgie je tím nešťastným státem, kdež aš přes
20 let maji většina ve sněmovně a vládn země úplně

v rokousklerikálové Apřece 19 pagnovně dne 32.m. m. gretuloval zpravodaj “ n se skupin
Boernaest —Holleputte,Woestoviostře bledícínaprety,
vládě k odvášné politice národohospodářeké, redoucí
Belgii k hospodářekému roskušta. Za posledních 10
let na př. rěnogala vláda Woestava 812 mílioný franků

na sdokonalení a povznesení inventáře AdolAS abactudolás hgagtoucíchporn so

Nové nkásky soglalistické vadělá
vací práce. Dle správy „Ostrav, Kraje“ na jámě
Alexanderce v Mal. Kunčicích naddůlní p. Bieleoký
byl nucen poslati epět několik socielistů, ktotí chtěli
ujetí dolů, ač byli opilí. Bielecký přítomnému delegá
tovi řekl: „Kdyš vaše strana stará as tak o dělnictvo,
proč nestará se v prvé řadě o to, aby dělníci odna
učili se pít ?“ Ina —šidovské kořalny měly by újma,
a protovůdcové stojící pod vrchním komandem čída
Adlera dovedou přimhouřiti diplomaticky oko. Nemí
nad opatrnost! — „Opavskýtýdenník“otiskaje zprávu
s Dombrové: „Věřte, kapitál může sobě jenom blaho
přáti k podobnému spolku, jským jest sociálné demo
kratické „Unie“ ... Buď nikdy nebylo mezi dělni
otvem zaámo, anebo alespoň nebujelo v takové míře
jako dnes — anonymní udavačetví správám závodu,
tot hlavní sáslnha „Uaio“. A to nejen dělníků, kteří
nechtějí vstoupit do tohoto spolku, nýbrž teké do
zorců, Dozorce musí býti dnes nocita a despote i
k nejfádnějšímu dělníku, nechoe-li býti u eprávy zá
vodu anonymoě oderněn. Přimhonřil-li by níkde oko
k nějaké ne ze zlomyalnosti zaviněné věci a není-li
dělník členem „Unie“, pak drabý den již anonymní
dopis leší na stole v kanceláři závodního a dozarce
jest volán k zodpovědnosti. Kdyby však toto také a
čipil a člena „Unie“, vezme to prostě adavačský sbor
na vědomí a závodní ae o tom nedozví. Pravé Špic
lovské stvůry, denuncianty a pomahače kapitálu vy
chovává sociálně-domokratická orgenisace. Kdyby děl
ník blásil se k národní straně, pak běda mu, hned
špiclové a denuncisnti jsou v činnosti, aby mohli o
něm anonymně raportovat. Loneký rok pořádela ae
v „Národním domě“, který je trnem v oku sociálním
demokratům, mikulášeká zábava. Jistý dělník se jí
také vúčestnil bez vědomí dozorce. Totiž nepracovalo
se, ale onen dělník prosil sróho kamaráda, aby službu
v té době za něho vykonal. To se také stalo! Hned
na. to přišel organisovaný špiol čmuchat, protože vě
děl, že v „Národním domě“ je zábava, zdali tam také
nešel onen dělník. Drahý den chodil agitátor a žádal
jistého dělníka, aby mu anonymní udání napsal, pro
toše zmíněný agitátor neumí psát. Dšlník však psaní
udavačské odepřel, ale přece se někdo našel azávodní
hned drabý den zav:dl rozsáhlé vyšetřování jak proti
dělníka, který se zábavy sůčastnil, tak i proti do
zorci, že napeal dělníkovi šichto, ač dělník prý nebyl
na závodě. Dozorce ovšem žádné viny ua tom neměl,
protože nevěděl, je-li dělník v práci čili nic. Dělník
dostal peněžitou pokutu s málem by byl propuštěn.
Vidíte, jak pracuje coc,-demokratická organisace proti
kapitálu I“ — Nedávno odsouzen socialistický poklad
ník karlíneké nemocenské poklsdny Kraber na tři
roky do vězení pro zpronevěření 20.000 K. V případě
tomto neběží jen o Krabera. Vždyť kradl po pět let
a žádný o tom kradení tak dlouhou dobu nic neřekl.

Ze zemského pejlšťovacího fonda
císaře Františka Joaefa I. Zdotace500.000
K, kterou věnoval sněm království Csského ve pro
spěch živnostníků postižených následky živelních po
hrom z let 1903 a 1904, byl po návrhu zem. komise
živnostenské echváleného zemským výborem království
Českého utvořen zvláštní bonifirační fond pro pojišťo
vání živnostníků při zemském fondu císaře Františka
Josefa I. Podle usnesení zemského výbora má základní
kapitál 600.000 K býti zachován k účelům bonitika
čním a pouze úrokového jeho výnosu má užíti so
k nadlepšení rent, při čemž sluší bonifikování obme
ziti jen na případy opravdové naznosti, když by po
jištěný důchod nastoupil v 66. roce a aspoň 12 K
roční renty ei byl získal buď vklady vlastními nebo
společenstvem ze něho učioěnými. Poněvadž nejnižší
důchod, který Zemským pojišťovacím fondem smí býti
vyplácen, činí dle stanov 24 K, bude nadlepšení renty
v jednotlivých případech činiti 100*/, získaného dů
chodu, pokud si pojištěný živnostník nezískal svými
neb společenstevními vklady více než 12 K doživot
ního důchodu. Poněvadž'k zjednání renty 12 K od
dokoneného 65. roku dostačí i ve vyšším věka pojiš
těncově vklady neveliké, bude moci býti účasten vý
hod bonifikačního fonda i nejchudší živnostník tím
aplše, bude li ho ve snaze tó podporovati i apoločen
stvo, jehož je členem. Proto jest jen na živnostnících
samých, aby pilným vkládáním zadost učinili pod
mínce pro účast na bonifikačním fondě stanovené.
Radou v té příčině bude co nejochotněji nápomocna
kancelář zemského pojišťovacího foodu v Praze-IlÍ. u
Montágů, — která na požádání podá bez průtahu po
učení ústní nebo písemní a prospekty změle úplně
zdarma i vyplacené. Podobně učiní jednateletví tohoto
ústavu zřízená u všech téměř okresních výborů, obec
ních úřadů, různých spořitelen, Raiffsisenek, živnost.
apolečenatev, správ škol, dochovních úřadů, firem atd.

Kněžský dům v Luhačovicích. Dne
6. a 7. t. m, čeňla ae v Luhačovicích komise 9 kněží
£ diecése brněnské i olomoucké, aby učiněn byl roz
hodný krok k realisování projektu kněžského domu.
Bylo konstatováno, že navrženou koranovou sbírkon
nedosáhlo b3 mecíle. Proto sestaven byl zařizovací
výbor, jehož úkolem jest na prvním místě, aby zřídil
stavební dražstvo, jež by pak myšlenku stevby kočá
ského domu v Luhačovicích provedlo. Tento zařizovací
výbor přijímá členyaž do definitivního ustavení spolku,
kteréž se provede, jakmile hudoa atanovy potvrzeny,
tedy asi do dvou měsíců. Cienové budou řádní, při
aplvající a čestní. Členem řádným může býti jenom
katolický kněz, který apíše aspoň jeden podíl v ob
nosu 60 K, splatný v pěti ročních lhůtách po 10 K,
Členské přihlášky přijímá zatímní pokladník dp. Lsop.
Kolísek, farář v Předklášteří u Tišnova na Moravě.
Dosud aplacené koranové příspěvky budou se čítati
jeko splátky na členské podíly. Ustavující valná hro
made, jíž bude podána zsvrabná zprávao vykongných
pracích gařizovacího výboru a jíž přeďložpno bude
několik možných varient realisace projektu, rozhodne
psk sama definitivně o způsobo, jakým projektóvaná
myšlenka má býti provedena. K astazující valál: hro
medě bodon pozváni věicini kněží,kteřía polldjďníka
wa členy 0e přihláví. Potřebakněžského domu v Lu

ofřabeprostora: věřejné
hadoyicích s ještě víca
bpple poblišé stanice.jedt mbjeů bari knůžstvětý,ale
i mesi katolickými lágehakým!hosty: hj' nsná

„Váěn,a dek v měj něktvdnnedpějnt dobradloch



j sřad mimokněžských. Všichni kněší, kteří uznávají
potřeba kněžského domu a vofejné větší kaple v tak
důležitém našem lázenském místě, v němé s nejlepším
zdarem léčeny jsou choroby krční, nás kazatele, spo
vědníky a kateobety nejvíce obrošající, všickoi, kteří
výhod tohoto kněžského doma někdy účastnými býti
chtějí s pro myšlénka svépomocí horojí, prosí se, aby
běbem mósíce března s dubna za členy draožstva se
přihlásili. Zařizovací výbor svolil předsedou P. A.
Hlarinku, kone. radu a faráře v Kučerově u Vyškove,
místopředsedou P FI. Lušného, faráře v Kateřinkách
u Opavy, pokladníkem p. Leop. Kolíska, faráře v Před
klášteří a jednatelem P. F. Gregárka, faráře ve Steré
Bělé u Mor. Ostravy, kteříš všichni jsou ochotní nu
dotazy interossentů odporídati.

Židovské hrozby. .Do eněmukrálovatrí
Čes. dostavila se deputace šidovaké, dádejíc na před
sedovi mladočes. klobu dr. Škardovi, aby posl. Břez
norský byl donucen zenechati antisemitismu, nebo že
s tobo židé odrodí své důsledky. V mladočeském
klabu našli se ovšem lidé, kteří ponížené podporovali
přání čidů, ale posl. Březnovský jako čádný český živ

nosiník rézně se opřel tomuto nedůstojnému požadarko.

Český kapitál do Slovačel V Tarč.
Sr. Martině je od dvanácti let národní akciová to
vérna na nábytek z obýbaného dřeva, zvaná „Dielňa
na náradio.“ Výrobky jsou proslulé s jdou nejen do
celé Evropy, ale hlavně do krajů tropických. Továrna
je objednávkami zabrouta a nestačí zákazníkům. Odtad
vyšla snaha toráron zvětšiti. K tomu cíli společnost
vydala 3000 prioritních akcií po 100 K, jež mají
přední právo na zisk před ostatními. Dlubů továrna

nemá. Novýkapitsl obrátí se na nové stroje 8 na sarovioy, jež ze hotovéjsou nejlevnější. Dielňa na- vá
radie koncesi má, má až lakó echráleny stenovy k re
organisaci. Nábytek z obýbaného dřeva bukového vy
rábí se jen + našem státě, kdežto se ho nšívá po celé
zeměkouli. Jest vzhledný, lehký, velmi pevný, nešnadno
ae poškodí, jet laciný, také doprava jest laciná — má
najisto příznivou budoucnost. Mertinská Diclňa je

dnik tobo drabu jediný v rokou národních a vý
robky její vynikají. Podle úředně ochválených stanov
mají majetníci prioritních akcií zsbespečen 6%, úrok
a kromě toho ovšem i podíl ne-sisku. Upirovací při
hlášky račte Inskavě co nejdříve zaslatí BliálceŽivno
stenské banky v Brně, nebo bance Tatře v Tarů. Sv.
Martině, neb o bližší informace se přihlásiti u výboru
čĎeskoslovanské Jednoty v Praze. ,

První Slovínka doktorem všeho
lékařství. „Slov. Narod" sděluje, še dne 18.února
byla na ženské lékařské fakoltě v Petrohradě nadok
tora veškerého lékařství promována slečna Eleonvra
Lodovikovna Jenko, dcera jednobo z předních lab'sň
ských lékařů a vynikajícího pěstitele slovanské vzá
jemsosti dra. Ljedevita Jenko. Nová doktorka abaol
vovala gymnasiom na Cotyni (na Uerné Hoře), ngčež
odebrala se ma aniversita do Petrohradu, kde nyní
dosáhla nejvyššího akademického stupně.

Uherská svoboda pod patronátem
šídovatva. Kandidát rumunské atrapy Bredice
anne prošel v aherském Bogřana při posledních vol
bách velikou většinou, poněvadž v krají tom jest 80
procent Ramonů. Ale pošidovětělí státníci maďaronští
hned ai věděli rady. Problásili volbu ze neplatnou a
vším úsilím se namáhali, aby při následující volbá
prošel miláček uherské koalice ž'd Jaline Weise, šéf
redaktor pešťekého „Togblatta“. Neumí ani slova ru
munsky; proto se ani voličům předetaviti nešel. A tu
před drahou volbou rumanští vlastenci z obcí vypo
vídáni, všichni zřízenci atátní železniční společnosti
nucení inspektorem čidem Taussigem voliti Weiesa
pod strátou slaby; pivo, víno, kořalka proudily pro
voliče se sudů. Faráři katoličt/, kteří se chtěli za
stati lidu, byli bozobledně pronásledováni. Faráři Po
poviči nabízeny za žádanou pomoc 8000 K, vyhrože
váno národním učitelům, krčmářům brczeno odejmu
tím koncesse. | Podvedů epácháno plno. Hrozným
nátlakem sebnáno pro šida 1684 hlasů proti 1108
kandidáta národního. Prý ta volba stála na 500.000
K. Ach, ty maďarská svobodo, jské lidi dovedeš pro
blašovatí se „zástapce s poslsnce lida“! Takhle ce
mění jen forma starého novolnictrí; sa poslance Ru
munům vnucen cid, který ani romanaky neumí, natož
aby práva rumunského lido hájil! Není potom parla
ment paskvilem na lidovou svobodaf

Další „lidamilná“ práce ruských
„reformátorů.“ Kdyš v Lesném 18. února vo
studentském konviktu polytechniky dála se policejní“
problídka, vržena ne dvůr puma. Policie nalezla v bu
dově celou dílnu ne výbušné látky. Z 1.077 osob by
dlícíoh v budovách konviktu nalezeno 20 osob, jež
tam dili nezákonně; skoro všichni tito vetfelci byli
didé. I v pokojích stodentských nalezeny pumy s jiné
zbraně. Na půdě nalezena tejná tiskárna, odvešeny
dva vozy pobuřující literatury. Jediný atadent Toletoj
měldva kufryzakázanéliteratury.—Telegrafs Jalty
12. březns sděluje, de na generálního gubernátora
Dombndcova byla hozena poma; raněn gubernátor i
kočí jeho. — Jok revolucionáři úsiloč pěstují „mo
derní kultaru“, tobo. výrslavný obrázek podáré jiš
jediné čís. 56. „Nár. Iistů.“ Dio reforování téhoš čísla
vo Varšavě zavražděn úředník tejné policie Grůn, když
vychásel s lázně. V T'flisn těžce ranén přednosta sta
pice Kreisler, v Nachičeraní na Donu spáchán atentát
na crgenisátore ovasu oktabristů Makarenka, v Oděsso
zatčeno třicet chovanců obchodní školy, že ji chtěli
vyhoditi do povětří, v Moskvě oběšen sedlék Gobalov
pro přepadení nádrašního kasíre, v Nišním Norgorodě
odsousení čtyři lidé na šibenici pro loapečné přepa

dení krámu, v T.fisa k pět lupičů výgoosboží v ceně 90.000 rublů, v Kazani objeven skled
tevoloční literatury. V Kyjově zatčen žák charkovské
hosp. školy Machalin pro pokusolonpiti kasu šolos

niční stanice, v Tale nas ni revolucionáři,v jejichápelezena revoluční literatura, v Jakotěrinoslaví
a socialistické tiskárna es skladem revoluční

Iteratary. Heská obírko sdělení se jeden den! Divně
to šídé vychovali své pomabače. — Přes to, še nyní
jiš načíná sasedati lidový parlamout. dějí se násilnosti

dále. Stojí tadíš štváči opravdu o klidnou s proapěě
nou reforma. čí jsom jím násilné přepndya lovení va
vodách balných milejší? ' i
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Největší výběr

a veškerého
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Bratří Guthové,
Roh VelkéhoHradec Králové.
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Běno mi obeloužiti p. t. obecenstvo pracemi
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kočárnického
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Čeněk Buben,
kočárník v Hradci Králové,

Pospíšilova třída.-—== n

=Biskupská

knitiskámna v Hradei KTÁLOVÉ

nabízí k nastávající

Aer, Kanonické vÍSlŮACÍ

| Obrazy Sv. OtoePla X. v pěknémpas- [7

separtout — světlost obrazu samého
26X30cm.—veraefigies—za K 150; [T

tytéž ve formě dopisnie 100 kusů za 4 K;
o něco větší na památku dětem se hodící

100kusůza .. . .. . 7K;
s podobenkou J. B. Milosti
Doubravy 100 kusů za 4 K;

ve formátu větším 100 kusů za. 7 K;
k zarámování 1 kus za . . . 60 hal.

Modlitby po mší sv. (3 Ave/ české a
lat., česko-něm., něm.-lat. na deskáchkusza.<.. 30h

Panem de coslo na deskách |. 30 h.
Oboje předchozí ve vkusných deskách 1 K.
Kanonické tab soupravu . K 250

Praeparatio ad m) 1K
Gratiarum acílo p.I.)
Proces ad in paramonta Missao

in sacristiam na desce za . 30 bh.

(asus rosorvati do zpovědnicea 8h.
1 Tubulky: „Neplivat“, ©)

Proomnic USada ooriní senutí © m s
vkostele a . . . . . . 30h.Instrnctiodogomer.cam.visitationo
brožov.vceloplálně. . . . 50b.

Matrika biřmovamých s linovánímarch4
Biřmovascílístky100kusůa. 35b.
Jiné tiskopisy polřebné vědy na skladě.

Svému velectěnému

panu vroinímu správci poštovnímu

JOSEFU ROSOVI
=— ku dni 19. března. =—

M K Vašim ctěným jmeninám přejeme,
k) aby Pán Bůh sám ráčil všeho dobra
| hojně dáti.

Kéž v kruhu svých milých těšil byste |©

Š se stálému zdraví a spokojenosti! i

To Vám přejí

poštovní zřizenci.VRA Ě
(. a k. patronátní úřad v Bystrém

u Poličky

zadávefejnousontěžípřestavbu a roz=šíření kostela v Korouhvi.
Stavební náklad bez vnitřního zařízení roz

počtěn jest na 31.869 K 73 h.

Do plánu a rozpočtu, jakož 1 podmínek Jxe
ode dne 10. břesna t. r. u fur. úřadu v Koroubví
nahlédnouti.

Oferty řádné kolkované a vadiem per 1600 K
(jeden tisíc šest set korun) doloženéa zapečetěné
přijímají se do 91. března 1907, 12. bod. polední
n c. a k. patronátního úřadu v Bystrém a Poličky.

C. a k. patronátní úřad v Bystrém,
dne 5. března 1907.

Posnm. Soutéž na vnitřní zařízení kostela

Politické družstvo tiskové
w Hradci Králové

vypisuje konkurs na nově zřízený úřad

sekretáře
družstva, |

e nímě spojeny jsou práce redakční a
agitační, Místo na rok je provisorní a

m plat prozatím 1600 K a cestovní diety. O
0 Při definitivé plat bude přiměřenězvýšen. a

- D Žadatelé s přiměřenýmvsděláním podejte [I
„J| žádost, k níž budit přiložen křestní list

a vysvědčení o dosavadním zaměstnání,
nejdéle do 31. března b. s. Po přijetí

nutno nastoupiti do 14 doů.

Politické družstvo tiskové
1 pod ochranou sv. Jana Nepom.

v Hradci Králové 27.února 1907.

Váelav Uhlíř, Dr. Fr. Beyl,
předseda. jednatel.O a......

i násadá obrov

VEE skýchkachen,
výstavních to kusů vyzbámenaných první státní
cenou: pekinských 1 kus 25 h, minorek černých

1 Ime 16 b, proda a dotazy zodpoví

ALOIS BLATTO,
v Ostřetíně u Holic.



Pravé národnostní nebězpečens(ví,
(3) Boj mezi jednotlivými politickými stra

nami českými jest daleko tožší než náš boj
proti — germanisaci. Obrovské spoasty papíra
polisknou se u nás jízlivými nájezdy strany
na stranu, hrabými vtipy na náboženské pře
svědčení valné většiny národa a útoky Čistě
osobními. A zatím Němec a germanisojící žid
hezky po tichu ubírá nám kus po kuse půdu.
Takový nehlačný boj Germánstva a židovstva
proti lidem z české krve jest zápasem pro nás
nebezpečnějším než zurpatilé útoky Němců ve
soěmovně. Voláme ve sněmovně po rovném
právu národnostním, ale na drahé straně ná
rodnostní državu svoji postapuje náš uárod
beze zvláštního rozčilení kus po kose svým
nepřátelům. Teď právě prolétla novinami zpráva
— jen kratičká, jak Často v ryze české kra
Jicě najednou objeví se Prašák jako vájetmce
dvora nebo velkostatkář, který neumí ani slova
českého, ale pří tom počne se roztahbovati, jako
by byl oěkde v Pozňaosku. Zvlášť u Plzně lze
pozorovati, jak české dvory pomalu jsou zubí
rány zabravičními kapitalisty; pak v takových
místech brzy povstává německá škola. Ovšem
že za takých poměrů brzy tam bade německý
ostrov — až si z místa toho učiní Němci třebas
nespravedlivé „německou država“. — Pozor,
česká Plzni, vebuď příliš bezstarostná; ne
papneš-li všecky sily, budou z tebe České Bu
dějovice, kde již dovede německá menšina
nespravedlivě vládncati nad českou většinou
— za vlídného mlčení vlády. V Badějovicích
rozhodl o nadvládé nenasytných Taschkovců
nad Čechy veliký německý kapitál. Pak bývá
marno protestovati, marno paříkati při nynější
vládní situaci. Politika bere zřetel ke skuteč
nosti, k poměrům, jaké json a Bikoli k tužbám
sebe epravedlivějším, nemají-li tyto fysickou
oporu.

Jak jest tomao dlouho, co Vrchlabí bylo
městem českým? A nyní město to, tolik roz
šířené a zvelebené, nachází se úplné v moci
německé. Blízké lesy přímo volaly, aby čeští
kapitalisté postavili se na obroženou posici a
svoje períze dali do průmyslu dřevařského.
Čecb však neslyšel, oddával se sladké idyllce,
Přišel však Něwec a žid; ti rozhodli svojí či
lostí a svým kapitálem o národnostní otázce
v místě tolik důležitém! Z Vrchlabí překročíš
jeden kopec a jsi v krajině úplně české. A
Vroblabí samo německé! Není to obžaloba na
naši netečnost? Elegické vzdechy mnoho ne
pomohou, jsou příliš laciné, málo co napraví.
Demosthenes vytýkal v jedné řeči Athéňanům,
že si počínají ve svém poměru k makedonskému
Filipovi po způsobu prostomyslných barbarů;
barbar nechá na obličej dopadoouti ránu a pak te
prve se za tvář chytá — když už jest po skutku.
My se mnoho podobáme oněmAthóňanům; zdvi
háme srdcelomný nářek teprve po dokonaném
neštěstí, jako bychom dříve nebyli mohli hro
zící nebezpečenství pozorovati a již předem
výsledný odpor klásti.

Národohospodářská zdatnosi rozhodne. U
nás roku minulého ani se nevědělo, co počíti
s neobvyklou úrodou Švestek. Ramoni-cizinci
to věděli, jak náš přeosvicený národ 8 úrodou
si počínati má, odhodlali se k daleké cestě do
naší země a zde prakticky nám ukázali, co po
třebí činiti, aby polovice úrody nebyla zcela
zničena. Jinde, zvláště v Německu usilovně
přemýšlejí, jsk by úroda stoupla a draze se
zpeněžila, u nás ležela hotová úroda ovoce
ladem. Němečtí spekalanti skapují zde ovoce
za pakatel, dávají si dovážeti z Čech i maliny,
brosinky. A my pak draze kopojeme různé li
kéry z ciziny, jež jsou vyrobeny z domácí
úrody.

Což probůh již dávno před uzráním ovoce
se neměly učiniti vážné kroky k plnému zo
žitkování veliké úrody? Nebylo časn; musily
se konati přednášky o „klerikální bydře“, o
rozloce manželství, atd.

Kapitál cizí vzrůstá do závratné výše,
Čech často sám zbytečně vlastní peníze posílá
za hranice, očí se dělati poslašného sluhu ka.
pitálu cizího, sám si dovede pomoci málo;
ale nabražuje si evoji bída aspoň výskáním
nad svobodou (1) a vyhledáváním různic.

V Praze Němci před říšskými volbami se
usnesli postaviti vlastotbo kandidáta. | Všade
najednou z toho veliké rozčilení. Ale divme
se! Většinu pražských Němců tvoří vlastně ží
dovští kapitalisté; a kapitál si už může něco
dovoliti jako v Budějovicích. Německo-židovský
kapitál bade mocně působiti při agitaci na
české voliče, odvielé od německých chlebodárců.
„Nár. listy“ dne 19. března správně pozname
návají: „Největší nebezpečí Prahy v ohledu
národním jsou Němci neprovokající, v zátiší
bez ofensivy (bez výboje) sílící.“ Svatá pravda!
Často ten, kdo ryčným hlakem a protesty příliš

na své plány opozorhuje, dopadne hůř uež po
litik klidně přemýšlející, vážně počítající a
v tichosti své posice upevňající. Israelský ka
pítál pražský může našim frázovitým vlasten
cům přinésti velmi nemilé překvapení. Ovšem
že Němci vlastoě budou voliti pouze kandidáta
sčítacího. Ale na užší volbu bude miti počet
šidovsko-německých blasů vliv velice závažný.
A možoá dost, že „vlastenecký“ kandidát český,
který bojuje janácky zu zrašení české boho
slovecké fakulty, masí volky nevolky vejíti
při užší volbě v nevděčný korppromis 8 tal
modem a židovsakc-německoa Talmad-thoron.
A židům nijak nebado vaditi při jejich jarém
postupu málo pokrokové jejich náboženství.
Zatím však naši pokrokoví vlastenci, čČtoucí
požidovštělé listy, v potu tváři snaží Se za
ohrániti národ náš přednáškami o reformě man
želství, v tméřství katolické církve atd. Toble
asi znamenitě postaví Čechy oa noby proti na
šemu oepřítelil A protikatolická : gitace má už
svůj průchod i do škol matičních — na územích
tolik obroženýchá Matiční učitel, který má
pravou lásku k obroženému národu, varuje se
ze všech sil vyvolávati různice; ale jiným již
nyní více 8e líbí protináboženské Štvanice,rozkol
i v zapadlých obcích než svorný postup proti
německým sokům tolik rmocoým.

A teď se podívejme jen letmo na kus
skutečné a prospěšné práce národní. Právě čta
poslední účetní zpráva První záložay ve Vys.
Mýtě. Celkový peněžní obrat záložny za r. 1906
činil 100,303.254-60K, proti roku předchozíma
o 12,986.347-66 K více. Záložna ta poskytla za
jediný ten rok darů a příspěvků 42.013-03 K.
Tentýž ústav zřídil již dříve sedm dobročia
ných nadací. — Takhle se luští národobospo
dářská otázka daleko lip než protestními schů
zemi proti katolickým školám. A kdo mluví
o zasloužilém řediteli První záložny, p. Jana
Fidlerovi? O štvavém, placeném agitátorovi se
píše a mloví s větší pochvalou než o mužích
skutečné práce národní. Prohlédne konečně náš
lid, pozná skatečný svůj prospěch a dovede se
postaviti proti opravdovému národnímu nebe
zpečenství?,

(Zasláno.) |o,

VYSSTAVA
nábytku, koberců

i ostatních předmětů ku zařízení bytů, hotelů,
vill atd., aspořádána nyní ve spojených mých
továrnách, vykazuje tentokrát zvláště velký
výběr, (Vystaveno zařízení pro 180 místnosti.)

Příležitostně nabízím pod ceny tovární:

j zbytky koberců, jednotlivé pokrývky Í

x

stolní a na postele, jednotlivé záclony,
koberce odpadkové, jednotlivé skříně,

e jednotlivé postele a židle. o
BNP“ Též na oplátky! "UB

Cenntky a rozpočty zasílám zdarma.

ADOLE NOVOTNÝ,
spojené továrny nábytku a koberců

w Týništi n. Orlicí.
K pSBS
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Největší výběr

KAVY
a veškerého

E
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CUpeCKÉhO ZDUŽ

za nejlevnější

ceny nabízejí

©

Bratří Guthové
, 2 Koh VelkéhoHradec Králové. *jskib

K jarnimu
nabízím

zaručeně pravá a klíčivá osiva:
obrovský, dánský Ligowo ranný, měkko

Oves šupinatý,velicevýnosný100kg K "M-,bkg
K 140.

ideál“ obrov. uový druh, vypěstovaný kří
Oves Ženimobr. z Ligová 8 ameriv. dolar. ovsem

a pečlivým výběrem ustálený. 160 kg. K 40
Bug Kk4-.

Žito jarní horské „Montagne“100kg K 24—,5kgK 140.

ranné, ,májovky šestitýdnípravá.
Rohlíčky 50kgK10—,5ks K 1á0,

Erfuriská perla, ranné,žluté, nadmíruvýnosné.
100kgKl6 „S5kgh?-.

Ječmen hanácký
100 kg K 26 —, 5 kg lí 2—.

Vojtěškafrancouzská(2
kokotice. 10 kg K 16 

Ligrus či vičenec jednoseč.neb drousečný.10kg K5—, neb K6
čisté neb emišené luční travin

Travy k «nkládánídvousečnýchluk, sestavené
ze zcela čistých semeu a to pro půdy sucké, pro
půdy prostřední, pro půdy těžké, směs pro svahy,
úbočí, hráze a břehy, směs pro labské louky. 100 kg
K 8J— až 90—, 10 kg Kki0—.

Řepy krmné: Memutka,Ecken: dorlka, Chofovka,
skania, Oberndortka. CUKROVKY:

Imperial, Brabantka, Malovanzlebenka.
nas K 8 - až W- ; při větši odebírce ceny levnější.

Na skladě nacházejí se:
.. ledek, kainit, struska,Uměláhnojiva:"u

Veškerédrahy semen polních, zahradnícha lesních.
RB“ Cennity, dotazy, vzorkovanénabidky zdarma. u

odborný závod
PE VKO eě v HradojKrál

Velké náměstí, proti biskupské residenci.

ni

pravá původní
setba z Hané. —

Postavenímmoderních dílen amož
Běno mi obsloučiti p. t. obecenstvo pracemi

B“ do oboru"ji

kočárnického
spadajícími v provedení nejmodernějším a nejdo
kopalejším.

Čeněk Buben,
kočárník v Hradci Králové,

Pospíšilova třída.
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Veledůstojnému

duchovensóvu!
Praha-l, al.

Jan Sfaněk, £,s4é3 čís.19n.,roh
Konviktské ul., paslf spo
cielně ma kost náčiní, dovoluje

i doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: mopstrence, kalichy, ciboria,
smpy, svícny, kaditelníce, kropen

ky, patenky, nádobky a td., vše
v přesném alabu.c im. Staré

, předměty znovu opravuje v původníintenci a jen v ohni slatý a střídřá. Na požádání hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacemé ručím. Největší výroba 8

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chodším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené.

KXXXXXXIXXXXKKXXXA

( 3 CN

Sklo zahradnické
do pařenišť na každou stanici

nabízí:

24/24 cm.
26/26 ,
3030 , -.

fermežový tmel (kyt)

J

"1
„19.,

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

gap> kus za 4 koruny “ij

„11 bal.
„JJ

poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís.akrál.dvorníW dodavatel

Hradec Králové č. 303.
proti hotelu „Merkur“.

(5 )N/
KÁŘÁŘRÁÁÁÍŘAÁÍÁÁŘÍÁÍÍŘÁÍÍÁ

DYÍDE ODTÁMOVÉ,
též paschály, triangle

a jiné voskářské výrobky :—
doporučuje v nejlevuějších cenách

c. a k. dvorní továrna na svíčky

J. Pilnáček v Hradci Králové.
Kostelní svíce této firmy byly veledůstoj

nému duchovenstvu ku nákupu doporučeny
ordinariatním listem nejdůstojnějšíbiskupské
konsistoře z roku 13888.

Dne 4. t. m. dostalo se závodu řídké pocty
tim, že byl vyznamenán vzácnou návštěvou
Jeho Biskupské Milosti nejdůstojnějšího
pána Dra. Josefa Doubravy, který po pro
hlídce závodu o jeho vedení pochvalně vysloviti
se ráčil.AIIEIICICI PPPOE
g00000000000000009

kteligr pro církevní malbu 8

8

:

a výzdobu chrámovou

Josef Muh , Ant.Hůhlanástupce,

všech slohů (malbu temperovou, Cáseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

"4

Četná doporučení od veledůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí. o

OOOOO00000000

o

DOOOOOOOCXXIOOAOOOOOOOOOOOCXC

vy umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

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

doporučuje uctivě své chvalné známé: sochy, oltáře,
kříšové cesty, jesle, Boší hroby, bříde, kasatelny,

spovědnice, křtiřelny, komsoly,polevy: lustry,tiky atd. dle slohu kostelů,fesanérámcena obrasy,
premie, fotografie a diplomy.Řu a

růsné předměty hodící se Su „arky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovacestarých oltářů akostelníchsařísení.

JAN STOUPÁ v Praze,
Václavské náměstí číslo 32.,

doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkových,
pokrývek na stoly a lůžka, přikrývek pro
šivaných a flanelových, přikrývek cestov

nich, plaidů. deštníků veškerých cestovnich potřeb, županů, haveloků atd.
Úplné zařízení do hotelů. — Úplné zařízení
bytů soukromých. —Úplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.
PNY“Illustrované cenníky zdarma a franko. "i

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st.. Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod lonbím) dopo

račuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému ft
guralnímu provedení a

sice i se čeleznými
rámy, sítčmí vsasením.

Veškeré rozpočty, akizzy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

RY“ Neasčetnáveřejná i písemnápochvalnáuznání.jj
Založeno roku 1836.

CXOOOOCXXXIOCXXX

C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

[nž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

TKRYLKTETEÁJM

..

SVavavavavav

TAravavavava("-| „Bza263630303PRC)

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

OOOOJOOOCA

Uměleckéřezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradei Králové, Malé náměstí, číslo 110.

Práce solidní. Ceny velmi mírné

- Boži hroby
krásně provedené u velikém výbšra v každém 

slohu, se vším příslušenstvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva
řezané i z pevné sádry, jemně polychrom. (vs

velmi levných cenách.)

Sošky 4„„Wzkříšení"
ze dřeva řezané, jemně polychromov., jskož i

veškeré kostelní práce ze dřeva
nabízí veledůstojnému P. T. duchovenetvo

Petra Buška synové, OJohroy |
uměl. závod sochař. a řezb. pro práce kostelní

— Založen 1853. —

(Provedeno as 600 olt. « B. hrobů.)
|

NNN M

ÚSobní ÚVĚD sřednkyseúředníky atd.

Samostatná spořitelní a záložní dražeten Spolku
úředníků poskytují při nejmírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky. Zprostředkovatelé vy

loučeni. Adregy družstev sdělí bezplatně
centrální ředitelství Spolku úředníků,

Vídeň, Wiplingerstrasse, 25.

thhebhhitřětětit
Anglicky
a německy

vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIČ,
dJiříkova třída 232.

—

b+pběbbbbbt

+444bě+|

:
esní sadbu

velmi krásoou. bohatě sakořeněnou, všech druhů,
nabízí Rudolf Hacker, ©. k. lesmistr v Hradci
Král., z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:

AK
2letý škol. smrk, 8 —20 cm. vysoký. . . 6—
4letý škol. smrk, 25—60 cm. vysoký . . l4—
Iletá velmi silná borovice - « .. 2-40

nejméně 50.000 K 2:10; nejm. 100.000 190
2letá škol. borovice ——- 6—
letá borovice Černá <- * + « + «
letý modřín, 10—20 cm. vysoký |.

nejméně 10.000.. . - « « « +
2letý škol. modřin, 25—65 cm. vysoký. . 14—
3letá škol. douglaska, 15—40 cm. vysoká . 30—

. 8—

. 5—

Hetý dob obyčejný. 10—25 cm. vysoký —-8—
nejméně10.000... <. -+ + + 6—

Uetý dub rudý, 8—30 cm. vysoký . . . 10—
nejméně 10.000.. . . « « « « . 8—

. (tomuto se u nás i na špatn. půdáchdobře daří
Iletý akát, 40—110 cm. vysoký . „ 18—
letá bříza 12—36 cm. vysoká . T
Vše sa tisíc, loko stanice. Balení do mechu zdarma.
koše v ceně výrobní. Mimo tyto ještě mnohé jiné

druhy. Žádejte cenoík, který obsahujekrátký ajasný návod pro neodborníky. — Sazenice jdou
drahou jako rychlozboží za cenu zboží ná
kladního. Při odebírkách 200 -1000 k. 29, až

69, slevy.



Založ.r.1908. jsou stálo na skladě.

(Bývalý závod Poepišilův.) |

0 RaprostéA rávnosti a solidnostisvěděl;trvání závodu.

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. "SOSI'450102

Bibliotéka

lékařských spisů
populárních.

Redaktor MUDr. D. Panýrek.

O sluchu, jeho chorobdeh a kterak je předcházet. Na
psal Dr. Josef Císler. S 2 vyobr. za 1 K 10 h.

Otylost, dna, eukrorka. Napsal MUDr. V.Mladějovský.
80 h.

Vady řeči a jak se jich ochránit.
Zikm. Janke. Cena K 1720.

Bolení hlavy, Napsal MUDr. ©. Zuna. Cena K 120.
O moré léčbě světlem a. slunecm. Napsal MUDr. V.

Mrázek. K 110

O podivínech a lidech nápadných. Napsal prof. Dr. A.
Heveroch. Cena K 180.

Abeceda zdrarí a nemocí. Napsal prof. dr. M. Jova
novič-Batut. Cena K 160.

Padoucnice čili epilepsie. Píše Dr. J. Šimsa 90 h.

Zuby a jich ošetřování. Napsal J. Jesenský. S 21
obrázky. Cena K 140.

Katary hořeních dýchadel, jich příčiny a následky.
S 2 vyobr. Napsal dr. J. Císler. K 140.

Mariánské lázně r král. Českém. Napsal V. Mladě
jovský. K 1—.

O léčbě mořem. Napsal MUDr. V. Mrázek. K 140.

Vole čilí tlustý er a o chorobách štítné žlázy vůbec.
Se7 pův. obr. Napsal MUDr. D. Panýrek. Cena
K 160.

Vady srdeční, zkormatění tepem a o některých jiných
chorobách srdce a cévstva. Napsal Dr. Jan Stock.
Cena K 1—

Tabdk, pěstování. výroba jeho a zejména zdravotní
význam pochutiny této. Napsal Dr. V. Walter. K 1—

Kašel. Napsal MUDr. Theodor Novák. Se 4 původ
ními obrazy. Cena 9 h.

O léčení chorob nervových, zeláště elektřínou. Napsal
MUDr. V. Vítek. 80 h.

Léčení vodou. Širší inteligenci objasňuje MUDr. Vojt.
Mrázek. S illuatr. Cena K 150.

O souchotinách čili tuberkulose plic a jak proti ní
bojovati. Napsal MUDr. Em. Semerád. 10 h.

Jak žítí dlouhý život. (Makrobiotika.) Napsal MUDr.
Fr. Navrátil (Arco). Cena 70 h.

Choroby žaludeční. Napsal MUDr. J. Peyr. Se 4 vy
obrazeními. Cena 1 K 20 b.

O horečce a jejím léčení. Napsul Dr.
dějovský, 1 K.

Hubenost, její význam a léčení. Napsal MUDr. Vojtěch
Mrázek. 1 K 20 h.

Závrat a jiné choroby nervocé. Napsal MUDr, V. Vítek.
Cena RD h.

O šedivění a barvení elasů. Napsal Mag. Pharm. Bedř.
Morávek. Cena 1 K Wh.

Strnutí šíje. Napsal MUDr. Panýrek. Čena 80 h.
Revma. Napsal Dr. Vratislav Kučera. ordin. lékař

v Pišťanech. Cena 1 K 20 h.

Jachias a jiné bolesti nervové. Napsal MUDr. V. Vítek.
Cena 60 hal.

O chorobách ledvin. Napsal MUDr. K. Bulíř. Cena 90h.

Dr. Kose O., Základy diétetíky. Cena 1 K.

Každý svazek v plátně vázaný o A0 haléřích
ceny vice. Poštou o 10%, ceny více.

RS" Osobám pevného postavení též dám celou
sbírka na splátky.

Napsal MUDr.

Vladislav Mla

Hakladatelství Knihkupectví

Hejda a Tuček
PRAHA,

I., Karlovo nám. č. 26 nové.
Současně upozorňujeme na svůj sklad

knih nových i antikvárních.

Hledáte-li nějakou knihu novou nebo an
tikvární, račte u nás učiniti dotaz.

| PBS“ Zachovalé*

jsou výhodně na prodej.
Adressu sdělí administrace t. I.

—

X
Půjčují za nejmírnější poplatky

divadelní

všech druhů
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

VJ k násaděobrovských kKachon,
výstavních to kusů vyznamenaných první státní

I cenou: pekinských 1 kas 25 h, minorek černých
1 kus 16 h, prodá a dotazy zodpoví

ALOIS BLATTO,
v Ostřetině u Holic.

m0

x

: Koncesovanýelektrotechnickýzávod. ůx
(38 dosel dežek T Hradci Král. %
M naproti Grand-Hotelu. *
x Zařizuje x

as olektr. zvonky, telefony, i
s hromosvody. x

s Hlavní sklad všech elektrotechn. i
* a sportovních potřeb. *

* Fonografy. (Gramofony. Z

Z Bug- Výměnagramof.ploten. < <
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První český katolický závod ve Vídní.

František kuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vovénádoby, křížea td.
9 «

VI. o., Seiden
gasse čís. 35,

Na ukásku zasílá
se vše franco.

1| Založeno r. 1860.

O

T
16

Abych podal

Státní cena na uměl. prům výstavě +v Hořicích.

O

Mramorové zařízení

100 kusů za ceny báječně levné.

belgické v celých vagonech,

důkaz svojí průmyslové zdatnosti, upozorňuji |

počínaje.

prací i celuloidové,

specielní klatovské prádlo

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí



Doporučujeme
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Jan Horák,*
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.vw

Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na eplátky bez zvýšení cen!

GP3X683KGPIXCBIX63

W
Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakouska veškerých

koslal, paramenlů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

XGODXCB3XGODIX]CEIXCEIXCBD XCPIXCBIX663|X|5S3X663X

Továrnarr
na zpracování ovoce,

pálenka kodaku a výroba likérů

UG Jos. Tomášek
i ve Vysokém Mýtě, |

Pu dříve sávod na sušitkování ovooe, salošený A|
GA". 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4
ně — nabízí —

koňak, slivovici, borovič eřabin
Feny a punše,"Ukéry,olauje ovocvíno,bíléi červené,vinobortivkové(medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme avlášť na v ý a při takové
jakosti velmi levný ko a
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyšlími cenami: roku
1891 na jub. výsuavév Prase: stříbrnou medailí
stání a dá slaté medaile, a
nými diplomy s právem rašení slaté

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medallii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílnapezířskéKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů. od nej
jednodadšího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vkorko a ryze církevním slohu.
Vše přesné, čistě a důkladné

shotovuje ae v mé vlastní dílně
jen račně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Mílostí reride
vány.

Mešní nádoby jen v obni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry.. le, řádně a
levně vyřizují

Vše zasílá jen posvěcené.
Vzorky, - zpočty, nákresy i

* hotové zbožína nkázku franko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
OB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “fjij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzávodudomácímu.

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

cena levná, jakost výborná,

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn.
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nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
všech druhů a soustav. Pomdlové

v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

skvosty, jako: fetizky, prsteny, náramky
ajv nejmodernějšímprovedení8úplnouU
Děvěryhodnýmsásilkyna výběrtéš ina splátky

bessvýšenícen.—Zalošenor. 1063.

FARA RAKAKAKAJTAZAKAZAKAKAKAŘA)

čepbecná úvěrní banka
w Hradci Králové,

fllálka ve Vídní VI., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1 K počínajena
úrok 4-59, dlevýpovědi.

Záruka hotově aplacevých závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou 8e na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
obchodníkům a vůbec důvěryhodným

080 všech stavů na výhodné splátky.

Poskytuje zálohy ua cenné papiry a skvosty a
zabývá se všemi obchody baokovními.PERO„————

Chrámové svíce
voskové "GB svíčky a obět. před

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

padnými obrázky 0
polovoskové "G zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce lustry,
———— svíce kostelní ste

(paškaly)s krůpě- r rinové
jemi krve a ranami,
též krášlené s be- zápalkový drát,

rávkemvelikonočním, svíce obětní "MS

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru

tohospadajícíSDK doPí račuje ve st. úm
biřmování se stuhami © duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a av.

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Továrnísklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.
Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1005, zlatá
medalie.Londýn 1900, zlaté medaile.Praha 1008,
diplom čestného uznání. Wideň 1906, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.
Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdarma a franko.

Kjarnímu období
» duchovenstvu nabízeti ::

přirodní vina
jakosti jak mešní,

tak tabulová. HH

Adolf Bařtipán,
a hotelier v Hradci Králové

a (Adalbertinum).
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Lt dnkých ariastřů k věřím,
Příčina zcela zvláštní a spolu velmi důle

šitá notká nás, abychom tentokráte k Vámpro
mluvili, drazí diecesání. Jak Vám známo, vy
pršela zákonem vyměřená doba působnosti
Pišského avěmu, a brzo budou vypvány volby
nové, drobu docela jiného než dosud bývaly.
Dosud měly určité skapiny příslušníků stát
ních, jako na př. velkostatkáři, sástapci prů
mysla a obchodu, jakési přednosti oproti 0
statním, kteří menšími právy uadání byli,
aneb k práva volebního úplně vyloučení byli.
Nynivšak tomu bude jinek. Jestitzave
deno všeobecné právo volební, jež
sesávisí na přednosti rodové, na větším vzdě
Hol školním neb majetnictví pozemkovém,
výbržňĎpouse na věku zákonitém, oa bezáhon
mém čivotě n na příslašnictví obecním a stát
sm. —

Tým způsobem právo volební bylo neo
byšejně rozšířeno, oebof statisíce státních ob
čanů, kteří dříve nemohli ani voliti ani býti
voleni, těší se nyDÍ £ práva tohoto.

Každé právo však přináčí csebou
povinnosti, a to platí také cono
vdm práva volebním. Jest proto
úkolem tohoto našeho pastýřského
lista, sbychom ponkázali oa vý
snamuosstávajících voleb ana po
vinnosti, jeké vůči nim máme

Než, pomyslí ei ačkdo, aneb anad přímo
se bude tázatí maobý (£.zv. svobodomyslný
katolík: „Co jest biskupům do voleb, a co
jest jim do politiky?“

Milovaní diecesáni! Šetříme politické
evobody jednobo každého státního občana a
nedovolili bychom si ani vlivem svým zasaho
vati do příštích voleb, kdyby ae jednalo toliko
o záležitosti občanské a o zájmy čistě poli
tické.

Politika sama sebou nespadá do obora
církevního, a církev se také bez závažných
důvodů do ní nemíchá. Víť vejmi dobře, že
správa světských záležitostí od Boba samého
jest svěřena moci státní, a proto ctí toto u
utanovení Boží.

Jakmile však politika počne zasahovati
do obora záležitosti církevních, a jakmile se
sačne jednati ověcech, která se týkají státu
i církve, pak jest církev nejen oprávněna.
nýbrž i povinna pozvednonti hlas svůj a dáti
poučení, napomenutí aneb j výstrahu a to ob

Eko ohdy, jedná-li 6e o celé a úplné blahovéka, Jest, nejen oj
nýbrž i věčně jen o jeho blaho časné,

Jak zkušenost ačí, neprojednávají se a
nerozbodojí ge ve sborech zastupitelských o
tázky obsahu toliko čistě občanského. nikoliv;
přichárejíť oa přetřes velmi často i otázky,
které binboce zasahují do oboru církevního;
tak na př. projednávají se zákony o manžel
ství a toi příslušníků katol, vyznání, čímž 60
zasshoje do práv církve katolické. Podobně
projednávají se záležitosti školní, při čemž

Be rozhodoje o výměře vyučování náboženství
a o jiných s tím sonvisících otázkách. Roste
Bami, nevyžaduje-li toho nutná potřeba, aby
při těchto poradách a uapeseních sborů záko
nodárných bylí přítomní také mufové po kato
lioku smýšlející, kteří by, vykonávajíce právo

o aké, zastopovalia hájili nejsvětějšízájmyvé v

, Bůh, Pán náš, zakladatel a původce naší ka
tolické církve a av. víry, zdstává vždy vaším
nejvyšším pánem, Státní občan proto není zcela
volným v užívání svého práva občanského,
nýbrž zůstává i zde podřízen vůli evého nej
vyššího pána a vládce, jemuž bude moseti jed
nou skládati účet za to, jak « právem sobě
svěřeným nakládal. Touto zodpovědností bude
vázán každý i za vykonávání onoho práva,
které jest mu dáno tím, že ce bude mocí sú
častniti příštích voleb.

Žijeme ve státě konstitačním, v němě
panovník jest omezen ústavou u vykonávání
moci zákonodárné. Jeho cís. akrál. Veličenstvo

V Hradci Králové, dne 22. března 1907.

udělí platnost zákonu jenom těm předlchám,
které dříve v říšské radě byly prozkoumánya
echváleny. Proto mužové, kteří jsou voleni do
sněmu, mají vynikající vliv na zákonodáretví
anojna celou správa říše, což jim sice slouží
k nemalé cti a vyznamenání, ale avaloje záro
veň velikou zodpovědnost. Nevykonává-li po8
lanec plnomoc jemu danou podle vůle Boha,
od něhož vychází všeliká moc na nebi j pa
zemi, a nenžije-li ho pro dobro státu a svých
spolaobčanů, pak jest se mu obávati tem na
věčnosti přísného soudu.

Příští volby do říšské rady jevu tedy
nesmírně důlešity, o čemž nikdo £ Vás pochy
bovati nebode; a důležitost jejich jest tim
větší, jelikož jest rozmnožeu počet poslanců,
z nichž nemálo bude mužů nových a nezná
mých, u jelikož třeba dociliti tak mnohé ná
pravy jak na poli sociálním a hospodářském,
tak národnostním a náboženském.

Vy sami, «ilovaní diecesáni, stěžujete si
do tak mnohých nedostatků a chováte různá
četná přání. Nic norého nepravíme, tvrdíme-li,
že řemeslo ztratilo své zlalé dno, že polní ho
spodářství jeu skoupě odměňaje práci a vy
dání s ním spojená, že chodoba a nemravnost
ee vzmáhají mírou úžasnou, že klesá vždy více
úcta před vrchností v rodině, státu i církvi,
apo, že i základy Jidské společnosti json ohro
ženy podrývavou činností stran podvratných.
K odstranění těchto a mnoha jiných zlořádů
bylo již mnobo podniknato, ale mnohem více
ještě zbývá k oápravě. Jak velice jest si přáti
tolik notné dokonslé úpravy zákova ku po
vznesení domácího malého průmyslu a pocti
vébo řemesla, jakož i ku pozdvižení zatíženého
a pokleslého polního hospodářství| Jak pro
spěšnými by byly zákonité předpisy o nedělním
klídu a jeho výminkách, stanovených pikoliv
jednostranně správou státní, nýbrž po dohod
natí neb aspoň se soublasem církevní vrchnosti!
Stejně žádoucím by bylo dosažení zákonité
úpravy poměru mezi chlebodárcem a dělníkem
na základě nezměnitejných zásad křesťanské
spravedlnosti. Též zákon školní vyžaduje ně
kterých změn za tím účelem. aby bez újmy
ostatního vyučování náboženskému vyznání
Šactva větší náležitá Pozornost byla věnována;
aby pro katolické žactvo jen katolické učitel
stvo ustanovováno bylo, aby tak obecná Škola
byla skntečně s to dostáti avé první, nejdůle
čitější a zákonem jí vvtknut5 povinnosti, t. j.
vychovávati žactvo náboženskomravně.

Ke všem těmto enahám a pracem, jimž
se budou v budonenosti věnovati zástapcové
katolického lidu a od jejichž šťastného roz
luštění rávisí ičástečně přímo ueb nepřímo
duchovní blaho katolického lidu nám svěře
ného, — přistupuje v přítomnosti důležitá
povinnost. Šelili se vší rozbodností oněm ena
hám, které by se nesly za tím cílem, aby pod
kopánv byly základy křesťanské rodiny, t. j.
svatost a nerozvížitelnost manželatví,

Z toho, co řečeno, lze Vám, milovaní die
cesáni, viděti, jak důležité a obtížné úkoly
očekávají v budoucnosti zástupce lidu a jak
velice jest se Vám zodpovídati právě tentokrát
za Vaše právo a povinnost volební. Pravíme
povinnost volební, nebot volební právo
ukládá Vám i povinnost a to I. povinnost vo
1iti vůbec a 2. povinnostvoliti dobře.

První povinnost toho, jenž k volbě jest
oprávněn, jest, aby oráva svého také užil a
skutečněvolil. Komu přísloší právo vo
liti, ten nechť vemešká, aby práva
svého takéužil. Nikdoneříkej: „Namém
hlasu nezáleží“. Stáváť se mnohdy, če o volbě
rozhoduje jediný hlas: neš, byť i tvůj hlas
rozhodojícím nebyl, přispěje přece nejen kn
rozmnožení blasů, ale i ku zvýšení vážnosti
a vlivu menšinv, Nechť tedy nikdo se oedá
zdržeti ani obtížemi, ani přemlouváním lidí ne
povolaných aneb dokonce nepřátelsky smýšle
Jících, ale každý ať se dostaví v pravý čas na
místo volby, aby vykonal svou volební po
vinnost.

Práva svého při volbě ušíti jest
sice první, ale ne jedinou povinnosti,

Imierly se podltají devmé. 0.

Ojmovavychátí v pátek v poledne. | Ročník XII.

Nenlť dosti na tom, ahy volič toliko volil,
nýbrž žádá ve také pa něm, aby volil
dobře. Volba pak bade dobrou, budou-li vo
leni mužové, kteří znají hmotné i dochovní
potřeby svých voličů a mají poctivou evahn
jich se ujmonti. Volbu bnde dobron, badou-li
zvolení mužové, kteří znají, čeho vyžaduje
blaho jejich spoluobčanů a blaho vlasti a kteří
hotovi jsou i dle sil k tomnopracovati. Dobrou
bude volba, bodou-li zvoleni mužové, kteří i
dobro vaší společné vlasti před očima mají a
kteří, jsouce proniknuti láskou ka. apolečné
naší vlasti a věrností k punovnickémo domu,
ee vší rozhodností budou pracovati k tomu,
aby velkoříše naše za branicemi na moci a
vážnosti netrpěla, uvnitř pak aby vždy více
sesilována byla, aby všemu lidu a všero náro
dům poskytovala vědy ochrany a. záštity.
Dobrou bude konečně volba, budou-li zvoleni
mažové, kteří mají plné porozumění pro svůj
úkol, jakož i potřebnou znalost pomérů a zá
konů.

Avšak věrné a řádné plnění poviuností
všech a tudíži povinnosti poslance kutolického
předpokládá věrnost k nejvyššímu zákonodárci
lidstva, t. j. k Bohu a Pánu našemu, jakož i
neklamné vyznání víry, projevované oddaností
k „v. církvi, k její viditelné blavě, římskéma
papeži, a ploěním náboženských povinností.
Jest jisto, že kdo Bobu není věren, nebude
věren ani lidem, byť i sebe více přisliboval ;
možno-liž očekávati, že ten, kdo nedbá nábo
ženství, ani křesťanského rodinného života, ani
zbožné výchovy mládeže, bude se jako poslanuc
zasazovati 0 tyto důležité základy rodiny, lidské
společnosti a státn ?

Zkoumejte proto dobře, drazí diecesáni,
a pečlivě se tažte na smýšlení, život a jednání
těch, kteří se ucházejí o Vaše blasy. Katolíka
toliko dle jména, který se o církevajejí při
kázání nestará, který zřídka aneb nikdy ne
bývá přítomem službám Božím aostatních svých
povinoostí křesťanských neplní, který podpo
ruje časopisy církvi nepřátelské u jenž dokonce
ustanovení církve sv., její očení a služebníky
banobí — muže takového voliti nesmíte nikdy.
Abyste se v tomto ohledu zajistili, tažto se
v pochybnosti svých dachovních správců, koho
byste měli vojiti; tažte se sami toho, kterého
voliti chcete, jakých zásad se drží a dle jakých
zásad chce se říditi ve své působnosti jako
poslanec. Af Vám řekne, je-li přesvědčen, že
nábožensko-mravní výchova mládeže v konfes
sionelní Škole a svatost svazka mauželského
jest základem spořádaného života rodinného a
společnosti lidské vůbec. Ať Vám odpoví, oče
kává-li nápravu společenského pořádka a vy
rovnání protiv a neshod od podvratných soci
alistických snah, aneb spíše od uplatnění kře
stanských přikázání lásky a spravedlnosti. Nechť
Vám dozná, chce-li mužně zakročiti proti úto
kům činěným na věrnost a láska k církvi a
vlasti.

Nedá-li Vám na tyto otázky odpovědi
žádné, aneb takové, která by se příčila zása
dám křesťanským, pak jej nevolte; jinak byste
jednali proti svómu vlastníma dobro 8 ovalili
byste na se těžkou zodpovědnostpro časi pro
věčnost.

Možů takových, kteří by v každém ohledu
vyhovovali důvěře v ně skládané, není ovšem
nazbyt. Proto jest třeba, abyste se v čas starali
a 8e spolnobčany dobře smýšlejícími se po
radili a se sjednotili; neboť proti silnému ne
příteli jest třebapostapovati spojenými si
la mi. Nenaleznete-li v blízkosti neb ve vlastním
okresu volebním nikobo, komu byste důvěra
svou věnovati a jej za poslance voliti mohli,
obratte 86 jinam a hledejte jinde muže ta
kového.

Jelikož však pomoc a osvícení sbora při
chází, utíkejte se často a nábožně k Otcí světla,
aby Vás osvítil a vedl, abyste našli, co ble
dáte. Modlete se Vy, mužové, a s Vámi ať se
modlí Vaše ženy a dítky, aby volby se zdařily
ku blaho jednotlivců, rodin, státu a církve.
Modlete se, aby Bůh a Pán náš, který za na
šich dob tak často a těžce bývá urážen, milo



stivě od nás odvrátil tresty zasloužené, Modlete'
se, aby všichni pozuali veliké nebospečenství, |
v němž se nalézá lidská společnost a její řád.
Modlete se, aby dobře amýšlející se vsmužili,
a zachránili, co 86 zacbrániti dá a razili cestu
k lepší a šťastnější bndonenosti.

Dejž Bůh, abychom my biskopové ode
všech slyšáni byli, a aby hlas náš nevyzaěl
jako blas volajících nu poušti. 1 my bodeme
ve svých modlitbách a obzvláště při oběti mše
6v. prositi vroucně Pána Boha, aby hojným po
žehnáním doprovázel nustávající z0lby. Jelikož
však společná a veřejná modlitba nejspíše do
cbází vyslyšení, nařídíme svého časa pobožnost
před vystavenou nejsv. svátostí oltářní za do
sažvní šťastného výsledka voleb. Kóž se hojně
a zbožuč súčastníte tétu pobožnosti, milovaní
diecesáni|

Požehnání trojjediného Boha, + Otce i +
Syna i Dacha + svatého gestonpiž nu Vás a
zůstaň s Vámi povždy. Amen.

Moderní vědecká opravdovosí,
III.

(3) Dobata o poměru intelligence k nábo
ženstvíl ©Masaryk píchal prstem do vzducha
proti přítomným kněžím a mlovil výhradně
proti katolické církvi téměř půldruhé hodiny.
Toblo měla býti debata o slovech dra. Reyla,
který přece nemluvil o církvi katolické, nýbrž
povšechně o tom, že též intelligence potřebuje
náboženství. Zato, že dr. Rayl citoval s vlast
ním svahlasem jedno místo ze spisu dra. Dr
tiny a že tuk okázal, jak dovede si vážiti
dobrých myšlenek i z tábora odpůrců, odvděčil
se Masaryk pichlavou poznámkou, jak jest
dobře, že také dr. Reyl si všiml slov — „ne
věrce“. Tenhle pozárský výrok osvětlil snahu
a scestné předpoklady protikatolické stravy
víc, než se povrchnímu poslochači mohlo zdátí.
Nazvaldr. Reyl dra. Drtioa nevěrcem? Nazvala
jej tak na př. někdy Obnova, list v témže
Hradci vycházející? Ale Masaryk k vůli zvý
šení dojmu slova „nevěrec“ do svého kolovrátku
potřeboval. Jak by ne! Vždyť přece výsledek
řeči bude tím účinnější, až poslachačstvo aspoň
dle řečí Masarykovy sezná, jak ti „nevěrci od
klerikálů nenávidění“ vlastnělípo náboženství
pečují než katoličtí kněží. A teď to šlo dále:
„My nevěrci — my nevěrci“ Pane Masaryku,
takové pozóratví dá se třebas dobře utratit
někde ve Zlámané Lhotě. Ale zvyšovati dojem
svých frází takovou zrezavěloa zbraní před
intelligencí, to jest práce pozéra, který chce
mocí mermo dokazovati, jak ti představitelé
„vyššího čistého náboženství“ nespravedlivě
od katolíků jsou tapeni.

„My nevěrci — my nevěrci“ — —. Když
už toho odporného pozérství bylo právě dost,
ozvala se ze středu kněží otázka: „Pane pro
fessore, kdy pak vás nazvala nevěrcem „Ob
nova“? Masaryk píchl prstem: „Kolikrát“.
(Pisatel těchto řádků sleduje pilně „Obnova“
dobrýchšest leta musí říci,ženenalezlnikdy
ani jediného důkazu k Masarykova tvrzení.)
Nová otázka: „Věnuje-li Čas naší Obnově tolik
pozornosti, proč neodpovídá na výtky, které
Obnova proti němu pronáší“ Nové píchnatí
prstem : „Na všecko vám bylo odpověděno.“
Tak — tak! Potom mlovte s Masarykem!
Třikrát, čtyřikrát Obnova vyzývá, aby Čas do
kázal, že ta neb ona jeho probnaná lež jest
pravdou — Čas mlčí a teď najednou Masaryk
řekne, že na všecko bylo odpověděvo. Takhle
dokamentoval savný učenec a velice nábožný
člověk avoji touhu po dorozumění, svoji ne
etrannost a vědeckou opravdovost. Katolíci
vlaetně měli odejíti, když viděli tak „dobron
vůli“ blavního protikatolického dobatéra, A co
všecko učený professor a veliký člověk na
blavu církve svesl! Za těch devatenáct set let
ovšem by i každá jiná společnost vykazovala
jisté okamžiky mravní pokleslosti. Za tak
dlouhou dobu i každé jiné sdružení by čítalo
ve svém středu předáky nehodné, proti pro
gramu strany jednající. Co se natropí na př.
některá politická strana v době tří desítiletí,
ač její oficielní program obsahuje zásady zoa
menité! Vždyť již a Kristem Pánem chodil
Jidáš jako apoštol. Čím jsvu které ideály svě
tější, tím častěji se jich od některých sobců
aneužívá. Nebyli na př. někteří mladočeši ze
svého vlastenectví znamenitě živi? Nemámladá
strana agrární již nyní výdělečné předáky?
Nedělají si v kterékoli straně politické z ide
álů jednotlivci výdělečný kšeft? Pro znevživání
ideálů však se nemají zavrbovati ideály samy,
Jestliže by některý soudce schválně soodil ne
spravedlivě, jestliže by jednotliví učitelé vy
učovali chatrně, proto nad přece hned se ne
učiní útok na stávající systém soudnictví a
Bkolství; proto uvážlivý pozorovatel nebude
brojiti proti soudcovství a Školství vůbec.

Vdabatě před Intelligeucí mělo se jíti ke
kořenům. Mělo se z moderní filosofie a z bistorie
dokasovati, Ze naše dogmata nejsou správná,

že skutečně v důsledcích avých vedou ke abě
dovanosti, k tmářetví, kdyby se ovšem bylo
předem řeklo, že debata se bade týkati dog
mat specielně katolických anebo — tdyby byl
dr. Reyl sám úmysloě na to pole evedl. Ale
co jsme slyšeli? Jak jeden katolík psal ne
smysly, jak tenkrát a tenkrát bujela v církvi
mravní novázancst, jak jest prý katolický tisk
sprostý, jak semě katolické trpí národohospo
dářskou krisí a pod. Prosím tohle měla býti
debata (!) o poměru intelligence k náboženství
(nikoli k určité jednotlivé ofrkvi). A při těch
nájezdech tak dlouho trvajících měl se zacho
vatí u katolíků naprostý klid. Katolíci zcela
trpělivě měli vyslechnouti dlouhou řeč sršící
hněvem proti katolické církvi — kterou roz
hodně poslouchat nepřišli. Mohlo se pozorovati
dobře, že takovým způsobem nikdy ke sknteč
vémn positivnímo výsledku debaty se nepři
jde. Ale co na tom? Katolická církev bude
hodně snlžena; ať si pak mlu+f katolíci coko
liv, něco přece jen nvázne. Ta bylo na místě
k vůli pravé debatě vždy po úplném a pera
Šeném pronesení obvinění hned připustiti ke
slovo katolíka aspoň jednoho, aby 8« názory
bned tříbily. A zatím hočv, když se odvážili
katolíci při zvlášť peprných šlágrech kratičce
odporovati| Jak by tak asi bývalo přítomaým
židům nebo evangelikům, kdyby tak dlouhon
dobu zcela nemístně řečník jejich církve napa
dal? Ve své odpovědi dr. Reyl řekl klidně, že
takové útoky čteme v Červánkách. A —již 8e
zdvihl nepokoj. A proč? Vždyť přece Masarg
kovské listy netvrdí, že jsou sprosté Červánky,
ale prohlašují, že jest nízký a sprostý tisk ka
tolický. Co by se bylo dělo teprve, kdyby byl
s důrazem pronášel dlouhé výtky proti církvi
evangelické nebo židovské?

Tedy ještě jednou: mělo se debatovati o
příčinách vlažnosti náboženské mezi intelligenel.
Pokládal-li Masaryk za vhodno hledati příčinu
náboženské lhostejnosti ve skateích církve ka
tolické, věděl přece, že tahle argumentace jest
naprosto jednostranná. Vždyť jsou přece v E
vropě také církve jiné, s velikým počtem for
málních vyzvavačů. Ergo — mělo se mloviti
též, proč tedy jiné církve nejsvu s to přiváděti
intelligenci k víře. Jestliže nyní svobodný
občan může přistoupiti ku kterékoli cfrkvi,
proč iotelligence nehrne se valem do církve
evangelické anebo židovské? Proč na př. ra
bíni neodvažují se v Rakousku mezi katolickým
obyvatelstvem vůbec ani agitovati pro zvětšení
počtu svých přívrženců? Vědyťse přece proti
katolickým poslucbačům vůbec ani nemusilo
sdělovati, jak ta katolická církev jest hrozná,
hříšná, jak jest rozpadávající se mrtvolou. To
oni přece dávoo „vědí“ z pokrokového tisko.
Co tedy bylo pro praktické poučení místnější?
Udati příčiny, proč ani církve, které se chlabí
reformními snahami a jež se nazývají reformo
vanýti, do svého středu nynější intelligenci
novábí. Proč tyto církve nejsou schopoy mravně
obroditi inteligenci, jestliže katolická církov
dle názoru řečníkove jest k toma naprostoslabá?

Ale ta byl háček. Kde pak píchati prstem
„v spravedlivém hněvu“ proti přítomným evan
Gelikům a židům? Naopak Masaryk se ubobých
beránků židovských ještě zastal. Jaký úsudek
by si tedy odnesl člověk prostomyslný, který
by všem slovům Masarykovým věřil? Inu že
vlastně ta morálka židovská jest přece lepší,
pokrokovější a snášelivější než morálka naše.
Rozebírai-li Masaryk Písmo, proč se neotřel
ani slovem o talmud? — Dr. Reyl dobře vo
chopil naprosto zvrácenou taktiku „dispotace“,
věděl, že by se takble nikdy k skntečnému
cili nedošlo, Prohlásil krátce, že by se zase
daly vytýkati podobné chyby církvím jiným,
ale ša on stejným opláceti nebude. Teď bylo
vidět, kde byla tolerance, kde skutečná snaba
po vážné debatě, po vytříbení názorů. Ale již
dosti. Dvě debaty: Wassmannova v Berlíně a
jiná v Hradci Králové. Jak se prozradila při
obou houževnatá zaojatost proti církvi naší,
strannický hněv, vyhnotí se před dorozuměvím,
chytání do nastražené pasti. Tohle měla býti
opravdovějsí snaha po skutečné pravdě než u
katolíků. Moderní vědecká opravdovost!

Čteme v „Meči“ zpráva z Plzně, jak skon
čena posledni přednáška Masarykova o podstatě
a vývoji socialismu 10. února. Ve svých řečech
dělal Masaryk na církev jen jemné narášky.
To však bylo nemilé pánům „z Pekla“. Ti přece
toužili po nějakém silném koření, po ostrých
útocích. Proto Ještě zu přítomnosti řečajkovy
sami se odhodlali k prudkým útokům proti
katolictvu. Redaktor Pik prohlašoval, že prý
církev od věků (1!) ničila v duších lidských
veškeren (I) pokrok a kultura. Pak provolalo
shromáždění církvi „hanba“, a katolíkům vc
řejně spíláno „lampů“. Na — a „pokrok“ byl
zachráněn — ovšem že způsobem velice laci
ným. Masaryk na to všeoko — mlčel. Jak by
bývalo dobře v okamžiku takovém čeliti daji
zfanatisovaného davu a říci, že takovým spů
sobem ee vyšší pokrok jeviti nemá! Jak by
bývalo dobře poukázati na to, že i poslední

rabínové pro kultura aspoň něco dělají a že
tedy — jak i samu historie dokeseje — jest
zcela nespravedlivo upírati církví všecka
snaba po vzdělání. Ale ze samé „vědecké 0
pravdovosti“ dopustil Masaryk, aby se fata
tismos úplně vybouřil. Sprostými nadávkamí
deli naši protivníci na jevo, jak se jim jednalo
o zočlechtění, poučení a — 00 by byli vlastně
vejraději elyšeli.

Z literatury socialistické vysvítá zřejmě,
že literátům socialistickým jde výbradně ni
koliv o poznání pravdy, ale o prospěch ary
chlejší postap jejich strany. Vědyť ae literáti
socialističtí ve svá vášnivé zsujatosti neštítí
vydávati brožury krajně prolhané a docela
podvodné, jen uby nepoctivým bojem proti ku
tolictvu s ciální demokracie c) nejvíce se ší
řila. A křiklavé balamucení socialistické, tolik
„Snášelivě“ od učenějších přehblížené, nazývá
se prolhaně kulturní, vzdělavací snahou. Ajest
lepší intelligent takový, který houževnatě slídí
po každičkém stínu u katolictva a k bezcitnéma
oblupování socialistickému naprosto mlčí?
Jest skntečně jebo beslem vědecká opravdu
vost?

Dopis z Prahy.
Obecníšlendrián v Praze. Pražský magistrát

nákladem důchodů obce pražské vydal sezoamy
oprávněných voličů k volbě do říšské rady,
které jsou pádným dokladempovrchnostia ne
pořádku, zavládnuvšího za starostování dra.
Groše na radnici Staroměstské. Nejen že jmána
v těchto seznamech jsou zkomolena ve sterých
případech k nerozluštění, nejen že mnozí voličové
jsou v seznamnech třikráte i čtyřikráte zaneseni,
nýbrž i nebožtíci, před několika lety zemřelí,
v seznamech těchto paradují Aby šlendrián stál
za to, jest některý mrtvý v seznamech zanesen
ičtyřikráte! Podobným šlendriánem pochlubiti
by se mohla pouze Abdera nebo Kocourkov;
královského hlavního města Prahy jest nedů
stojný. V seznamech stkvějí se dále osoby,
které před rnnohými lety z Prahy vůbec se
vystěhovaly, dále jsou sta a sta voličů zane
eena v domech, které již dávno byly zbořeny
— a bude-li volíčstvo catíti tyto věci napra
viti, bnde nezbytno podati maoho tisíc rekla
mací volebních. Nelze ani dosti odsouditi tento
Šlendrián, vyskytnuvší se v Praze a vydávající
svědectví, jak bídně jsou úřady obecní opa
třeny, jakými lidmi jsou vedeny.

Vyšel ta opětně na světlo deuní výsledek
onoho protekcionářského systému, umožňují
cího lidem v obecních službách jsoucím rychlý
postap a dosažení úřadů, jichž pak vůbec
nemohou řádně zastávati na radnici. Volební
Beznurmy, vydané za starostenství dra. Groše,
jsou výstražným znamením jeho úřadování,
ježto by podle nich nebylo vůbec možno voliti,
natož pak volby podle zákona řádně vykonati.
Bylo potřebí zakročení místodržitelova, aby
autonomní úřad v Praze kona) přesněji svojí
povinnost! — — Praha dala tím pěkný příklad
ostatním českým městům, jak přesně mají býti
plněny povionosti. — —

* *
“

Obdenník „Dmem“. Po obsáhlých přípra
vách mladočeských vůdců vyjde konečné příští
sobotu nový mladočeský denník „Den“, pře
zvaný takto s „Nová Politiky“, aby hájil zájmy
„obrozené strany mladočeské“. Nejméně po
patuácte let usilovaly mladočeské krahy 0 za
Jožení svého vlastního lista denního, leč zmobly
se povždy jenom na týdenník, který za ne
dlouho zanikl. Konečně v kritické chvíli, když
zdálo se, že zapadne mladočeské slance navždy,
založil dr. Kramář mladočeský podnik žarna
listický tím způsobem, že lonaského „Lučana“
přestěhoval do Prahy a počal jej zde vydávati
ob den. Zajímavo jest, jak sestavili mladočeští
vůdcové redakci. Svěřili ji rakám pražských
advokátů dra. Klumpara a Rašína, jimž k roce
přidáni dr. R. J. Kronbager, dosud člen re
dakce „Hlasu Národa“, J. 8 Hoavera,dříve člen
téže redakce, později pak „Venkova“ a Jar.
Tůna, bývalý redaktor „Časo“, posději pak ta
jemník „Obchodního musea“ v Praze. Dra.
Klampara dali mladočeští vůdcové do redakce,
poněvadě prý jej za k .ndidáta říšského posla
nectví v bývalém jeho volebním okrese pří
bramském již necbtějí. Takto bode dr. Klumpar
seděti v redakci se známým svým nepřítelem
drem. Al. Rišínem, jehož „Blovo“ svého času
dra, Klumpara nařklo ze zpronevěry 10.000
zlatých, stržených sa pozůstalost uměleckých
děl a maleb Luďka Marolda, a odevzdaných do
rukou Klumparových, aby ztéto samy vydával
na výchovu syna Maroldova, jehož byl poruč
níkem, potřebné obnosy. V pamětí pražské ve
řejnosti doposud jest, jak tehdejší časopis
„Blovo“, vydávaný drem. Rašínem za pomoci
„Společnosti Národního divadla“, skandalisoval
dra. Klumpara, nenstávaje tvrdití, že zprone
věřil obnos, na vychování synka Maroldova



sebraný z výtěšku prodaných děl malíře Mu
rolda. Bylo to tašení, zosnované na úplné zni
čení dra. Klumpara, a Rašínovo „Slovo“ aká
zalo se tehdy v plné avá nahotě... — —
A tito dva páni badoa nycí sapolečněříditi
mladočeskýdenník! Neověřitelno!„Slovo“sta
vělo dra. Herolda po bok pejvětším vyssávačům
českého lidu, psalo o jeho placených hodnostech
zas a zas; dnes věsk dr. Rašín obrodil mladou
češatví

Mladočeši, kteří ještě této straně zbyli,
nevycházejí s úžasu a údiva, jak 8e obrozajel
Tvrdí se v zasvěcených krozích, že dr. Kra
mář slíbil dro. Rašínovi (který nechce do říšské
rady —jaká skromnost!!) mandát dozemského
sněmu a zvolení i za přísedícího zemského vý
bora, jestliže se podaří nynější obrození strany
a tažení za maudáty, které podaikají mladc
čeští vůdcové za pomoci renlistů a tejadho
soublasn sociálních demokratů.

+ +
o

Kompromitující dopisy v zemské sněmovně.
V jedné z minolých sněmovních schůzí v bu
dově zemského sněmu krá). Českého udála sa
zeláštní příhoda. Poslanec zemský, který pro
slavil se různým vyděračstvím zemských peněr,
měl nehoda. Nehodu zcela zvláštní, jakou do
posud v zemské sněmovně nebyl níkdo postižen,
Ubíraje se totiž koloáry, ztratil balíčekpěkných
milostných dopisů — — Kdyby tyto dopisy
byly bývaly psány chotí páně poslanoovou, na
věci by pranic nobylo. Dopisy ty našol jiný
zemský poslanec; seznal, že byly psány mi
leokoau páně poslancovou z Vídně, a protu tím
zajímavější. B poslancem tím ubíral se v oné
chvíli tajemník známého politického sdražení,
jemaž ©poslanec — balíček © dopisů | doročil
8 pokynem, aby je majiteli vrátil, Leč dobru
volný posel dopisy moudře problédl a ihned
o zvláštním nálezu učinil všem svým známým
i peznámým podrobné adělení — — — Za
chvíli pak bylo mezi poslanci a žornalisty ve
eněmovně přítomnými již veřejným tajamstvím.
kdo ztratil balíček milostných dopisů od sré
vídeňské milenky. Našli se ovšem i tací, kdož
postiženému vyslovili svoji soustrast, leč více
bylo mezi poslanci těch, kdož postiženému vá
ležitě vyčinili, problašajíce, že podobnými „ne
opalrnostmi“ věc strany Se znehodnocuje a
snižuje. Milostoé dopisy čelného poslance —
jenž mimochodem řečeno má manželku, na
kterou by mohl býti pyšným — jsoo dosud
předmětem rozhovoru v krazích pražských.

+ »“

Diddyp. Práška. Okresní soud připostil
v Nových Benátkách, před který pohbnalpřed
seda Zemědělské rady dělníka Františka No
váka z Kačova, problásivšího, že p. K. Práška
dietářství bylo korroptní, důkaz pravdy, ná
sledkem čehož z účtárny zemského výboro
budou vyžádány všechny atvrzenky a spisy,
týkající se diet p. X. Práška a cestovného, a
současně budou vyslechnati i vládní zástupce
v radě Zemědělské K. Goll, oficiál v účtárně
Act. Habka a přednosta kanceláří českého od
bora Zemědělské rady dr. K. Viškovský,

» .
*

Bývalý starosta dr. V. Srb kandiduje do rady
říšské. Mezi kandidáty, kteří ucházejí se o dů
věru voličatva do rady říšské, jest i dřívější
starosta král. hlav. města Praby dr. Vladimír
Srb. Kandidaje na Novém Městě pražském,
kteréž po dlouhá léta zastopoval na radě říšeké
zvěčnělý dr. Fraot. Ladislav Rieger slavné pa
měti. Dr. Srb, jenž zastupuje na zemském
sněmě Malou Stranu již po pět let, po celou
tu doba pohříchu neuznal za vhodno svému
voličstvu se představiti, ač Malá Strana jest
z těch pražských mést, jejíž poslanec měl by
býti v neustálém styku se svými voliči,

Obrana
(8) Pozor na secialistické chytráky 1

Ti pracují nybí před volbami podle chytrábo
pláno. Přijde agitátor mezi katolíky a mloví
nyní tak sladce a libezně, še sám některý ka
tolik, který řádění sociální demokracie zblízka
nevidí, řekoe: „Co ti lidé vlastně mají proti
sociálním demokratům? Vědyťten řečník mlavil
tak pěkně a snášelivě l“ Jinde živnostník, ano
i rolník po úhořovité řečí prohlásí! „Vádyťti
lidé nemluví tak zle; oní nám přece nechtějí
oškoditi. Docela i socialistické listy ve nyní
mírní v hrubých výpadech.“ Někdo eu táže:
Což se sociální demokracie nyní změnila ?“*—

Odpovídáme, že nikoli. Leč předvolební manóvr
její jest chytře promyšlený. Vždyť socialisté
chtějí najenom získati hojně poslaneckých man
dátů, ale snaží ae při volebních achůsích zí
skati pokud možno nejvíce nových stoupenců.

A když ptáčka chytají, pěkně mo zpívají. Kdyby
každý místo poslonchání socialistických agitá
torů dobřepročetl a promyslil program sociální
demokracie, kdyby každý znal, jak sprostácky
a pásilnicky pealy socialistické listy loňského
roku, pak by lépe problédl. I ta brožurka Šme
ralova „Co json a co chtějí sociální demokraté“
jest psána bez drsnosti, zcela hladce, aby se
dalo mnoho hejlů oachytati; a jest sepsána
tak obytře, že prostý čtenář nepozná snadno,
jak veliké nepravdy jsou v ní vytištěny. Proto
pozor na chytráky, kteří v případě potřeby
dovedoa před jinými lidmi vystupovatí jako
útlocitní beráncil .

(3) Jemelka. Tak nadepsán celý po
plašný úvodník v „Čase“, v němž se pláče nad
jesuitským nebezpečenstvím. Vždyťprý jesnita
Jemelka kandiduje do říšské rady ! A jesuitský
poslanec — to by bylo něco atrašnéhu. Vědyť
v krvácích jesuila jest vylíčen jako hotové
uásilnícké, bezcitné strašidlo. A z těch krváků
a podvodných pamfletů čerpají se vědomosti
o jesvitech výhradně. Ku čtení oestranaého
skutečně bistorického spisu o jesuiteeb pokrc
káře penof. Nepochbodilbys. Pověrčivá fantasie
úzkostlivých šosáků vykouzlila ai obraz, jejž
si ničl vzíti nedá, Panstvo vlastním důmyslem
sestrojilo aatomata. Ze skladiště dějin vypůj
čilo si široký klobook a kleriku, ostalek už
vytvořilo samo. Automatovi dány bavraní hla
sivky, baziliščí oči, ruce s dlouhými, ostrými
nehty, do blavy vpěchovány raze, do úst hadí
jazyk — a tď se šlo od města k města; a
mladočeši, židé, evangelíci i socialisté ukaze
vali a nančeným vářkem na figaru: „Tutoť
jest ten pravý, nefalšovaný jesuita. Zde máte
výstražný příklad, co klerikalismna provádí.
Takového člověka vychovala ta katolická církev.
Podívejte se, co všechno ten uplr lidské spi
lečnosti dělá l“ Stroj oměle vpašovaný do pa
náka začal pracovati; očí začaly hned záštiplně
blýskat, hned potměšile k zemi se klopit, hrdlo
vydávalo nesnesitelné skřeky, jazyk syčel, nehty
se vztahovaly po obětí. „Teda teď vidíte, co
by všecko A námi tible vpíři dělali !“ končil
vyvolevač svoji mistraou prodnkci.

A tahie produkce posad nevyšla z uódy.
Vybájený obraz jesaity otraší dál. Ale nikdy
se pavstvo nezmíní, že v době „reformované“
zkázy mravů (XVLstoletí) jesoita bez velikého
bluka napravoval zkázu předně vlastním pří
kladem a že tenkráte také vyučoval trpělivě,
obětavě, kdy stavové protestautští o živořící
noiversito nic se nestarali, až byli pro posměch.

Teď však to nejzajímavější. Kandidutaru
Jemelkova prohlásily nejprve listy socialistické
a ponich začaly lamentovati listy pokrokařské
— beze vší lepší informace, jako by nezualy
prolhanost socialistického tísku. Účel sociali
stické Jži byl průhledný: znechatíti kandida
taru katolickou u lidí méně ovědommělýchvůbec.
Jukmilo se prohlásí, že se má státi poslancem
jesnita, ta i některý prostodachý katolík řekne:
„Tohle přece ne — vždyť jsem tuble četl... .“
a vzpomene si oa některý lišácký pamflet. A

úvodník. Není věra diva, že redakce, která
ocbotuě otiskla a ještě rozšlapávala vylbanou
řepčívskou aféru, dala se chytiti zas. Takový
homoristický časopis působí u čtenářů smích
daleko víc „vážnými“ články, nežlí když se
v masopostjím čísle do bumoru natí.

Politický přehled.
O rak.-uher. vyrovnání jednalo se v Pešti

i minulý týden mezi ministry obou polovici
říše, ale dle všech známek vyjednávání 0 vj=
rovnání považovati lze na dlouhou dobu za
zmařené, Maďaři, zlákáni neustálou chutí Ras
koaska k novéma A novému vyjednávání a
předejlými ústupky, rázně vystupají proti
dalším byť i spravedlivým požadavkům Rakov
ska. Volá se sice stále, že vláda rakonaská jest
odhodlána co nejrozbodněji bájiti zájmy Ra
kouska, ale po rázném zakročení nikde ani
slechu. Snad konečně protesty zemských sněmů
přinutí vládu k dčionéjší akci. — Také otázka
Jmenování soudců v Čechách činí vládě obtíže.
Jmenování mělo by se státi pu právu a apra
vedlnosti na prospěch českých soudců, proti
tomu staví se však Němci, a vláda nemůže se
odbodlat, aby německou povýšenost patřičně
odbyla. — Zasedání zemských sněmů obýlí 8e již
ko konci, baličský odročen. Navětšině jich prs
oovalo se dosti zdárně, jen český sněm nemůže
ku předa, Němci ne a ne aby projevili trochu
ochoty k smířiivosti. Ukázalo se to na příklad
v jednání o zřízení živnostenské rady, která
má chrániti maloživnosetnictvo proti všem ne
příznivým živlům; z rady té vylončen jest
velkovbchod a velkoprůmysl. Němci chtěli tato
důležitou instituci zase rozdrobit zřízením ná
rodních odborů, ale nepodařilo se jim. Ostatně
mezi poslanci i na straně české jeví se ochab
lost a jakýei vzdor. Tak na př. komise sně
movní pro malou účast nemohou 8e usnáBeti,

čímědle všeho zmařeno bude i zavedení volební
povinnosti pro Čecby.

Némecká vláda stíhá poslance 8oc. de
mokratické pro porošení prý zákona shro
mažďovacího.

V upglické sněmovně velkou většinou
schválena byla resoluce, kterou 8e žádá zrušení
výminečných zákonů pro Irsko.

V Ramunska na několika místech povstaly
krvavé protižidovské selské výtržnosti; židé
prchají z Ramuaska.

Bývalý ruský ministr zabraničaích zále
žitostí hr. Lamsdorf zemřel. — Raská dama
potácí se stále v nejistotě, nepracujíc dosud
na ničem vážném. Ministerstvo podalo domě
všeobecný obraz předloh, jež má doma vyří
diti. Úkol dalekosáhlý, jen bude-li duma 8 tr,
aby jej provedla. — Duma zasedá nyní v jiném
místě, ježto v dosavadním zaseducím sále v tau
rijskérm paláci v nepřítomnosti poslanců zbořil
se str..p. Nehoda ta počítá se na vrab revolu
cionářůn.

V Persii vásledkem fiaaační krise, která
brozí uárodním bankrotem, povstalo všeobecné
rozhořčení a odtud nepokoje,

Z činnosti katol. spolků.
71 mových členů přistoupilobébem pc

sledních 16 dní ku katol. národní jednotě černilovské,
která svým působením dochází pozornosti a váž
nosi u katol. lidu,

Z Lomnice m. P. V neděli dne 24.t. m.
pořádá katolická jednota členskou schůzi, při které
přednášeti slíbil p. Jo3. John z Jilemnice na thema
„Naše doba — uuše povionosti“ | Začátek ve 4
bod. odpol. Schůze odbývati se bade ve dvoraně
botelu p. Jos. Řeháčka.

Moderní látky na obleky a přerlečníky

anglické i české výrobky odporučuje

Karel Bergman
naproti 4šramihatelu,

Zprávy místní a z kraje.
O svátku sv. Josefn, v den jnenin nej

důst. Arcipastýře našeho přítomen byl nejd. pan
biskup o 5, hod. odpol. v chrámě Panny Marie
kázání vdp. Ant. Nývlta, rektora bisk. kněžského
semináře, načež po kázání za assistence ctp. bo
hoslovců konal krátkou pobožnost k av. Josefu a
udělil požehnání 8 nejsv. Svátostí. Don před tím
sbromáždilo ge duchovenstvo královéhradecké vbisk.
residenci, kdeš ve jménu přítomných pronesl vadp.
gen. vikář srdečné, synovské blahopřání nejdp.
biskupovi. J. B. M. ajistil přítomné svojí otcovskou
a bratrskou láskou, děkoval pohnutě za projev
oddanosti. Pravil též, že zvláště nyní málokdo
jiný jako biskup jest nutkán pamatovati na slova:
„ui maior est, fiat sicut mioor.“ A proto i on
při obtížném úřadě svém chce Be ponižovati a to
nikoli strojeně, oýbrž srdečné a opravdově, z úcty
k vznešenému a odpovělnéma úřadu a dle pří
kladu Kristova. Doufaje v milost Boží, prosí, aby
by) též v nesnadném úřadě svém podporován
drahými spolabratry.

Odevzdání diplomu čestného měč
fanství král. hor. města Kutné Hory
Jeho Blskapské Mílostí. Ve čtvrtekdne
21. t. m. přijal njdp. biskup tříčlennou deputaci
zastupitelstva staroslavné Hory Kutné, jež přijela
odevzdati njd. arcipastýři diplom čestného měš
fanství král. horního města Hory Kutné. Nádherný
diplom ve skvostných deskách z vykládané kůže se
slaceným kováním, zdobeným znakem biskupským,
emailovými květy a čes. granáty, nese zaak Jeho
Bisk. Milosti, znak král. hora. města, umělecky
provedené obrazy památek kutoshurakých — Vlaš
ského Dvora, chrámů av. Panny Barbory a av.
Jakuba a Kamenného domu, vzletnou dedikaci
a podpisy slavné rady městské. Staroslavné Hoře
Kutné za tento projev oddanosti k svému arci
pastýři „Zdař Bůh!“

Panoráma Národní Jednoty Severo
české v Hradci Králové vystavujeode dne
23. do 29. března 1907 oyklus poutavých obrazů
na severomořské lázně. Na fadě písčitých Frfských
ostrůvků podél severního moře povsta.y známé
četně navštěvované mořské lázně Borkum, Nor
derney, Wangeroogo, Helgoland, Fihr a Sylt, jež
pro vkusné zařízení jsou nemálo oblíbeny.

Boethovonova slavnost v Hradci
Králevé (den třetí) jest v úterý dne 26. března
1907, i budí velký zájem veškerého uměnímilov
ného obecenstva. Nejenprogram z nejznamenitěj
ších děl velikého akladatele, alei účinkujícívyni
kající umělecké síly zabezpečají velký umělecký
pošitek, jakých poskrovnu. Koncert Beethovenův
jeat velikou událostí této koncertní sezony nejen
vHradci Králové, ale i v širém okoli.



Slavnostní akademie, pořádanáalumn
bísk. semináře ke jmeninám njdp. biskupadne 18.
března, dle vlastních jebo slov byla skvělým ukon
čením akkorda blahopřání bisk. Borromaea a vid.
duchovenstva královéhradeckého. Smyčcovýorchestr
i mužský sbor pod taktovkou docenta zpěvu dp.“.
Gyurkovicze osvědčil svoji vyspělost. P. Svoboda,
nadějný pianista, okázal techniku svoji vGriegově
sonatě „E-moll“. P. Dragona, známý již houslista, se
hral bravurně B.Smetany „Z otčiny II.“ Lesku však
celému večeru dodal virtuos na flétnu dp. A. Boháč.
Jestliže již dříve poznali jeme jeho přednesa tech
niku, tentokráte ještě lépe osvědčila se jeho virtu
osita, zvláště v „Brillant-Concert Fantasie“ od W.
Poppa. — Njdp. biekap, byv osloven cth.p. Háloa
ze IV. roč., poukázal v odpovědi na péčí svojí 0
alomoy, která vrcholí v tom, aby seminář co nej
dříve byl vystavěn. Vyslovil přesvědčení, že die
nynějších příznivých okolností den novostavby jest
velice blízký.

Slavnostní večer v Borromaeu. Cho
vanci ústavu oslavili letos jmeniny odp. biskapa
Dra. Josefa Doabravy slavnostní akademií, která
po stránce umělecké byla velmi zajímavou. Na
programu byla uvedena Smetanova „Vltava“ pro
orch:atr. Kdo zná obtíže této skladby, přicházel
jistě s jakousi nedůvěrou k produkci, protože měla
býti podánajen výhradně vlastními budebolmisilami.
Než nedůvěra tato přecházela v obdiv při první
větě skladby, jež líčí vznik dvou praménků Vltavy
ve stínu lesů šumavských, a propukla v bouřlivou
pochvalu, když pod inteligentním řízením p. Dra
Šetíny čacký orchestr mladých umělců převedl
Vltavu přes obávané Svatojanaké peřeje a dopro
vodil ji až k velebné hymně u staroslavného Vy
šehradu. Skladba tato byla studována celých šest
neděl a provedení její bylo umožněno jen tím, že
dirigent pap Dr. Šetina uložil úkol dechových a
dřevěných nástrojů pisno a harmoniu. Úprava tato
byla tak provedena, že barvitost původní skladby
byla téměř vystižena. Přes to, že skladba Smeta
nova byla blavním číslemvečera, poskytlai vlastní
skladba p. Dra Šetiny „Valse Brillante“ zname
nitý bodební požitek svým thematickým zpracová
ním rázovitých myšlének. Pěvecký sbor řízením
septimáns Novotného sbory Foerstrovým, Drablov
akóko a Kocianovým družil se čestně ku výbor
nému orchestru. V Sukově melodrama.u „Radáza
Mabulena“ uplatnili se při klavírním partu chovancí
Novotný a Pírko, v honslovém partu sextán Sobotka
a prologem septimán Mimra. Dvořákovu „Biblickou
píseň č. 3.“ zapěl vřele sympatickým blasem septi
mán Švanda. Celkem lze posudek shraouti ve vý
razu, že pečlivě vybraný program byl také umě
lecky podán. K témuž náhledu dospělo četné a
vybrané obecenstvo a vyslovil jej také odp. biskup
ve svém vřelém proslovu k chovancům. Vzpome
nemeli též vkusné, kvet-ací výzdoby koncertního
podie, referovali jame zcela věcně ber nadnázky
o edařilém průběbu slavnosti.

Ve schůzí městské rady králové
hradecké dne 18. března t. r. usneseno.Techn.
kanc. se uloží, aby opatřila oferty na zřízení
studně sběrné na břebu Orlice. — Žádost p. K.
Peera za udělení koncesse k informační kanceláři
v Hradci Kralové posloupl se městskému zastopi
telsts1 ku přísnivému vyřízení — Zřídí se druhá
cisterja na debet v plynárně. — Divčímu lyceu
v Če:kých Budějovicích a místnímu odboru „Ná
rodní jednoty sever. v Rokytnici“ zašle se obvy
klý příspěvek. — Městskému zastupitelstvu dopo
ručí se umístění dívělko lycea v budově čp 230.
— Povolí se překročení policejní hodiny v hostinci
čp. 105 p. Josefu Kořínkovi. — ©Důchodenským
úřadem předložený výkaz nedoplatků dávky ze psů
předloží se c. k. okresnímu hejtmanství ku vymá
bání politickou cxekucí. — Volebnímu komitétu
národní strany svohodemyslné propůjčí se městské
divadlo Klicperovo na den 7. oeb 14. dubna t. r.
v hodinách denuích ku gchůzi politické, na níž
promluví říšský poslanec p. Dr. K. Kramář. —
Panu J. Horákovi, strojníku va vodárně, udělí se
odměna za topení V jatkách v obnosu 20 K. —
Pana Fr. Žaloudkovi,pa). atrážníkn.vyplatíseza
provedené desiofekce dodatečně obnon 26 K. —
Objednají se plynoměry od fy Fočikovaký v Praze.
— Choralistce 8l. Anně Černé prodlužuje se do
volená do 1. řijna t r, vysloví-li souhlas biskup
ská konsistoř. — Zaplatí se léky p. L Součkovi,
obec. lékaři v Novém Hradci Králové, poskytnuté
měst. lesním dělníkům z domácí lékáruy téhož. —
Télocvičné jednotě „Sokol“ zde vydá se 3 m hůl
kového dříví k vytápění tělocvičny. — | Okrašlo
vacímu spolku v Novém Hradci Králové daruje 8e
500 kolíků ke stromům. — Za příčinou defini
tivní úpravy a zřízení rigolů a chodníků ve třídě
Pospíšilové požádá ge c. k. okr. hejtmauství, by
odstraněny byly stromy noděl voitřních stran pří
kopů erární nilpice od bndovy „Radoflina“ až k
pirámu. — Stížnost israelské ohce náboženské,
podaná starostou jejím p. Drem Tansikem do pla
tebního rozkazu na činžovní groš z nájemného z
obývaných místnosti v budově avnagogy úředně
přiznaného, postoupí Re další instanci ku rozhod
nu . — Důchodenským úřadem předložený výkaz
různých nedoplatků na nájemném z pozemků za
chodníky a taxu kanálovou bude se vymábatí
právní cestou. — Povolí se p. Jidř. Jelíokovi do
«dvolání uschování rizného náťadí v lunětě, v níž
bývala Lholova továrna na barmniis. — | Okrá=

Šlovacímu spolku v Plotištích přenechajíse ci
helné odštěpky s 10%, alevou. Šchrálenbyl ros
počet na zhotovení volebních seznamů, jíchš od
stran objednáno celkem 13. —

Osebmí. Císař jmenoval státního zástupce
VII třídy hodnostní v Táboře p. Jana Kattelnwa
schera státním zástupcem VI. tř. hodn. v Hradci
Králové.

K úmrtí prefensera Ant. Bingia.
Ve třech měsících třetí katastrofální případ stihl
příslušníky professorského sboru c.k. vyšší reálky
v Hradci Králové. Zdrcující byla zpráva, která se
ta roznesla v neděli v hodinách dopoledních, že
mladý profeasor reálky Antonín Ringl z nenadání
dokonal šlechetný život svůj v Tersta na cestě na
jih, kde hledal zotavení. Professor Ringl narodil
so v Nových Benátkách r. 1878. Gymnasiální studia
konal ve Vys. Mýtě, universitní vPraze. V letech
1900/1—1901/2 působil na státní reálce v Praze
na Starém Městě, r. 1902/3—1908/4 na c. k. gym
nasiu v Roudoici, od počátku Skol. roku 1904/5
pak na státní reálce v Hradci Králové. Ještě 6.
března přišel do ústavu —naposledy. Vposledních
dnech učil patrné s velikým přemábáníma oa radu
lékařů zažádal za dovolenou, které se nešťastný
ani nedočkal, překvapen byv neúprosnou, chvatnou
smrti. Každý, kdo charakterního Řivgla znal, za
chová jej vědy v dobré paměti. Byl učitelem hor
livým, sboru kollegou milým, studentstvu přítelem
upřímným. — Pohřeb koná se dnes v pátek
o půlčtvrté hodině odpolední do rodinné hrobky
ua hřbitově vinohradském z kaple břbitovní. —

K uctění památky zesnulého věnoval pan RichardBranžovský, ředitel c. k. stát. české ky v Praze
III.. obnos 10 K fondu chudých při reálné škole
v Hradci Král.

O výchově mládeže H kovel.
Uveřejnili jsme nedávno úsudek prof. Holého, kte
rak realismus Masarykův zkazil nám inteligenci.
Dnes zaznamenáváme úsudek anarchisty St. K.
Neumanna, jenž se sám hrozí, jak nám realismus
kazí mládež. což se ostatně také v samých pro
fessorských kruzích uznává; kazí ji mnohostranně,
kasí, otravuje, znemožňuje. „Kazí ji“, praví Neu
mann“, „protože skrčeným rationalismem dusí její
mladé nadšení, Jámejejí činorodost,vysušuje půdu,
právě mladou půdu, která jedině je schopna dáti
vzklíčiti tomu, co podmiňoje silný, všestranný a
zdravý život ve věku mužném.“ (Vlčkova „Osvěta“
r. 1905 atr. 887).

K uctění světló památky + Frant.
"Temndla daroval p. c. k. škol. rada Vojtěch Bu
deciua místo věuce 10 K pro chudé studující zdej
šího c. k. gymnasia. — P. MUDr. Jindřich Potťár,
lázeňský lékař v Bohdanči u Pardubic, daroval
místo věnce k uctění památky zesnalého 20 K
okrašlovacímu spolku v Čes. Bělé, Intimní přátelé
zesnulého v Hradci Král. uctili zesnulého daro
váním věnce. — Zesnulý, jda do pense, měl ma
mysli častý nešťastný osud knihoven po farářích,
rozdal proto knihy své většinou bohoslovcům.

Z Budelfina. Nejdůst. pan biskup Th.
Dr. Jeset Doubrava zaslal opětně letos zdejšímu
ústavu bluchoněmých značný dar na penězích, aby
zaň připraveno bylo chovancům vyčastování o
svátku sv. Josefa. — ©Mimo to Jebo Biskupská
Milost nákladem 700 K opstřila dlažební kámen
žulový pro vydláždění hlavního vcbodu před bu
dovou. — Ředitelství ústavu považnje za svou po
vinnost vzdáti Jeho Bisk. Milosti nejuctivější díky
za oba ty velikomyslné darv, kterými nejdůst.
pan bisknp jak ústav, tak i hluchoněmé chovance
jeho ku vděčnosti si zavázal. Zaplať Bůh!

Komcert „Ellěky“ dme 16. března.
Program zahájen byl slavnostní onvertarou k „Li
boši“ pro velký orchestr. Úplná kapela c. k. pě
šího pluku č. 42 bezvadným přednesem obecen
stvo přímo elektrisovala, a přiznám se. že dávno
neslyšel jsem tato skladbu tak mistrně přednese
nou, jako právě tobo večera. P. plukovní kapel
ník Manzer jest dirigentem vysoce intelligentním:
jšem přesvědčen, že jeho orchestr zaujme co nej
dříve jedno z vynikajících míst. Rovněž akvost
ným bylo číslo pátě programu „Vjezd bohů do

alhaly“ — kde polyfonie Wagoerova alaví pravé
trinmfy a skvělostí barev instrumentálních znalce
úplně uchvacuje; a právě tu hudební věty pro
plétaly se navzájem si ustupujíce. a celý přednes
byl dokladem dovednosti a intelligence dirigen
tovy. Druhým číslem programu byla „Jarní báj“
pro ženský sbor a sopránové sólo s průvodem
orchestru, řízením spolkového dirigenta p. Kne
pra. Skladba dosti jednoduchá (relativně vzato)
nabyla živosti i barev promyšleným nacvičením.
Mohutný sbor velice pěkně se poslouchal a byl
čistě nastudován; intonace nikde neselbale. Též
překvapila slč. Sukova; nrovnávám-li výkon její
a vystoupením v úloze Barče v „Hubičce“. do
cbázím k přesvědčení, že slečna tebdáž asi ne
mobla přemoci trému prvního představení; za to
při aobotní produkci zněl hlaa její plně, pěkně i
ve vysokých polohách. Stlumený. jemný doprovod
orchestru byl někdy nepřímo příčinou malé disto
nace, která ovšem u absolventky operní školy lest
nepřípaetnou. Následovalo č. 3. programu „Fan
tasie pro harfa“, přednesl p. Attl. Technika leho
je znamenitá, a v přednesu líbila se mi kaatilena
dobře akcentovaná, jež ueztrácela so v skkordo
vém doprovodu. Soudím, že ve skromném umělo“

roste nebez sok známému virtnosu Zelenkovi.
Čtvrté, blavní čísloprogramu, byla Neumamova

Bouře“. Anslyse této skladby podána byla do
Drým jistě snalcem na posvánkách, netřeba tedy
u bí více se zdržovati. Stačí podotiknouti, že je
to skladba moderní, pracující 8 ensemblem nej
obsáhlejším, kladoucí požadavky převeliké jak ne
sóla, tak i aa sbor a orchestr, v němž všecky
nástroje (i modní xylofon) přicházejí k platnosti.
Imposantním dojmem působilo rozsáhlé jevikté,
přeplněné účinkujícími. P. Knepr dirigoval klidně,
e jistotou zkušeného hudebníka, jeně akladbě rog
umí a ji naprosto ovládá. Vavřínový věnec, který
byl mu pudán, byl opravdu zaalouženou odměnou
za úmorné skoněky, mistrné vypracování a řízení
tek ohromného ensemble. Ze aólistů líbil se mi
nejlépe pan F. Kolář (bas), sbor se vůbec držel
dobře; průvod orchestru byl úplně dokonalý, pěkně
přilebal a nikdy nerušil zpívané slovo. — Večer
tentu, jenž jest zjevem prvního řádu v uměleckých
produkcích místních, slouží k největší cti spolku,
svědčí o badební vyspělosti, uměleckém citu, vy
braném vkusu a neobyčejoé píli nejen účinkují
cích, nýbrž zvláště pana spolkového ředitele, je
muž k tak čestnému úspěchu vřele gratuluji.

Dr. Alina.
„Eliška“, dámský pěvecký spole

v Hradel Král., vzdává velect. sl. M. Sukové
s Nechanic za skvělé a lahodné přednesení soprá
nových sól, velect. pí. E. Bakové, choti živnost.
inspektora, za ochotné a pěkné zapění altovéhe
úóla, velect. pí. E. Marešové, choti c. k. profesaora,
za laskavý klavírní doprovod při akouškách, velect.
p. 0. Mansfeldovi, tenoristovi divadla sdruž. měst
východočeských, velect. p. F. Kolářovi, c. k. pošt.
oficiálu a opernímu pěvci z Pardubic, za skvělé
přednosení tenorového a bassového sóla, valect. p.
K. Attlovi z Praby za harfový doprovod a umě
lecké přednesení sólového Čísla, slav. adružení
ochot. pěveckých sil z Hradce Král. a okolí, pp.
studujícím zdejších c. k. středních škol za laskavé
spolupůsobení, jakož i velect. panu L Kneprovi,
řediteli „Elišky“, za obětavé řízení zpěvu, a vlet.
p. R. Manzerovi, kapelníku c. k. pěš. pluků č. 42.
zde, za mistrnné řízení hudby při velkém symfo
nickém a vokálním koncertu, pořádaném dne 16.
března 1907 v měst. Klicperově divadle, vřelý dík.

Domácí zahrádka. Květinový pažit.
Roztomilý jest pobled na louku v květu. Rozaáblá
louka pokrytá pestrou květenou uchvátí zajisté
každého. Ve větších našich zabradách přihlíží se
hlavaě k tomu, sby se vypěstoval pěkný zelený
pažit. Pestrá louka však poskytaje dvojí podíva
nou: zelený pažit na jaře a pohled na pestrý kvě
tioový koberec v létě. Proto důmyslní Japonci už
dávoo přenesli louku do své zahrady t. j. pone
chali větší nebo menší část plochy své zabrady k
tomu, aby se na ní vypěstovala menší neb větší
louka. Roznmí se samo 8ebou, že použili k tomu
květin vybranějších, než jaké jsou na louce oby
čejné a také věnovali porostu více póče, hubice
rostliny nepohodlné. I a nás jsou louky (pažity)
tohoto drahu napodobovány; tak zdejší semanáf
ský obchod Fr. Viktorin (na Vel. náměstí) se
stávilsmés„japonského květinového tráv
níku“. Při výběra přihlíželo se hlavně k tomu,
by pašit postupně během roku stále novými a
novými květinami zakvétal, čímž povrch stále se
mění. Na 5 m“ atačí balíček za 60 hal. a síti
může se za suché pohody v březnu a v dubnu.

Z Kuklem. Beseda pořádala 17 března
večírek na oslava MUDra Fr. C. Kampelíka,spi sc
vatele a lidumila, ve spolkových místnostech u
Kurzův. O životě a působení oslavencově pro
mluvilvdůkladnéřečijednatel!besedyp. J. Paulus.
Po přednášce rozproudila se zábava pěvecko-hu
dební, při níž účinkovaly sl. zpěvácké spolky, a
jako host p. J. Fiala, barytonista z Hradce Král.
— Můžeme již prozraditi, že v roce postaven bude
ade Dra. Kampelíkovi pomník; slavnost bade asi
apojena s pěveckým sjezdem. — Skladatele Kar.
Bendla vslaví v kvétnu zpěvácké spolky „Vlasti
mil“ a „Libuše“ a sice provedením jenom jeho
ekladeb a přednáškou o něm.

Bach volební na Pardubsku. Není
u nás vhodného dne, aby tu sociální demokraté
neuspořádali nějakou avoji volební schůzi anebo
nějakou poradní akci, Není také schůzí jiných po
litických stran, aby na ní nebyli vždycky v impo
nujícím počtu přítomni soudrazi, mající vždy tu
dobrou taktiku, še zasáhnou pravidelně v prospěch
své strany do debaty. Kdežto u ostatních stran
pozorovati lze aš posud ochablost, couvání, leda
bylou Ibostejnost a někde i naprostou nečinnost,
vidíme při této straně věnde výbojaost, odvážlivou
emělost, sebevědomé často i drzé vystupování.
Jisto je, že to zástopům nemyslících hodně impo
nuje a proto se vůčihledě řady aoc. demokratů
množí jak v Pardubicích,taki v okolí. Musí se to
veřejně konstatovati; neboť násilně vzavírati oči
před neúprosnon skutečností nezastaví přece povář
livý béh událostí. Na povabuzení k volebníma boji
a k účinnějšímu kontrolování všech událostí vo
lebních počal socialistický týdenník „Východočesk
Obzor“ v Pardubicích vycházeti tyto dny dvakrát
týdně. Uvážíme-li, že pokrokářeká „Osvěta lidu“
vychází třikrát týdně a že konečné snaby a cíle
jak pokrokářů,tak i soc. demokratůne kryjí, toliko



téeh sgitátorů ve společnosti, v rodinách, v dílnách,
v továrnách, to věecko nkazuje v této straně na
reeb volební zrovna horečný. Sociální demokraté
ve své opravdu příkladné horlivosti neobměsují se
pouze jen na město, ale útočně vtírají se vůčihledě
všude na okolí do vesnic a kde to jenom trochu
možno zakládají nová sdružení a odbočky na 86
sílenísvýchposica rozmnoženípočtusvýchvoličů.
Nebude to tudíž žádným překvapením, Boustředí-li
kandidát sociálné demokratický při příštích volbách
na Pardubsku na sebe blasů tolik, že nebude dalel
vítězatví. Ve volebním seznamu jest v Pardubicích
posud skoro 4.000 voličů zanešeno. Dá se očeká
vati, še běbem Jhůty reklamační počet jejich při
29.000 obyvatelstva vzroste.

Jednota pro renšířemíděkanského
chrámu Páně v Pardubicích uspořádáduo
25. března 1907 o 4. hod. odpolední v sále Mě
šťanské besedy veřejnou přednáška. Přednášeti
bude c. k. konservátor p. Jan Diviš-Čistecký,
ředitel cukrovaru v Přelouči, „O výzoamu ucho
vaných historických památek výtvarného umění
v děkanském chrámu Páně av. Bartoloméje v Par
dubicích“. Vabledem k poučaémn a časovému to
moto thematu doufá výbor, že P. T. obecenstvo,
členstvo i pp. příznivci hojně přednášky 8e zú
častoí. — Příspěvky, sbírané v listopadu m. r.,
vynesly 1609790 K. Na darech s příspěvelch mimo
vybírání sešlo se 56260 K, tak že pokladní ho
tovost rozmnožena byla o 226050 K. Podrobný
výkaz příspěvků a darů bude uveřejněn v příští
výroční zprávě za r. 19067. Výbor Jednoty vzdává
všem P. T. pp. členům a příznivcům srdečný dík
a prosí o další příspěvky a dary, které přijímá
děkanský úřad v Pardubicích.

Osební. Dp. Josef Palouš, kaplan v Par
dabicích, jmenován byl farářem ve Ždánicích u
Pardubic.

Z Bychmova m. Hm. Dne 17. t. m. po
řádala místní katol. organisace důvěrnou sohůzi
vbostiociu Joštů. Jelikožbylona 500 pozvaných,
byla místnost téměř přeplněna. Na schůzi zvolen
předsedou místní kaplan, místopředsedou p. Stej
skal a zapisovatelem p. Červioka. Promluvil známý
řečník p. Vesecký z Hronova, který v delší řeči
upozorňoval na bídu tří základních atavů společ
nosti lidaké: dělnického, rolnického a živnosten=
skóbo. Řeč jeho úplně věcná, nač ovšem nebývá
zvyklá frárovitvet sociálně demokratická, uchvátila
všechny přítomné až na jednoho z přítomných soc.
demokratů; ten chtěl na venek se svou kritikou,
byl však slovy řečníka a poznámkami přítomného
kaplana tak usvědčen z neznalosti, že raději u
mlk!. Ne a nese to dařit pánům 80c. demokratům
u nás! K organisaci místní přibylo nových 90
členů. Tak se ua to podívejme, v samém uěsté
pořádáme schůzi a s výsledkem, za který by 8
jistě „Labuť“ atyděti nemusela a v Dloubé Vsi že
by to nešlo? Čí jest to přece pravda, že vojsko
Zembereckého rytíře nepřišlo do Dlonhé Vai samo,
nýbrž bylo pozváno? A od koho? Dlonhovasští
katolíci jsou rozhorleni na to, že jejich knězi bylo
zabráněno přijíti k nim; také ledacos ee vypra
vuje o dozvucích protikatolického štvaní v hostinci
„u Dueilů.“ At tomu tak či onak, tolik je jisto
že budeme-li ae atále báti uěkolika placených agi
tátorů, nevzchopíme-li se u vědomí své vnitřní
ally a své čisté firmy, nedokážeme nic. A proto,
katolíci, vzbůru v jeden šik proti apolečnému ue
příteli! Když Báh a námi, kdo proti nám!

Výsledek voleb de rychnovského
ekres. výbera. Volbyty konaly se dne 12 t.m.
za účastenství všech 24 Č'enů do okres. zastupi
telstva v měsíci únoru t.r. zvolených, a výsledek
jejich byl tento: Starostou okresním zvolen pan
Adolf Vyskočil, mnoholetý člen okr. zastupitelstva
8 po značnou řadu let také až do nedávoa starosta
města Vamberka; rolnický jeho protikandidát, sta
rosta javornický p J. Ruffer, zůstal jen o 1 hlas
v menšině. Do výboru okresoího zvoleni byli za
obce venkovské: p. Ad. Merta, rolník z Liberka
(13 hl.); sa města: p. JUDr. Čeněk Langer, ad
vokát a t.č. starosta města Rychnova 7 z 8 hlasů;
za velký průmysl a obchod p. Alfr. Gintz, ředitel
továrny v Rychnově n.Kn.; za velkostatky p Kar.
Svoboda, lesmistr v Kvasinách, a z plena 13 hl.
pp. Jos. Dusil, rolaík a starosta v Černikovicích,
a Alois Hlaváček, starosta města Solnice. Výsled
kem tímto snad tu neb onde byla zklamána naděje,
obzvláštěv příčiněbodnostia úřaduokr.starosty;
avšak kdo zná dobře poměry rychnovakého okresu
a hledí na věci nepředpojatě, uznati musí, že právě
volba okres. starosty velmi šťastně dopadla. Jost
zajisté zvolený p. Ad. Vyskočil mužem cbarakteru
úetybodného a energie náležité, který při Bvésa

racovanosti do záležitostí obecních i okresních,
yv po řadu let i členem okres. výboru, místo své

čestně vyplní. Ziskem bude také pro okreg, že i
nemocnice okresní dostane podle sestavení «kres.
výboru nového referenta a vrchníbo dozorce, jehož
úkolemovšemnesnadnýmbude,aby finančnía jiné
poměry její uvedl do pořádku. Ze starého okres.
výboru zasedati budou vedle p. Vyakočila jenom
dva členové, totiž ředitel p. Alfr. Gintz a lesmistr
p. K. Svoboda ve výboru novém. Přejeme zdaru

nejlepšího sosbém a pracím veškerým výboru novéhu. — Staré okres. zastupitelstvo svoláno bylo
do poslední schůze na sobstu dne 16. t. m., jejíž

blavním předmětem, ováem valně opozděným, byl

rozpočet okresní na rok 1907. — A teď jé výsnamnon maličkost! Zpráva vytištěná v „Obnově“
se dne 23. m. m. o vítězství strany židovské do
okrea zastupitelstva za město Rychnov, ačkoliv
byla od začátku až do konce úplně pravdiva a
psána s klidem největším, podrášdila některé zdejší
Židovské i nežidovské kasiňáky tou měrou, že jeden
z nich, jakoby stižen paroxysmem, článek ten
z „Obnovy“ dovedně vystřihl, v „nepříčetném“
rozčilení (nechceme říci čím) pomazal a tak „libo
vonně“ upravený v obálce poštou zaslal domnělému

isateli jeho, a tím arcif i na adressu nepravou.
a jednání takové, které ani nelze kvalifikovati,

neodpovídá se od slašných lidí jinak než 8 uej
blubším opovržením a slovem „fuj!“ ©Věru roz
košný to výkvět zdejší židovako-kasiňáckénoblesayI
K akvisici takových a podobných vybraných bojov
níků rytířských za právo a pravdu, za apravedl
nosta svoboduobčanskougratulujese Boustrastně
oběma vrchním aranžérům masopostní frašky agi
tační, sehrané v Rychnově od 9.—12. měs. února
léta Páně 1907, tedy na počátku století všeobecné
demokratické avobody a kultury nejjasnějším „svět
lem zářící“ obzvláště v mozka některých rychnov
ských veličin.

Z Borohrádku. Dne 24. m. m. konána
zde schůze místní organisace katolického lidu,
kteráž účastnili se členové i hosté ze sousedních
osad v takovém množství, že sál obecního domu
byl v pravém výzpama slova přeplněn. Přednášel
dp. Novotný, kaplan z Kostelce n. O., o časových
poměrech a směrech za blučného souhlasu pří
tomných, kteří pozaati mohli rozdíl zásad blása
ných o schůzi této proti zásadám strany, jež čer
pala moudrost od Hajna, redaktora Osvěty L.Diky
Bohu, lid náš se probouzí z dosavadní netečnosti
a hlásí se k zásadám zdravým s takovou chuti a
roshodností, že z těch „studených“ začíná již býti
horko i „teplým“ — Před 14 dny byla organi
sační schůze ve Žďáru n. O., kdež též a velikým
úspěchem přednášel vidp. Dr. Reyl z Hradce Králové
o náboženství a politice. Obec Žďár n. O. aloužiti
může za vzor v příčině pravého uvědomění lidu
obcím jiným! — Ve Velké Čermé fankci „hrobařů“
na zničení organisace katolické převzali bratři
učitelé Smrtkové, jichž vlivem oesměli tamní ho
stinátí ani zadati svých místností pro schůzi kato
ků; nutí i zpopně k vystoupení z organisace,
trbajíce jejich členské knížky. V díle tom Jim
statečné pomáhá tamní starosta Starý, občan P.
a N. Než práce podvratná se jim přece nezdaří,
až Smrtkové se svými nohsledy zbaveni budou
v obci vlívn a panství. Každému hrají jen chvilku
a Smrtkům jíž dobrávají. — Nevíte, jak taly pře
dešlé řádky do živého! Tohle prý všecko píše
farář! Vzácní pánové, jest vám potřebí oznámiti,
že katolický laik také se své víry zastati dovede.

Ze Žlusle. V neděli, dne 17. t. m. konala
katol. politická vzdělávací beseda v Žlunicích velmi
zdařilou a zajímavou schůzi. Po účinné řeči jed
natele Vince.Šetiny prohlásili přítomní členové a
důvěrníci v počtu 70, že budou podporovati buď
kandidáta katolického, a nebude-li tento postaven,
agrárního jen s tou podmínkou, dá-li jasnou a
určitou záruku, že nebude pro volnou školu, ros
vížitelnost manželekou a odluku církve od státu.
Poněvadž schůze této, ač nezván, zúčastnil ae jako
host kandidát strany agrární p. V. Rychtera, rol
ník zo Lhoty Smidarské, obrátil se naň váš řeč
ník a žádal ho, aby nám vysvětlil, jaké stanovisko
vůči těmto třem bodům zaujímá. Týž po ukončení
schůze spolkové proměnil schůzi spolkovou ve ve
fejnou schůzi voličakou a po zvolení představen
stva ujal se slova. Jako ostatní egrární kandidáti
náboženství chválil, z úzkých uliček, do nichž byl
naším řečníkem vebnán, téžko ge vykrucoval a žá
dané záruky katolickým našim voličům, jichž je
u nás 8040, odepřel. Po velmi případných dodatcích
jednatelových schůze za povznesené nálady katol.
voličů a po smutném svítězetví kandidáta strany
ugrární skončena.

Výstava v Hořleích. V umělecké síni
obvodní školy na „Habra“ v Hořicích otevřena
jest až do 7. dubna t. r. výstava pracízhotovených
v mistrovských kursech pro malíře pokojů a kni
hařských ua ústavu pro zvelebování živností ob
chodní a živnost. komory v Praze. Vetup volný
každou neděli a svátek od 9—12 hod. dopol. a
od 2—56 hod. odpol.

Úmarti. Pan Frant. Matouš, obchodník v
Libětátě, otec dp. Fr. Matouše, staršího kaplana
v Novém Bydžově a p. vrch. inspektora „Slavie“
v Hořicích, zemřel náhle, meškaje návštěvou u
syna v Hořicích, dne 20. března. Pohřeb konal
se dne 21. t. m. v Hořicích, načež mrtvola v Pánu
zesnulého byla převezena do Libštátu a zde dnes
v pátek pochována.

Volební rach v Kměžících u Král.
Městee. V neděli dno 17. t. m. uspořádána byla
v naší obci zdařilá schůze, která měla býti pří
pravou k nastávajícím volbám do říšské rady.
Uvítav bosty, zabájil schůzí zdejší p. farář dp.
Vine. Němeček a navrhl, aby zvoleno bylo před
seduictvo. Za předsedu zvolen p Jos. Šíma, lesní
2 Voseka, za místopředsedu p. V. Jirsák, starosta
z Voseka, zapisovatelem vlp. Jos. Michálek, kaplan.
Předseda představil na schůzi došlé delegáty Čet
kých katolických zemědělců a udělil z nich slovo

p. J. Cápovi z Vrbové Lhoty, který promlariv o
příčinách smutného atevu rolnického, vybísí k spo
Jení se všeho rolnictva pod prapor kříže a víry
Kristovy. — Po něm promluvil druhý delegát s
člen výboru čes. kat. zemědělců p. Jan Votava
z Pátku. V řeči své vyložil vznik strany jeho,
která není založena snad proto, aby tříštila sílu
rolnictva, naopak ona hájí tytéž zájmy jako strana
agrární, avšak dbá při tom i náboženství, které
tato vylučuje z programu svého. Několikráte uči
něny kroky, aby strana agrární 60zavázala, že 80
náboženství nepřátelsky dotýkati nebude, což však
ona prostě zamítla. — Po té ojal se slova zdejší
kaplan vlp. Jos. Michálek, aby naznačil, kobo máme
voliti do říšské rady. Praví, že povinností poslance
v parlamentě je, aby tlumočil přání a požavky
lidu, který jej zvolil za svého zástupce, 8 proto
nesmí nikdy navrhovati nebo hlasovati pro něco,
a čímž lid nikdy nesoublasí. A lid náš jistě ne
souhlasí s rozlukoa manželství, s urážkami církve
a víry sv., nepřeje si, aby náboženství bylo vy
loučeno ze škol, a proto poslanec nikdy nesmí se
stavěti proti vůli a přání voličů. Po té ukaznje
na příčiny, proč nepřátelé naší sv. víry snaží 86
o rozluku v manžeství; vždyť vědí, podaří-li 8e
jim vypuditi katolické matky z rodin, a nahradl-li
je osobami nám nepřátelskými, že tyto osoby nikdy
nepovedou děti k Bohu, a pak vyroste pokolení
bez Boha a bez víry — což jest přáním jejich.
Jaké však to bude pokolení, hrozno pomysliti.
Odtud tedy ty útoky nepřátel na svatost a
nerozlučiteloost manželství. Končí výzvou, aby
jen takovému kandidátu projevena byla dů
věra, jenž se svojí cti zaručí, že náboženství,
perozlučitelnost ©manželství, náboženské vyučo
vání a vychování ve škole budou mu vždy věcí,
jíž se nikdy nepřátelsky dotýkati nebude. — Za
všeobecného souhlasu přijata následující resoluce:
„My voliči okresu Králové-Mésteckého z Kněžic a
okolí skromáždění dne 17. března 1907 na voličské
schůzi v Kněžicích po slyňení řečníků sdružení
českých kat. zemědělců vyslovujeme své polito
vání, že klub strany agrární odmítl veškerý kom
promis se stranou agrárníků katolických, žáda
jících ochranu pro zájmy náboženství katolického;
proto pro nastávající volby do říšské rady pro
blašojeme, že nebudeme voliti kandidáta, jenž by
se předem nezaručil, že jako poslanec pamětliv
bude většiny katolíků mezi svým voličstvem a že
tedy zvláště vzhledem k obmýšlenému zákonu 0
rozluce manželské, o otázce Školské a vůbec ve
všech otázkách, jež týkají ae církve a víry ka
tolické — bude zájmy náboženství katolického
upřímué zastávati.“ — Zároveň vybírány příspěvky
na agitačol fond českých katol. zemědělců a vy
bráno 9-20 K. Také mnoho účastníků této schůze
přihlásilo se za členy této strany. —

Ze Slovče u Král. Městce. Sdružení
kat. zemědělců uspořádalo u nás v neděli 17.
března volební schůzi. Naše pokročilá obec se jí
četně súčastnila. Pozorně byla vyslechnuta úvodní
řeč dp. faráře Al. Vašátky o situaci, jež untí nás,
abychom si voleb všímali a rakou činnou do nich
zasahovali. S nemenší pozorností byla také vy
slechouta řeč p. Votavy, rolníka z Pátku, člena
výboru kat. zemědělců, o vzniku strany této a cíli
jejím. (Řeči ty, jakož i později rozvinutá debata,
do níž též p. řídící Machytka účinně zasáhl, mnoho
přispěly k objasnění naší politické situace tak,
že z naších pokročilých a uvědomělých občanů
není nikomu víc nejasno, jakému kandidáta by
měl odevzdati svůj hlas, aby to bylo k mravnému
i bmotoému prospěchu jednotlivců i vlasti.

Z Mříčné. Krušná práce ta organizace,
zvláště tam, kde vesměs lid nadchuut pro idey,
možno-li tak říci, Práva lida, Záře, Venkova, Čepu
atd. Tím blaživější vědomí vykonané povinnosti,
korunované výsledkem, v nějž doufáme. 17. t. m.
uvedli jsme Bi na paměť povinnosti důvěrníků, vý
borů a členů a usnesli se na kandidátu kato
lickém za každou cenu. O kandidáty není nouze,
nabízí se nám na našem okresu za gpasitele Dr.
Kramář, Polák z Prahy, Kulička ze Semil, p. učitel
Lisý z Česk. Šumburku, který týž den měl svou
kandidátní řeč v Kandraticích, kde nenalezl mnoho
důvěry. Večer o 6. hod. u nás k obveselení obe
censtva ge sociálním demokratem ze Semil do 9.
hod. večer v bratrské lásce si vyčítali vzájemné
hříchy. Nejvíce se líbilo katolické organisaci, která
skoro v úplném počtu členů byla přítomna, když
soc. demokrat vyčeti panu učiteli, že má uábo
ženství právě tolik jako on. Frenetický aplaus byl
mu za tu upřímnost odměnou.

Z Č. Heřmanice u Litomyšle. (Schůse
voličská). Dne 13. t. m. měl p. JUDr. J. Myslivec,
advokátoí koncipient z Prahy. v hostinci pana J.
Samka v Čes. Heřmanicích u Litomyšle voličekou
schůzi. Již záby sešli se voličové místní, z celé
farnosti a z okolních obcí v počtu kolem tří set,
čekajíce dychtivě na příchod p. kandidáta posla
nectví strany katolicko-zemědělské. Pau kaudidát
Be sice o něco opozdil, ale voličové přece příchodu
jeho vyčkali. Po volbě předsednictva rozvinul
p. kaodidát svůj program velmi dovedně, mistrně
a pádně a projevil jim své hluboké a všestranné
vědomosti a zkušenost o znalosti poměrů a časo
vých potřeb hospodářekých, dělnických, politických
a náboženských. Trefně so obbajil proli tfam ná
mitkám stran rozluky manželské, volné školy a



D0 a agrárolků. Voličové vytrvali po celou
oba řeči p. přednášejícího, jež trvala přes dvě

hodiny, a odcházejíce odnášeli si přesvědčení, že
blavně nám katolíkům třeba za poslance muže
takových výtečných snah a vlastností, jakými vy
niká p. Dr. J. Myelivec, který by věl silou obha
joval nejavětější statky naše, totiž sv. náboženství,
křesťanskou rodinu, církev a vlast drahou. —
Velectěnému panu doktoru buďteš za poutavou 8
poučnou přednášku vřelé díky vzdány s přáním,
aby Bůh ho zachoval v nezkaleném zdraví ažehnal
šlechetným jelo snabém.
»| Volebníjízda pana Paďonra po kra

batině Českomoravské. Pan Paďour,kandi
dát sgrárního poslanectví, seděním na Vraclaví,
konal dne 18. března slavný vjezd do Proseče.
Myslili jsme nejdřív, že to bude asi nějaká svatba,
když přirachotily se na náš rynk kočáry, teprve
když jsme se z leknutí probrali, viděli jsme, že
to nic není, že jsou to jen známí evang. agrárníci
ze Záboře a že nám jdou ukazovat poslance, kte
rého nám vybrali, agrárníka. Kobylky p. Macháč
kovy nad tím kývaly důmyslné hlavami, co ge to
děje, že teď musí křížem krážem pořád pryč po
Skutečsku, Mýteku a Nasavrcka běbat. lou bez
práce ani pp. evarg. agrárníci na Skutečska ne
prosadí svého kandidáta. — A proto fort se de!
Paďoor neměl úlohu zrovna lehkou na naší horké
půdě mezi demokraty, evangelíky a katolíky, ale
musíme říci, že snažil dost z bryndy se vymotati.
Katolíky odbyl nějakou obvyklou frásl, že není
proti náboženství, evaogelíkům dělal poklony, když
ličil huvitskou a lateránskou periodu našíchdějin,
a i demokratům ukazoval zdaleka cukrátka. Již
začátek byl hezký. Macháčekst. (erg) vyzval (evg.)
Vávru, punčocháře, k zahájení schůze. Evg. Vávra
vybídl shromáždění ku volbě předsednictva. Jakýsi
hoch evg. vykhkl: Macháčka st. a ml. (evg.) 8
Josela Háněle, dýmkaře, demokrate. Tímto před
Bednictvem se měly demokratům zacpat ústa, aby
nebručeli. Katolíků si nevšimli. Žádný 6e neptal,
zda s tím sbromáždění souhlasí. Místo Macháčka
ml. zasedi však jekýsi mladík zciziny — ani jsme
bo neznali. A tak bychom byli málem u předsed
nického stolku viděli tutéž společnost, která na
památném večírku tříkrálovém se něžně bavila
u Šteinerů. —Paďour mlnvil o tříštění sil, o zbonb
nosti nábož, rozbrojů. — (Kdo pak je dělul? Kdo
pak cepem nutil naše katolické předky k husit
ství? Kdo pak vypálil českou zem a zničil její
starodávnou kultora a umění?!) Slíbil všechno
možné, oč se bude starat, tak že se námdělaly
zrovna v ústech sliny; ale když těch slibů bylo
skoro až k zívání, ozval se z kouta hlas: „40 tě
ta huba nebolíl“, což nebylo bez veselosti. Nato
mluvil demokrat Tuťálek a bez obalu Paďourovi
řekl, že nemluví upřímně a že žádný muž ucelený
jej vážně bráti nemůže. Pak Bo ujal Blova místní
farář dp. Fr. Martinek a věcně dokázal, že výtka
o tříštění sil na katolickou strana padati nemůže,
ježto 1. i ona dávno pracovala (spisy Vrbovy, Li
tomyšlský program, pět ročníků Selských listů,
Venkov, pouze prvý ročník), 2 protože součinnost
svoji ogrární straně nabízela, ale byla odmítnuta
a to proto, že měla v pr. gramu svém bájiti ná
boženství; 3. protože vystoupením jejím novnáší
se nový boj náboženský, nýbrž stávajícímu, bez
ohlednému boji vyhlazovacímu má se díti pře
kážka. Nadto někteří vůdcové agrární stravy ne
pokrytě boj náboženství vypověděli. Husitské a
bělohorské remioiscence raďourovy odbyl po zá
sluze tím, že dnes je poněknd zastaralé mluviti
o bistorii naší dle románů z let 60.—70., protože
novější bádání praví něco zcela jiného 0otázkách
těch. Naši zemědělci katuličtí se pro Paďoura ne
rozehřejí. My máme kandidáta svého, p. Krejsu,
našince, a žádnému laku nevěříme. — Pana dok
torovi prosečskému jsme tou dobrou radou, aby si
bleděl svého. Mohlo byse mu dostat odbyti, které
by ho mrzelo. Sotva že se tam začal hýbat, zrovna
jsme vi vzpomněli na ty 2 krávy, které, kdyby včas
nebyly zabity, kdo ví, jak dlonbo by byly živy.
A my jeme je v bázní Boží snědli a ani jeme nic
neříkali. Vědyťna nich byl štempi. — A vzpomněli
jsme si na tobo chudáka ubobého, který bez po
moci musel ve Špitále v Litomyšli otravou krve
somříti.

Z Ranné. V pondělí 18. března 1907 uto
jly se zde dvě děti, U Oldřetic asi Uleté děvče
iklopilovo, vracející se odpoledne ze školy

rannské. S dětmi pobíhalo po ledě na potoce, přes
který musí děti z Oldřetic jít. Led se pod ním
probořil, dítě se utopilo. Dol. Holetíně 7letý
chlapec Chmelíkův běhal s chlapcem Zlesákovým po
ledě na potoce. Pod chlapoem Chmelikovým 8e
také led probořil, chlapec spadl do potoka, vodon
uucsen Be utopil.

Povedený učitel v Sepetech. Tím
jest bez odporu Karel Kubát, řídicí ačitel v 80
potech. Byl sem proti přání místní školní rady
dosazen £ Klousova. Svým příkrým jednáním po
podil v krátkém čase skoro všechny občany a
v době avi desti měsíců vypudil odsud tři pod
učitely, což v celém okresu velký rozroch působilo.
Na to sem ustanovena byla za učitelka slečna Č.
Tu si vzal p.řídící na do školy. Občany po
horšovalo,že tito dva lidé se spoluprochásívali,
kdežto paní řídící dlela doma. Tajala se ukazo
vati na slečně učitelce své gladiatorské umění u

přítomnosti těch, kteří ve třídách koly zametalí.
Byla s toho ovšem veliká ostuda. Bama pí. fidicí
se tím netajila. V několika na to dnech byla slečna
odtod přesazena a to na Jiný okres. Tím však
nebylo ostudě konec. Pan řídící se slečnou si do
pisovali; v dopisech ei tykali. Následovalo dosta
veníčko v Jihlavě. Ale kdož by dovedli něco ta
kového zatajiti? Když se to dověděla paní řídicí,
byl z toho velký rámus ve škole. O manželské
něžnosti pana řídícího svědčí nejen to, še se svou
paní ce hádali, ale i to, že nejednou na ni i ruce
vložil, a ona 8 pláčem známky jeho něžnosti na
své tváři lidem ukazovala; jednou také jiš od
něho utekla. A to vše vědí školní dětil! — V loň
ském školním roka brál p. řídící se školními dětmí
dvakrát divadlo, jehož čistý výnos měl býti vě
nován dílem na ók. pomůcky, dílem na nepořádání
výleta šk. dítek ku konci školního roku. Mimo
to v květnu m. r. před prázdoinami poslal školal
děti se aběracími archy po domech 8 prosbou 3
příspěvek na ten výlet Ale žádného výletu ne
pořádal, a ta kterýsi šelma rozhlaSoval, že to vše
bylo na jeho výlet do Jiblavy, a někteří z těcb,
kteří na ten výlet zamýšlený přispěli, říkalí toto:
„Já mám v řídícího korunu, já dva, já tři Šestáky“
a poč. To ovšem vzbuzovalo nehorázný emích a
pohoršení. — Ta pět občanů, vidoncích jaká zkáza
mravů s chování p řídícího Kubáta mládeží hrozí,
podalo naň stížnost ku semské školní radě s žá
dostí, aby byl ze Sopot přesazen. Ve stížnosti té
uvedeno bylo ještě více, než tomuto papíru 80
avěřuje. Dne 9. ledna t r. byli stěžovatelé vy
slechouti od c. k. okres. školního inspektora v Chc
těboři, při čemž vyšlo na jevo. še na p. řídlotho
bylo v téže věci podáno mnobo stižností anonym
ních. Den na to vyslýchán byl tamže p. Kubát.
Čekalo se dychtivě oa výsledek Pan Kubát dlouho
nevěděl, co má dělati, konečně 42 den vo svém
výslechu podal na 4 z těch stěšovatelů šalobu, o
níž se jedoalo 13. t m. Tito těšili Be na to, jak
panu řídícímu pravdivost svého udání dokáží. Ye
lice však byli překvapeni, když sondce —p. adjnokt
Mašek rozhodně obžalované oslovil: „Jste žalo
váni, že jste obvinili Hd. učitele Kubáta, že zpro
nevěřil na výlet vybrané peníze. Ta dověděli Betito,
že p. řídící pravdivost jej'ch stížnosti uzoa!, až na
jeden bod, kterýž doslovně zní: „Před prázdninami
byli vysláni od něho školáci, by sebrali peníze, že
udělá výlet, ale nic nepořádal. Peníze prý jsou
v poštovní spořitelně, ale lidé o tom pochybojí a
takového pana řídícího si tady dále nepřejí“. —
Pan Kabát tem ukazoval knihu a tvrdil, če ohledně
penéz má vše v pořádku, ale neřekl, kde peníze
má a také žádnou kolžkoa spořitelní 86 nepro
ukázal. Když byl tázán, proč nežaloval také toho
pátého a také proč nežaloval pro ostatní naň po
dané stížnosti, tu se vymlouval, že v tom chvata (11)
na to zapomněl a nemohl si na nio vzpomenout,
maje prý prázdnou blavu. Obžalovaní se hájili, že
s jejich dopisa i protokolu nevysvítá, že by p.
Kubáta se zpronevěření peněz vinili a chtěli na
stoupiti důkesy pravdy; na to goudce p.Mašek,
že žádné důkazy pravdy obžalovaným nepřipustí.
Potom řídící navrhl, še odvolá žalobu, když dají
obžalovaní obledně toho spronevěření odvolání
do „Osvěty Lidu“ (která jest jeho evangeliem)
a dobrovolnou pokutu na školol dítky školy so
potské. Obšalovaní však nechtěli na nic přistou
piti, když tu soudce jim ostře pohrozil, že za
urážku jejich je trest od 1 do 6 měsíců. Tito
z bázně, aby snad na několik měsíců zavření ne
byli, žádané odvolání podepsali. — Mínil-li pan
řídící, že se tím očistil, jest na velkém omyla
Vždyť nio z ostatního, co naň ve etíšnosti bylo
dáno, nevyvrátil. Chtěl také v letošním školním
roce bráti s dětmi divadlo, a když hráti nechtěly,
řekl jim, že letos zase výlet nebude, když hrát
nebudou, protože za peníze, co nějaké měl, jakési
koiby koupil. Děti ale přec bráti nechtěly. — Nej
pěknější zábavu mají teď lidé s tou „prázdnou
hlavou“. Když vidí p. řídícího, tu křičí jeden na
druhého, aby to pan řídící elyšel: „Nemáš prázd
nou hlav ?' Ba i školní děti hrají si na pana
řídicího. Podařilo se nám zachytiti tato zábavu
dvou školáků. A: „Franto, já nám prázdnouhlava“.
B: „Jako náš řídící?“ A na to společný nehc
rázný smích. — Jest opravdu na Čase,aby pan
Kubát byl co nejdříve se Sopot pryč. Týž je také
ředitelem kůru. Je-li elušno, aby člověk ten úřad
takový sastával, nechť o tom duchovní správa
v Sopvtech avažuje. Už se to mělo uvážiti dřív.
Připomíná ce jen, že někdy hraje píseň £ jiné
doby olrkevní, a tu lidé Híkávali, že si pan řídící
zaso opletl kalendář. Možná, že vinu na tom asi
nese „prázdná hlava“. Sopoty jsou malinká dě
dinka, ale přes to dvojí věcí se chlubiti mohou:
předně pěkným Mariánským kostelem a za drahé
— nynějším panem řídícím.

Pokrokový tisk jásá, jak častokatolíci
při soudech prohrají. Tomu se pranionedivíme ;
spíš byobom se divili, kdyby byl často odsouzen
židovský bankrotář nebo vychytralý pokrokář.

Z Kolíma m. L. Senzaci půtobilo osvěd
čení podepsané městskými radami našeho voleb
ního okresu, tedy i naší městskou radou, Že za kan
didáta žádá si Dr. Fořta. Krontili nad tím naši
občané hlavon, ale vysvětlilo se to zaslánem městské

rady, Pe podpiso jejího zoeužito, ona že onidem neví. Teď se projevilo, že byl to manóvr
na voličetvo namířený a tento manávr, še má své

pozadí. Vysvětlilo se to na schůzi, na níž a oás
naprosto nepředvídaná koalice usnesla se praco
vsti pro Dra. Fořta. A tak p. ministr je nyní
kandidátem mladočechů, staročecbů, realistů, po
krokářů, evangelíků, židů a také katolíků. Naše
město zmotanými poměry obecními smutně pro
slulé vystupuje i tu ve znamoní motanice na ve
řejaost politickou. Nemusí si nyní každý rozumný
pomyslit, že všecko to, co bylo hráno s občanatvem,
nebyla cež pouhá tartufferie. Dnes leší ni v náruči
ti, kteří se prooásledovali, špiaili, si vyhrožoval
atd. Nám ovšem je lhostejný i Dr Sobotke i Dr.
Fořt, ale jedná ae tu jenom o občaoskou mravnost.

A „Ed peje? — Na venkověkandidát ještě nebylnalezen

Z Dol. Bačle. V minulýchdnech koaána
byla i u nás organisační schůze, která měla vý
sledek v obci, v níž dělnictvo blásí se ku straně
národně-sociální a gociálně demokratické a rolní
ctvo ku straně agrární, dosti slušný až na inter
mezzo vyvolané p. Vančaron z D. Bačic. Schůze
ta zavdala však příčinu čáslavské „Pravdě“ k bez
důvodným nájezdům proti katolické organisaci,
které a chutí v referátě zcela překronoeném uvádí.
Podivno, že ujímá se při tom nápadně agrárního
kaodidata, ona Časopis mladočeský, a že vynáší
agrárního agitátora p. Vančnru,kterému ještě před
několika lety, když agitoval pro p. Švejka, nc
mobla přijíti ne jméno. Jak se časy mění. Že tím
sobé ani pravdomluvnosti avého seferenta nepo
sloužila, to ji u nás v Bačicích dá každý černé
na bílém. Hanobiti p. Jeřábka může jenom vyslo
vený jebo odpůrce. Pravda ale no ta Čáslavská
jest, že když vysloveno bylo jméno agrárního kan
didáta p. Havelky, učiněn byl dotaz, jak mají se
zachovat katoličtí voličové. A tu p. Vančura od
poroučel ho jako muže řádného, který ozval se
proti řeči Srdínkově na agrární sobůzi důvérníků.
Místní farář ale učinil poznámku, jest-li i pro bu
doucnost toho možno čekati, nezmění-li se. A tu
vykřikl p. Vančura, že u Drozda také nikdo ne
věděl, še bude krást. P, Jeřábek ale opravil ho,
aby nechal svatováclavské záložny, tam že první
kradl a první záložnu k pádu přivedl Ort a ten
byl husita. (Peníze jeho myslíme spolek pro po
stavení pomníku nevrátil). P. Vančura pak mičel.
Když potom odporučoval řečatk bráti „Štít“, vy
slovil 8 tím p. Vančara souhlas, ale aby se bral
i Cep. A tn p. Jeřábek opět ma řekl: Ale co 8
Cepem, my už máme vymláceno. Načež uásledc
val smích, který p. Vančuru přivedl úplně s kon
ceptu. A teď ať si někdo všimne referátu v čá
alavském listé a srovná to. Navím, kdo referoval,
ale třeba psaldo „Pravdy“, zůstal s ní přece na
štíra. Podivné působí u svobodomyslného listu ono
poštivání p. Rumla, aby ve svém hostinci nenc
chal hanobiti souvěrce. Což kdyby se stejnou lo
gikou jednali katoličtí majitelé hostinců a nene
chali hanobití svó souvěrce nejen slovy ale i 
skem ve svém lokále? Zbraň velmi dvojsečná.—ý.

Ze Řlebů Kandidát sociálnídemokraciepro
adejší městský okres volební započal v března svou
objížďku. Vneděli, 17. března ohlásil svoji achůzi
do našeho města a jak již „Východočeský Obzor“
z Pardubic naznačil ve svém čtvrtečním čísle, salar
movávi byli du Žleb nejen skateční voliči za měst
ský okres ale i stoupenci z Širého okolí, aby na
hoala strana ve Žlebích nálešitého respektu zvláště
dosud celkem šetřeným správám knížecích závodů
průmyslových Sešlo se také asi kol 160 osob,
mezi vimiž však opravdových voličů, kteří by úli
za programem socialistickým a to zvláště ze Žlebů,
bylo pramálo. Za to však více s venkova a se
střediska celého hnatí z Čáslavě. Z počátku řeč
byla dosti slušná, ale protože jednalo se tu o vy
volání effoktu, a toho u mars těžko lze dosíci vócné,
sáhl řečaík pro obvyklé hrabé šlágry, pustiv 8e
86 známou oeomaleností do kněžstva. Vyvolalo to
ihned ve vážné části posluchačstva projev nevole,
a když přítomný pan vikář a děkan A. Schreiber
uposornil slušně řečníka, že ve schůzi jsou děti
školní a ženy, ač schůze jenom pro voliče byla
svolána, rozpoutala se taková vřava, že jenom dík
rozvážnějším živlům a hrozící Četnické assistenci
bylo děkovati, že nedošlo k násilnostem. Sociální
demokraté byli hotovi vtloukati své argamenty do
hlav. Rozčilen dokončoval řečalk svoji teť, kterou
straně Špatně posloužil. Teď snad přesvědčí se
i ti « vážných jinak občanů, že sympatie, které
časem měli pro tuto stranu, jsou velmi nevčasny
a že jenom dobře dělá ten, kdo opírá se reformá
torům společenským, kteří domáhají se souhlasu
pro svůj program nadávkami, brubostmí a násilím,

Z Habrů. Katolická organisace pokračaje
sice pomalu, ale zdárně. Má také věsk před sebou
notný kus práce, neboť i jiné strany vrbají se cem 8e
věl vehomencí. Zvláště ovšem strana agrárol, která
již dříve proti katolickým zemědělcům neukízale
než zášti, ač byla vyzvána, aby pracovala ruku
v ruce. Po uí pak Strana sociálně-demokratická,
která také již pořádá četné schůze, na ulchě
mluví její kandidát jekýni Akormann. Pončen
patrně odsvých důvěraíků, vede si kandidát dosti
opatrně v oněch třech choolostivých bodech a
tak jest dvojnásob nebezpečný. Pokrokoví páni
s ním nejsou spokojeni, že do toho nebuší ostřeji,
neboť jenom pod tou podmínkou by pro něho agi

v r svémurozladěníprůchodv kolíns. “ a vyhrožují mu mezi řádky, že



jinak budou i proti němu. Snad je tedy nyní po
slechne a pomůže jim v boji o „rolnou školu“,
který už tady v některých obcích zabájili, Uposor
ňujame všecky katolické důvěrníky, aby dobře
sledovali tyto schůze a tyto agitátory a uijak
jejich jmen netajili. Oni pranýřají kde koho, kdo
-se jim v cestu staví. Jmenujme i my Je, ať je
veřejnost sná. Přemnobý £ nich doma vlkem, za
hranicemi okresu, když něčeho potřebuje, je ne
vinným beráokem, Proto p»znejme své Peppen
heimeké! :

Z Chotěboře. Dne 16. t. m. odbývána
m nás velmi šívá a Četně navštívená schůze čČesk.
atol. zemědělců. Předseda sdružení p. Šafránek
a jedoatel pan Fikejzl přednesli obsažná řeči,
v nichž odůvodnilí příčiny, proč nutno katolíkům
a katolickým rolníkům zvlášť zusáhnouti do voleb.
Hlučné debaty aůčastnil so tóž vzácný host, hli
necký pan farář Marek, jeně jemoým sarkasmem
Šlehl pošetilost těch katoliiků, kteří by byli ochotní
i budoucně různým vydřiduchům otročit a korte
dovat. Všichni posluchači aoublasili s panem fará
řem a bouřlivé k jeho řeči tleskali. Došlo též
k ostřejší výměně názorů mezi dp. Vlékem a vý
bory Sdružení a rozhodonto na návrh vdp. vikáře
Jůzla sáčastniti se nové echůze v Německém Brodě,
kde se učiní konečné rozhodnutí. Kandidatura p.
„starosty Prokopa, jebož řeč se všem samlouvala,
byla prozatím přijata.

Z Káceva m. 8. Čtenář. ochot. spolek
pořádá dne 25. března 1907 veřejnou přednášku
slov. cestovatele P. Al. Svojetka „O cestě kolem
avěta“, doprovozenou 200 světelnými obrazy, v sále
bostince p. J. Noby. Začátek o půl 3 hod. odpol.

Z Dobrušky. Účinkyvšesokolskéhoajezdu
"v Praze začínají se již jeviti. Zdejší tělocvičná
jednota už vybírá podpory. Obrátila se se žádostí
na finanční zdejší ústavy a ta a tam sto, padesát
korun dáno. Není třeba proti toma něco namítati,
jestliže ústav, aby Be ukázal vlasteneckým. něco
z výtěžka ná českém zadloženém lidu vyzískaného
na jízda do stále potřebující matičky Praby obě
toje. Ale co zaráží, če zastupitelstvo města Do
brušky odhlesovalo na tuto parádní jízdu podpory
sto korun. Jakoby finance městké byly v nojlep
ším stava, davají se velkomyslně dary. A zatím
Dobruška od postavení měšťanaké školy tone vdlu
zích, její obecní přirážky obnášejí sto procent a
příspěvkem na postavení dráhy z Opočna do Do
brašky stoupnou na 140 procent. Ulice topí 86
v blátě, lidé aby se báli za deštivého počasí vyjít
na ulici, kanaligace nedostatečná, cesty do nejbliž
ších obcí, mímo okresat silnice ležících, prabídné.
Těm cesta pro chůzi neb jízdu, ač v Dobrněce
obyvatelé činí nákup i prodej, neupraví 8e. Četná
chadina čeká marně na zvýšení skrovných pod
por. Ale na parádol jízdu jednomu spolku hned
Be povolí 100 korun + těžko splscených přirážek

buď činnými nebo přispívajícími všichni zámožní
židé a pokrokáři, jichžto příjem několikrát přesa
boje příjem obecní. Mobli by vypravovati celé
vlaky na slet do Praby a neublížilo by jim to.
A takovým se dává podpora oa parádní jízda.
Kdo chce jeti, ať si cestu zaplatí sám. Není místné
takhle rozhazovat obeení jmění, jehož má se užítí
ke blabu obce. To by mobly všecky spolky 8i
vzpomenout na nějakou jízdu a žádati podporu a
důsledně by ji mělí dostat. Kam by to vedlo?
Proto právem poplatnictvo dobrnšěské by mělo proti
takovéma hospodářství protestovati a okresní výbor,
případně zemský tomu učiniti přítrž. — V posled
ním zasedání zastupitelstva dobrušského udblaso
vána přestavba městské radnice stojící na náměstí,
Nynější budova jest nevkusné, neslobové stavení,
postavené kdysí z nouze. Svým vzhledem neslouží mě
stu k okrase. Ale náklad na přestavbu bude obnášeti
kolem 30.000 K — částka to vzhledem na měniské fi
nance značná. A úhradu tohoto nákladu, jak ge roz
hlašuje, prý postupně splatí méstská spořitelna. Ale
té jiš připadne úkol pomoci uhraditi náklad na
drábu, pomáhati městským Énancím. A tolikerému
finančnímu zatížení výtěžek epořitelny čeliti sotva
bade schopen. Tak asi stavba radnice zůstane jen
při odblasování. Téř se strany poplatníků chystá
se k okresnímu výboru protest. Otázka přestavby
radnice již dlouho jest na programu obecní správy.
Jednomu zastupitelstvu za drahým alámala vas.
Zajímavo, že správa, která dříve byla proti, zase
týž program vezme za svůj. — Křesťanská jednota
ne den sv. Josefa členům Josefům a vldp. před
Bedovi svému na počest pořádala zábavný večírek,
při čemž přítomní znamenitě se bavili. Čísla
zpěvná a hudební přednesena byla vsorně a jiš

nosní n vyškolenostúčinkujících.Chutěvpřed!Zda

Z Dlonhé Val m Rychnova m. Kn;
V neděli 10. £. m. měli jsme míti důvěrnou schůzí
sál pronajat pro nás. Leč již před příchodem na
ším propůjčeno několik stolů rychnovským pokro
kářům, kteří dostavili se a dr. Štemberkou. Tak
hle se rozamělo svobodnému průchodu schůze či
stě důvěrné. Kdv pak vám, páni pokrokáři, přišli
vaši lidé čistě důvěrnou schůzi takhle kazit? Kdy
si přinesli na vaši schůzi pláťtalky a zvonečky 60
zřejmým „suášelivým“ úmyslem? Našinci poznali,
že za takých okolností, před tvář provokatérů,
důvěrná achůze se prřádati nemůže, ač někteří
odporovali. — Tu kramář Štěpánek s Bychnova

vytáhl z kapsy zvoneček a posměšně achůzi roz
pouštěl, toče se při tom po sále jako gigrle.
JUDr. Štemberka problásil, že prý P. Novohrad
ský má si zůstati 3 nábožonstrím v kostele. Pane
doktore, vědyt přece vaši přátelé chtějí nábožen
ství naše i £ těch kostelů, ano i z rodin násilně
vypuditi. Co jste to tedy řekl? A juké by to bylo
náboženství, jež by určovalo naše konání jen pro
kostel a které by neprokvavilo blahodárně všecko
jednání naše? Učil Kristus jen v kostele? Řekl,
fe náboženství do veřejnosti nepatří? Či má být
katolík potměšilcem a dvojí duši, který jedná v
kostele dle náboženství a jinde jinak? Neuškodí,
jestliže i v tom bostinci společnost raději po
Blechne něco náboženského než hovor o kartách.
Vnášíte-li luštění náboženských otázek do hospod
vy, pokrokáři, nedivte ae, že my taky chceme mít
právo i mimo kostel o náboženství mlnviti, Apa
matujte, že zpověď u kněze nestojí nic, zato zpo
věď u advokáta se musí draze platit. Pěkně nká
tali pokrokáři smysl pro svobodu! Přítomní kato
Ioi učinili si správný úsudek a badou tím úsil
něji atavěti hráz pokrokářské vyzývavosti.

Z Náchodska. Mezi katolictvem uaším
stále roste zdárná horlivoat. V Kramolně v místním
Polit. křest. klubu přednášel v neděli dne 10.t. m.
vlp. Jiří Sahula o nutnosti katolické orgavisace
před četným posluchačstvem. Promlava odměněna
potleskem. Po schůzí zvolen důvěrníkem čilý p.
Jo3. Středa, a výbor místní organisace. Večer pak
přednášel týž řečoík v náchodské odbočce Všeodb.
sdružení „Ó av. Václavo.“ Účustenství bylo velice
četné; sál u Krousvých byl přeplnón. Pak s pu
rozuměním sebrána jedna jednoaktovka, načež ná
sledovaly sólové výstupy. Vše sledováno s velikým
zájmem. Přestávky vyplnili hudbou na housle a prů
vodem piana p. kapelník Filip s p. Saholon. I za
hudbu vděčilo se obecenstvo sympatickým potle
skem. Večer tea byl velice zdařilý. Dík všechněm,
kteří o zdar ge zasloužili, Pracujme vytrvale dále!

Vlastenecká česká roluická dívka
alč. Marie Hasalová z Lubné u Rakovníka, v mla
distvém věku v sanatoriu dr. Hamzyv Luži ze
mřevší, v poslední své vůli odkázala Ustř. Matici
Šk. 624883 K, pokladně chudých v Lubné 3155 K,
na zřízení mateřské školy v Luži 632770 K, atd
Čest budiž této české dívce rolnické!

Nová kandidatara. Dovidámese, že za
venkovské obce na Novobydžovsku bud kandido
vati dp. Vinc. Šetina, kaplan v Žlonicích. Vítáme
toto rozbodnutí a povděkem. Katoličtí zemědělci,
roaviňte pro svého kaodidáta horlivou agitaci!

Z Hloubětína u Prahy. Při volbáchdo
obecního zaatupilelstva dne 17. a 18. t. m. zvítě.
zily spojené stravy katolická a národní proti soc,
demokratům ve všech třech sborech. Mezi zvole
nými jsou pokladník zdejší skupiny Všeodborového
sdružení p. Jan Procházka, Členové téže skapiny
pp. farář P. Karel Toman, Antonín Novák st. a
Alois Alexandr. DIk a aláva statečným voličům!

Různé zprávy.
„Hezkvět“ moralismje. Dádic „Bílého

Praporu“ není s námi spokojen, že jsme neprotesto
vali proti rozpaštění Zemské jednoty duchovenské
Nepatříme do řady listů, které zájem jednoho nebo
několika lidí považovaly za existenění podmínku ka
tolické církve a českého kléra; proto jeme nemobli
protestovati proti přirozsnému rozuzlení ať zámyslně

€ bezdéky vyvolaných zápletek ve vývoji zmíněné
jednoty. Věřímepevně rv avědomělost i osvícenost če
ského kléra a pruto projevojome náhled, dei bez umí
ohorsté diktatury bude duchovenstvo povinnosti své
konati a svědomitě pracovati i ve veřejném šivotě bez
Zameké jedaoty, jako to činilo před vystoupením dp
Paulybo. Svádění kndžetva k nečinnosti považajeme
sa urátka uvědomělé kněžské intelligence a obviňo
vání našeho odp. biskupa z tyranského jednání vůi
kleru diecésnímu prohlašujeme sa drzon pomlavo,
kteron jenom vášeň mobla na papír diktovati. Zsmská
jednota v rukou nezištnóbo vůdce mobla vykonati
skatečně mnoho ve prospěch kněžského stavu; proto
litujeme, že ae jí tohoto dtěstí údělem nedostalo.
Najda se anad forma, která by Zomekou jednotu na
hrauils a ta by mobla býti ve sbodě s dosavádaí li
dovou organisací katolickou. Beztoho začala se právě
z centra jednoty propagovati zásada, že 89 klerns
nemá nikde mezi strany politické plésti, oož budilo a
uvědomělého dělnictva s rolnictva rozhořčení. Málem
by utratil kastornicky separovaný klérns i ta poslední
posici v katolickém lidu, která ma po ztrátě intelli
gonce s továrního dělnictva zbyla. Proto třeba klidně
Uvašovati, zdaš padlá ohrada neumožnila kléru vře
lejší styk a lidem. Uvašujme!

Professor protestantského bolo
sloví mauval francouzské protestanty
zrádel. „Čech“ nepsal: „Dr. Knyper, professorbobo
sluví, a dříve předseda ministorstva v Nizozemí, na
psal předeedoví Unieref srmovaných církví ve Francii,
Eoila Lacheretori otevřený list, v němě své předešlé
tvrsení opakaje, že protestanté ve Francii svou 8rc=

bodu prodali ea Šošovici. Je to apostasie (odpad),kdyš protestanté ve Francii přijali vládní systém „ná
bodenských epolečností“, kterýš katolíci vedoní pape
čem vším právem odmítli. Tímto protestantismus ve
Franoli — praví v jista dr. Knyper, — bade se od
svých koneistoří odlačovati a bude přeoházeti úplně
v moc náboženských společností. A kdyby i členové
konsistoče vedení nábošenských apolečaostí převzali,
nenabývají vedení jako pastoři,nýbrž jen jako vyvo
lení mandatoři obcí, Jaka.le většina některé společ
nosti přidá se k opposici proti konsistoři, anebo proti
pastora saméma, pak utrácí církev nad nimi moci,

Protestanté tímto obětovali svou nezávislost na vládě,
ješ bule všdy míti dosti moci, rozkol v obci provésti.
Dr. Koyper vytýké protestantům, že z bázně před pe
něžními oběťmi obětovali svoboda církve. Ovšem jejích
církev pozbyla jiš svého bistorického rázu, oni jit
oírkre svá nemají Nechtějí jiš slyšsti o církvi Kristem
stanovené, popírají autorita slova Božího. Na to pro
testanté francouzš'í dra Knyperovi učinili výtku, že
tak píše, aby se Římu gavděčií. Oo věsk výtku ta
2 rozbořčením zamítá, ale zároveň dokazuje, že Řím
svobodu církve mnobem vydatněji bájil tím, že státní
náboženské společnosti co dejrosbodněji zamítl.“

„Protiklerikální“ charakter. „Pozoro
vatel“ píše: „Je obarakterním člověk, jeng na veřej
nost byl a je „protiklerikální“ a odpůrce arcibískapa,
a současně potejma, aby to nikdo nezváděl, vypůjčo
val ai z arcibiskopského panství zadarmo putah ne
zorání kasa najatého pole? Dážninasa jsdnoty „Sakol“
v Kroměříži, může-li býti teotu člověk starostvu „90
kola“ ? My jsme přesvědčení, de ten, kdo veřejad proti
„klerikálům“ vystupuje, bs i kd3 jen potichu smýšií
„Protiklerikálně“, nemůže, je li mažem Čestným, pli
jati zdarma výpomoci nahoře uvedené, tím méné smí
sám o výpomoc podobnou žádati. Jeu takovýto cha
rakter je toho schopen. Jen takovýto charakter může
býti na venek vůdcem haatí „protiklerkalníbo“ a při
tom tajně diniti to, co by ani žádný „klerikál“ no
učinil. Naším přesvědčením je, Ze člověk takového
charakteru nezasloaží býti starostou „Sokola". Kdo a
kde ten pán je, to může sděliti p. Dr. Stros.“ — Ta
kových „charakterů“ jsou mezi pokrokáři celé zástupy.

Pokrokové „CeskéPrávo“ o sociální
demokracii píše: „Soo.demokracienásilímdonu
cuje Jid, aby stanovisko její přijal za své, do její
organisace vatonpil; jí jest Ibostejno, rozmvoži li své
šiky o lidi indiferentní, nebo o slabocby, kteří ne jí
koří, ale za strachu před boykotem, nepříjemaostmi.
Sociáloč-demokratické časopisy denně přinášejí do
klady o tyranii, prováděné volkokapitalisty, „m'ětáky“,
která také jest příčinou, že národním stranám „mě
šťáckým“ nemohou věřiti, žo postup Ss nimi není
možný, že málo oprardovosti jest v jejich svobodo
myslnosti, pokrokovosti, ale pikdo lidi jiného politic
kého přesvědčení tek terroriaovati nedoveda, jako —
800. demokraté. Pronese-li některý malý chudý živ
nostaík ——maje k tomu příčiny — oepříznivý úsudek
o sociálních demokratech, odsoudí Ii jejich postup,
jednání — hned jest na něj vyhlášen boykot, aby byl
poučen, že o sociálních demokratoch jenom příznivé
úsudky davoleno jest pronádet:, poněvadě v její řadách
není špatných lidí, není tyranů, není nepoctivosti,
zištnosti, tyto vlastovesti mají vo hledati jenom a
„měšťáků“. — Není diva, če bezohledná tyranie soc.
demokratů nakonec zhnusiti se masí každému soud
néma člověka; i velicí odpůrci katolictva dodali si
konečně odvahy a začínají mlaviti o Bocialistech no
pokrytě, upřímně.

Orgán pokrokářského učitelstva o
socialistiekém tisk. Jen se nepatrnědotkni
socialisty a již na tebe půjde s karabáčem; vždyťjest
přece socialista bez chyb, zcela nevmylný. Mosiš jen
poslouchat a divit ge. Caceš-li třebas jenom jemně
kritisovati nějskou stinnou stránka uociálaf demo
kracie, poučí tě socialista aprostými nadávkami, jek
rozamí svobodě kritiky a volností slova; béda i po
krokáři, ozra-li ae nějak proti Adlerovcům, „Český
Učitel" sděloje dne 8. března t. r: „Právo lidu při
neslo 26. února tuto noticka : Vrchol politického fa
rizejství, V časopise „Český Učitel“, ústředním věst
níka jednot ačitelakých v Čechách,volá ae učitelstro
k politické práci, s v apslu tom so mozijiným praví:
„Agitace atraunické, zlomyslné posazování a odsuzo
vání, podněcování ku politické vášnivoati a k fana
tiemu, kacířování a pranýřování po způsobu eprosté
daroalistiky a dráždivých i štravých řečníkůnaprosto
nemůže se srovnávatí s posláním učitolekým“ Více
citovati nebadema. Ve věcí takó aoublasíme. Aie při
čtení toboto apalu ao raasí uvážit, že bo psal a pod
ním ne podepsal — učitel J. Čarný, bývalý poslanec
a agitátor národních dělníků Zde člověk dasue ustr
nutím nad tím, jak může beze stado vše to nepaatí
učitel, jenž řada lot baďo sám epolupůsobil nebo
trpěl řádění listů etrany národně sociální, jež jsou
strašlívým dokumentem mravní nízkosti, na jakon
česká čarnalistika snad dosud nepoklesla. Pan ačitel
Černý by měl tedy poslání nejvděčnéjší ve své vlastní
frakci, — a pak teprve snad by byl legitimovándělat
mentura čoskóma učitelstva l“ Provime, uby wi Čtenář
podtrhl výrazy vrchol politického farizejství, boze
studu, řádění, strašlivý dokument mravní nízkosti a
uvědomil si, co může takový sociálně demokratický
Soroalieta a rafinovanou bezohledností a bezodpovédně
hoditi ve tvář člověka bozáhounéma, je li tu náhodoa
jeho odpůrce. Již to nkažaje, že žarnalista sociálně
demokratický pranic nevybírá si v prostředcích a Edo
má příležitost člati listy sociálně domokratické, náaeno
opravda astroatím nas tím, 00 sned0 papír a dojista
nám přisvěděí, že žarnelistika sociálně demukratická
nejméně je oprávašnon, aby některéma brarru svému
hledati aměla mrva v 081 jeho. Není nad ui vášni
vější a Milenější domegvjgie, které uhoonut: se musí
tšsoko, aby hrozně pukaleno nobylo, co nejde a její
stranou.“

Sňatky, narozeniny a úmrtí v aaších

semzích. Die úřední statistikypřepadá na 1.000obyvatel + celém Rakousku sňatků 760, narození
86 65, úmrtí 20.37; v Čsobéch sňatků 732, nar. 46'19,
úmrtí 2668; ne Moravě sňitků 721, nar. 35.40, ú
mrtí 5066; ve Slezeku sňatků 787, nar. 37-75, úmrtí
30:03. Počet sňatků, narození a úmrtí byl pak teato:
V Rakouska sňatků 154 V904,nurození 368 946, úmrtí
696.843; v Čechách aňvtků 42.600, nar. 304 407, ú
rtí 167767; na Moravě růatků 16306, nar. 80.068,
úmrtí 60181; ve Slessko sňatků 9744, nar. 32 765,
úmrtí 18 094.

Obrácený sociální demokrat. Pařížský
bohád, šid Alfoas Botechild měl komorníka, který byl
eociálním demokratem nejhrnbělho zrna z přesvědčení,
Pán jeho sice ke straně tó so nepřisnával, ale dored)
s ní síti přáteleka přece do té míry, de dukonce i
sa Času kommnoy mejetku jeho loapetivé revoluční



tlupy scele po přátelsku teké detřily | Pan baron ne
bránil komorofkovi v návštěvě sobůsí so0.-demokrati

okých, a neříkel ani slovíčka, třebas i bouřilo se ne
nich sle proti třídám mejetným a ne prvním místě
proti boháčům! Jednou přestal však komorník rázem
chodit na schůze a na otázku svého pánapodal toto
upřímné vysvětlení: „Sociální demokracie mne ba
nebně zklamela. Vypočítele, še ze vřebo majetku
Francie, i vás, pane barone, kdyš k tomu připo
šitá, připadnojednou po esbrání jého na člověka 2000
franků — s já mám přece u vás nyní přes 3000,"

Deset tisíc ks pohlednicvelkonočních,
vydaných Ústř. Maticí Školekou, bylo rozprodáno ve
dvou dnech, jakmile pohlednice dány byly na trb.
Pohlednice ty — výborné reprodukce mistrných kreseb
K. Šimůoka — vydány v 5 druzích a překvapily vše
obecně myšlenkou, provedením i sytou barvitostí. Tři
z nich vystibojí rázovitě lidové svyky velikonoční, ko
dvěma ostatním vsat námět zo šivota velkoměsta. Ob
jednávky přijímá a obratem vyřizuje kancelář Ústř.
Matice Školské v Praze JI. Spálené ulice č. 24.

O budoucnosti sociální demokracie
v Němociků soudí velice poseimisticky soudrab
dr. Braun v socialistické „Neue Gawellechaft“. Praví,
de povídání sooialiatického tisku o 3 a čtvrt milionu
eoc. voličů nedá ee bráti véžně. Neméně než 2 mili
ony z těchto voličů nejeou sociální demokraté, nýbrů
příznivci. O budoucích volbách píše: „Příští volby,
sůstane-li naše cesta stejnou, přinesou ném poráško
ještě větší. Nimbus naší nepřemožitelnosti, našeho ne
aadršitelného vzrůstu jest sničen. Jako každá poráška
bude i naše mít na přivržence domoraiieující vliv.
U4 Homerovi bohové stáli na straně vítěsících.

Kouření u školní mládeže. Vídeňský
adravotní úřad uveřejňuje atatistiku za rok 1905. Dla'
této statistiky omírá veliké mnošetví hochů a jinochů
od 12 do 18 let na souchotiny. Tak na př.z 10.000
zemřelo na souchotiny v Lipsku 200, v Berlíně206,
v Praze 315, v Drážďanech 216, ve Varšavě 219,
v Marsoillu 251, v Miláně 236, v Mnichově 264,
v Athénách 280, v Bukurešti 477, © Paříti 487. Pří
činou: těchto sonchotin bývá hlavně kouření,

Konvertita. Professor na uuivorsitěv Ca
rychu dr. Fórater přestoupil od protestantismu ke
katolicismu. Krok svůj označil jako výsledek mnoha
letých studií. Mezi protestanty vyvolal krok prof.
Fóretra nemilý dojem, právě proto, že konvertita po
šíval nejlepší pověsti jako učenec i člověk. — A pak
dle názorů některého „pokrokového“ mladíčka, který
celou pokrokovou učenost si sebral z několika brožur,
nemůže prý moderní myslící člověk míti katolické
přesvědčení. Vášný universitní professor Fórster snad
také trochu přemýšlel.

Rozvodů v Americe přibývá. Roku
1906 bylo v Cbicaga 2360 rozvodů oproti 1690 před
6 lety. V Now-Yorka varostly z 592 na 843, ve Fila
delíji z 484 na 614, v Bostonu « 345 ne 512. A tohle
snad má býti důkazem, že jen pro okutočné veliké
nešťastníky mé platiti moderní roslaka manšelství?

Nová ukázka social. vzdělávací
páce. Socisl. četba velice „vzdělává“. Nejsprostší

nadávky, útoky ne osobní svoboda, oplalé kariketnry,
vysývání k násilnostem, to jest to vzdělávací práce.
K nejbruběím násilnostem zatím rudý tisk radití ne
můše; klepl by jej přes prsty státní censor. Pomábá
ni tedy radý tisk aspoň tím, že nepřímo soudrubům
napovídá, co by si vlnatně přál. A soudragi napově
dovi rosamějí. Chválí-li socialistický tisk na př. raské
násilnické revolucionáře, soudruzi aš ae dovtípí. A
ovoce 60 již dostavoje. Zvlášť pozoruhodný případ
udál se v Liberci. Dvacetiletý železniční zřízenec Fr,
Vostatek začal řáditi v arciděkanském kostele s re
volverem v ruce. Když byl satčen, přiznal se na
strážnici: „Uš delší čas měl jsem v úmyslu zastřeliti
nějakého kněse; jsouť kněší vinni vším neštěstím na
světě. Dnes vzal jeem si s sebou sbraň, maje pevný
úmysl myšlenku svou provésti. Šeljsem nejprve na
ulici, ale nepotkal jsem dádného kněze. Potom del
jsem do kostela av. Kříše, ale ani sde nebylokněze.
Když pak ani v arciděkanském chrámu jsem kněze
nezastih!, ze vzteku vystřelil jsem do oltáře. Jeom boz
vyznání a chtěl jsem přistoupit k apolka svobodných
myslitelů. Co nejvíce mne mrzí, jest, že kněží nic ne
pracují a přece tolik peněz vydělávají. Nenahlíším,
proč by kočší neměli pracovati, kdyš i já pracuji.
Nevěřím v Boba — nevěřím v odplatu věčnou, jsem
nespokojen ne světě a jest mi úplně jedno, jsk zemro.“
Odkad. prosím, to „přesvědčení“ Vostatek čerpal? Ze
života? I nikoliv; ze socialistických prolbaných listů.
Není li dnševní práce duchovenstva prací, zdaš jest
pak prací redaktoratví aocialistických předáků, jejich
fečuční a pod.? Proč nechtěl ten svedený člověk střeliti
některého socialistického kapitalista? lou — v soci
alistických listech četl výbradaě útoky proti „leno
šení“ kněžetva, ale proti šidovským předákům soci
Bjní demokracie nic. Socislistický tisk ho „vzdělal“
prapodivně,

Literární. Primářúst. chorom.ve Šternberku,
p. Dr. V. Borek vydal velmi dobré dílo k záchraně našeho
lidu před zničením duševním i tělesným nápoji libovými.
Alkoholismus a jeho význam. Profylsxa
a obrana. Asyly pro pijáky 8 jich závady ze zvlášt.
sřetelem ne Čechy a Moravu. Cena 2 K. Šlechetný
autor rozhodl se, če náklad tohoto díla daroje těm
pónům učitelům. kněžím a lidomilům, kteří hodlají
náš lid poačovati a z bídy alkoholisema bo vyma
šovati. Dílo toto expodaje z ochoty koihkopec R Prom
bergar v Olomonci pouze 28 náhrada porte 10 hal.
zderme. — Holain L. Sto padesát lidových planí
moravských pro 8) j den hlas 8 průvodem harmonia,
b) pro člyfi smíšené hlney. Cena K 6©—, váz. K 7—.
(Jednotlivé svazky po 50 planích po 2 K, svazek I.aII.
v jedno váz. 5 K.) Nakladatel R Promlarger, knib
kupec v Olomouci. — Ne nadermo tvrdí básník
(Nerads), te v umělé poesii (nejen naší) nic není
pěknějšího nad tyto naše písně. Poslechněte tyto
plsně zapěné k hermoniovéma doprovodu nebo ve sbora
čtyřblasém a seznáte, co nepřebrané hudební krávy
tkví v těchto prostých písních — perlách — kterým
obratný harmoniátor dal zamářiti v tek sladkém, jí
mavrém kouslu.

(Zasláno),

čís. 24 koná se v pondělí dne 35. břesna b. r. ©
3. hod. v Týništi. Oznámení toto činím z té pří
činy, že se vloudila do oběžníků chyba v datu.
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P aramenta.

nTTrR“ne

M doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,j

praporů a kovového náčiní. 1
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku [f

7 00 na požádání franko zašlou.
ITTITTICITIIIU

m Umělecká novinka!
Konst.Buška S W. VÁCLAV (na koni)

nádherný kovový relief upravený na spůsob bronzu,
v moderním leštěném rámu (velk. 73x61 cm) K 30.

=— KDEDOMOVMŮJ! =
Kovový relief v moderním leštěném rámu ve). 43376 cm

K 20.

doporoočí firma

Petra Buška synové v Sychrově.
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jedné

uměníně

Mada dle úmluvy.

ONP* K nastoupení před svátky.

ALOIS NOŘÍŽ,
pekař v Chlumel u. C.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

buku dubu
Dobře zachovalá

křížová Cela
hodicí ce pro kapli,

Jest levně na prodej.
Bližší sdělí adm. t. 1.

PEPLETPTUPUOFPETT

První nážnnní přamel
látekprodomácnost,jakožidámakýchapánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spolo
čemstva „Vzájomnost“ v Hronově. Též|ze
obdržeti partienbeší 30 mt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebití,
sa K 13-—, vyplaceně od koruu 2— výše.

Vsorky a cenník zdarma a franco.

Veřejná soutěž.
L. a k. patronátní úřad 1 Bystrém

u Poličky

sadáveřejnousoutěžípřestavbu a roz=Šířeníkostela v Korouhvi.
Stavební náklad bez vnitřolho zařízení roz=

počtěn jest na 31.869 K 78 h.

Do plánu a rozpočtu, jakoš | podmínek ha
ode dne 10. břesna t. r. a far. úřada v Koroghvi
nablédnouti.

Oferty řádně kolkorané a vadiem per 1600 K
(jeden tisíc šest set korun) doložené a zapečetěné
přijímají se do 91. března 1907, 19. bod. polední
n c. a k. patronátního úřadu v Bystróm u Poličky.

O. a k. patronátní úřad v Bystrém,
dne 5. března 1907.

= oz a. Soutěž na vvitřní zařízení kostela
bude později vypsána.

nezapomenutelné choti a matky

BARBURÍ POLÁKOVÉ

váme uctivě,

Račiž sám

Za rodinu:

J. Polák,
manžel.

— Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Příloha
Besídka.

Vrpomínka W. W. Tomke, a

Jest av. týden, v němž si zbožně připo
mínáme největší tajemství a události ze životu
Spasitele světa. Ten svatý velký týden jeet mi
památným ještě z jiné příčiny. Připomíná mi
mocně bývalého mého přítele již z kaplanských
let, W. W. Tomka, jenž prázdniny své vždy
v Polici trávil. Měl tu stále placený byt — celé
poscbodí domu posud žijícího Karla Hartmana
v ulici oyní Tomkově zvané. O vánocích, 0
velkonocích a hlavních prázdninách bydlel zde
a pracoval osvých „Pamětech“ ze života svého.

Nechci to vypravovati, co již o jeho zvlášt
nostech známo jest — ale tane mi na myali
jeho zbožný — v pravdě katolický život. Bylť
W. W. Tomek zajisté učencem zvlášť vynika
jícím a přece hlásil se vždy ku praporu Ježíše
Krista. Mobl by sí z něho vzíti příklad každý,
kdo chce býti opravdově vzdělaným. On ži
votem svým dokázal, že věda a křesťanství
se nevylačují. Každou neděli a každý svátek
býval tu přítomen kázanía mši svaté. Sedával
proti kazatelně v první lavici 8 latinským mi
sálem, z něhož při wši sv. se modlíval. Misál
ten jsem po něm zdědil a zůstane mi drahou
knihou a vzácnou upomípkou na zvěčnělého
slavného maže národa. českého. Pravil jsem
naboře, že právě svatý týden nejvíce na
něho mne opomíná. Po všechny církevní ob
řady, které se ve třech posledních dnech
pašijového týdoau v chrámě konají, býval
přítomen a zbožně sledoval průběh jejich. Ano
v prvních letech mého kaplanování v Polici a
— jak mi bylo řečeno — i v Martinkoviciob,
kde dříve před tím o velkonocích býval a bý
valého tamního faráře P, Basila Jedličky, zpí
vával oa Bílou sobota s sebou nahlas i pre
fecie — proroctví. Na Zelený čtvrtek zpíval
s sebou žalm 21. Deus, Deus meas.... při
obnažování oltářů. Napsal si jej celý na pc
slední stránce svého malého misálu svým
zvláštním drobným, ale velmi dobře čitelným
rakopisem. Žalm ten obsahuje 32 veršů — jest
tedy dosti dlouhý — zaujímá 8 antifonon „Divi
serunt sibi vestimenta mea“ celý jeden list
mieálo. Již tato okolnost svědčí o jeho lásce
k církevním obřadům a o jebo nevšední zbož
nosti.

A lid — ho za to miloval. Několikráte
slyšel jsem, jak o něm s chválou wluveno.
Jeden po drabém na něho okazoval se slovy:
„Tohohle pána mám v kalendáři, a jak se jen
modlí. To je onačejší pán než ti jiní, které
nikdy v kostele není viděti — a je prý taze
učený.“ .

Přesně v určitou dobu vídali ho lidé
kráčeti s koihou silnou pod paždí do kostela;
pozdravován ode všech slovy: „Pocbválen buď
J. K.“ — odpovídal vždy hlasité a přívětivě:
„Na věky amen.“ Bývalo mu protivno, vídal-li
v kostele někoho, jenž se neslnšně cboval aneb
nezpíval zbožně. Nerad slýchal tupení nábo
ženství, církev sv. neb kněze. Kněze každého
měl rád a neopomenol oikdy navštíviti ho,
kdykoliv do jeho osedy zavítal.

Moe navštěvoval často u sv. Markéty, kde
jsem farářoval od r. 1880—1885 a každý rok
na 2—3 dny zavítal ke mně do Počaplí u Te
rezína, kamž jsem se ze sv. Markéty vr. 1885
byl odstěhoval. Také zde každého dne býval
přítomen mši sv. O 6. hodině vatával a chodil
na procházku a v určitou dobu 80 vrátil do
kostela. Jednou přišel — jak se mi zdálo —
pozdě, když jsem již měl odříkanov modlitbu
stopňovoo, a když jsem potom po mši sv. mu
žertovně připomenul, že se opozdil, vytáhl hc
dinky a pravil: „Nikoliv — vy jste vyšelo tři
minuty dříve k oltáři.“

Z této a moohé jiné upomínky na zbožnou
mysl W. W. Tomka jest jasno, že čím vzdě
lanější kdo jest, tím více Ine k náboženství
křesťanskému. Tomek znal dějiny — a ty ho
poučily, co křesťanství, co olrkev 8v. pročlc
věčenstvo učinila. Jedenkráte jsem se botázal,
proč všechny zlořády, jichž se mnozí kněží
v době Husově dopoaštěli, v dějepise pražském
uveřejnil. Odpověděl: „Toprávě proto, abych
ukázal, že církev katolická i vzdor nehodným

všechny věky — že není dílem lidským.“

P. Cyr. Fr. Kaněra,
děken v Pohiei.

Pokrokářská úvaha o jesuitské
výchově v Hradci Králové.
(3) Přednáška universitního professora|

Čekali jsme tedy aspož něco nového; a měli
jeme také právo čekati, še řeč takového pána

bade se pobybovati výbradně v rámci vytče
ného thematu. Jestliže tyto dvě naděje zkla
maly, pak při nejmenším měl universitní pre
fessor na základě evoji hubené četby vyvoditi
trocho správnější důsledky. Závěrečná bilance
mělu býti logickou, přirozenoa výslednicí toho,
co mlaveno předtím; to jest přece požadavek
nejskromoější. Kdož ví — snad měl dr. Drtina
připraveny dosti peprné šlágry — jež by byly
k závěrečré konklasi dost přilehaly: ale při
spatření člena jesuítského řádu dle všeho změ
nil z opatrnosti plán — zapomenav na přísluš
nou změnu závěrečných slov.

Thema přednášky znělo: „Řád jesuitský
ve Školství a v dějinách výchovy.“ Zatím však
dr. Drtioa vychovatelství jesuitů věnoval jen
krátkou pozornost; to raději hodinu přednášel
o dějinách celého řádn. Muozí z přítomných
očokávali nějaká hrůzostrašná odhalení o řádu,
který dle krvavých románů byl hotovým opí
rem národů, Zklamali so; těžko románové fa
natické výmysly podpírati důkazy ze skutečné
historie čerpanými. Ale přes to, že dr. Drtina
docela i mnoho na jesuitech chválil, oezapřela
se při něm straanická zavjatost. A tak pc
ulucbačstvu předkládány nepravdy.

Dr. Drtina na př. tvrdil, že teprve po
koncilu tridentském | sevšeobecněna zpověď.
Tohle jest přece názor zcela mylný. Katolíci
obecně se zpovídali již od začátku církve a to
častěji do roka. Teprve když po staletích hor
livost v pokání značně ochabla, ta teprve na
čtvrtém koncilu lateránském r. 1215 vyšlo na
řízení: „Každý věřící obojího pohlaví, přijda
k letům poznání, vyznávej všechny avé hříchy
alespoň jednou v roce vlastoímu knězi“ To
bylo prosím r. 1215, tedy o několik set let
dříve, než byl slaven koncil tridentský. A při
tom všem koncil lateránský upozorňoval jen
na povinnost z tradice obecně známou. Doklá
dal se Pagchalem, známým nepřítelem jesnitů,
o jehož prolhaných listech sám Voltaire napsal,
že sloužily k obveselení publika.

Jest zvláštní, jakým laciným způsobem
chtěl prokázati řečník skrovnou vzdělanost je
suitských kazatelů. Citoval naivní slova jedi
ného obskurního kazatele jesuitského, jejž přece
ani sám řad jesaitský za zvláštní kapacitu ne
pokládal. Nezuá nic z proslulých řečí jesuitů
Boordalona, Segneriho, Hunolta, Kampiana atd.
Jak kdybychom my chtěli ováděti hamoristické
řeči o ďáblech, jaké se ozývaly z úst mnohých
pastorů v stotetí XVI.? Sám civilisací nedotčený
praobyvatel Afriky by se ostnál té úžasné pí
věrečnosti; ale o pověrečnosti protestantské
sotva Masarykovec uspořádá důkladnou před
uáško a sotva doloží, jak úžasné pověry prote
stantstvem do Čech vnesené musili jesnité
mýtiti,

Školy jesuitské líčil dr. Drtina dle au
glické knihy Auickovy „Vychovatelští refor
mátoři“, která vyšla v českém rouše r. 1898 o
Laichtra. Z knihy té logalně citoval chváln
školám jesuitským vzdávanou; leč některé cý
roky řečníkovy přece jen byly tendenčně apra
veny. Řečník tvrdil, že cílem výchovy byla
poubá forma, naočit se jazyku latinskéma.
Ooick však výslovně praví: „Ale pod názvem
vzdělání byla podávána jistá míra poučení
z jiných předmětů, obzvláště z dějin a zeině
pisu, při výklada o klaasických spisovatelích.“

Jiný tendenční výrok byl, že prý nesmělo
se ve škole vůbec mlaviti česky, a kdo pro
mlavil, mosil nositi potapný odznak „oslov
ství“. Aulek va str. 41. praví, že mateřskému
jazyku smělo se vyučovati jenom se svolením
provincialovým a že ve vyšších třídách smělo
býti mlaveno jazykem mateřským jen ve dny
sváteční. Rovněž Winter v „Životě církevním“
na str. 139. tvrdí, že jesuitům bylo přísně zu
kázáno žákům nadávati.— Oaick mlaví oa str.
39. o přímé soustavě dozoro na školy jesuitské,
ale nepraví, že žákům bylo nařízeno professory
Špehovati. Z jakého pramene p. dr. Drtina tuto
zpráva čerpal?

Po skončení přednášky předstoupil P. Al.
Jemelka a hlásil se jako člen řádo jesnitského
o slovo. Vždyť do zdejší jesuitské residence
zasláno pozvání na přednášku tu. A veliké
cedule blásaly celému Hradci, že po přednášce
budou následovati dotazy a debata. Leč jaké
najednou sklamání — a to nejen mezi kato
liky. Pan dr. Klnmpar odpověděl žádajícímo,
že prý c. k. hejtmanství debata zakázalo.
Jest to schůze spolková, jen členové pokroko
vého klubu mají právo debatovati. Prý by byla
schůze úředně rozpuštěna. Komisař debatu ne
připustí. — Pokrokáři k debatě se neměli; vě
děli toho míň z historie než dr. Drtina. Dobře;
proč však opatrní a ve všem zákonem se řídící

Měl snad od pánů pozvaný jesuita přijíti do schůze

O schůsi pouze spolkové na plakátech ani slova,

zato však doslova tohle oblášeuí: „Po před
nášce dotazy a debatta. Vstup volný“ Což tak
málo zoují pánové spolkový zákonník, že př.
dem nevěděli, co není možno?

Dr. Petr chtěl tedy pomoci pánům, kteří
jako by Jitovali, že se nemůže debatovati. Dal
návrh, aby 8e spolková schůze změnila ve
voličskou. — Tu by ovšem rázem byla volnost
slova poskytnuta. A bývalo by to zcela místné.
Vídyťt přece dr. Drtina jest kandidátem po
slanectví. — Ale — to prý také ne; vždyť by
prý nevoliči musili odejíti . . . I nechť si, pá
nové! Mobl býti účet dost dobře vyrovnán
i před skrovnějším počtem svědků, před lidmi
plovletými, kteří dovedou ovažovati. —-Zkrátka
schůzi učinén konec, Však si prý o těch spor
ných bodech pánové jinde a P. Jemelkou pro
mlaví. A ta teprve dr. Drtina pozbyl rozpaků
a řekl: „Škoda.“ — Leč, těšil-l1 se oa debatu,
proč nepřistoupil bned ochotně na návrh dra.
Petra? — Když Scipio Africanos rozbořil Car
thsgo — potom vad zříceninami plakal; chytrá
hlaval

A tak z přednášky i pokrokáři odcbázeli
a velmi malým aspokojením. Obecenstvo při
opouštění sálu hlasitě projevovalo nelibost nad
takovým divným koncem pokrokářské výpravy.

O a1, |
V3 STAVA

nábytku, koberců
i ostatních předímětů ku zařízení bytů, hotelů,
vill atd. uspořádána nyní ve spojených mých
továrnách, vykazuje tentokrát zvláště velký
výběr, (Vystaveno zařízení pro 180 místností.)

Příležitostně nabízím pod ceny tovární:
zbytky koberců, jednotlivé pokrývky
stolní a na postele, jednotlivé záclony,
koberce odpadkové, jednotlivé skříně,

e jednotlivé postele a židle. e
aE“ Téžna splátky! "I

Cenníky a rozpočty zasílám zdarmu.

ADOLF NOVOTNÝ,
spojené továrny nábytku a koberců

v Týništi n. Orlicí.
||
„A

K jarnimu setí
nabízím

zaručeně pravá a klíčivá osiva:
obrovský, dánský Ligovo ranný, mékko

Oves šupiva'ý, elicevýnosný100kg K 2, 6kg
K 140.

Ideál“ obrov. nový druh, vypěstovaný kří
Oves žením obr. s Ligova 8 ameriv. dolar. ovsem

a pečlivým výběrem ustá'ený. 160 kg. K 30,5kgK4-.
ito jarní horské „Montagne“ 100kg K 24—, 5kgK 140.

ranné,májovky šestitýdnípravé.
Rohličky 50kgK 10- , 5 ky K 1550.

Erluriská perla, ranné,žluté, nadmíruvýnosné.
100 kg K 16 „5 kgK 2-.

Ječmen hanácký
100 kg K 28 —, 5 kg K 2—.

Vojtěškafrancouzskái
kokotice. 10 kg K6 —. .

Ligrus či vlčenec jednoseč.neb dvousečný.10 kg K 5—, neb K 6—.

Tráv čisté neb smišené luční traviny
NA k zakládání dvousečných luk, sestavené

ze zcela čistých semeu a to pro půdy suché, pro
půdy prostřední, pro půdy těžké, směs pro svahy,
úbočí, hráze a břehy, směs pro labské louky. 100 kg
K 8)— až 90 —, 10 kg K 10—.

Řepy krmné: WPmuka,,Ecken

pravá původní
setba = Hané. —

dorfka, Chofovka,
Skania, Oberndorika. CUKROVKY:

Imperial, Brabantka, Malovanzlebenka.
10 is K B —až 9—; při větší odebírce ceny levnější.

Na skladé nachásejí se:
2. dek, kainit, struskUměláhnojiva:"os

Veškerédruhy semen polních, zahradních
a lesních.

PEP“ Cennícy, dotazy, vzorkované nabídky zdarma. <

odborný závod
Pe,Viktor, nápěv HradciKrál

Velké náměstí, proti biskupské residenci.



ZÁMÁ
Veledůstojnému

duchovensávu!

dan Staněk,
Konviktské ul.,
citelnéna oh pěnynáčiní,pos be

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: morstrence, kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky,oné nádob:y a td., vše

Praha-f, al
Kar. Světlé,

ený 19n.,roh

. předměty znovu opravuje v původní
intenci a jen o ohni zlatá a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky frauko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej

jednoduššího donejstk vostnějšího. Chbydním kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. presované vý
robky bescenné. Vše posílám jiš Posvěcené,

KOOOKXXIXIXIKDOOKOXXK
(3
M

Sklo zahradnické
do pařenišť na každou stanici

nabízí:
24/24 cm. „1.bal.
26/26 , 13,
3030,- WM,

fermežový tmel (kyt) . 19 „

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

GRP* kus za 4 kornny“
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís.akrál.dvorníW dodavatel

M
NS

Hradec Králové č 303.
proti hotelu „Merkar“.

O )J
KŘRÁŘÁ

DYÍDO ODrÁMOvÉ,
též paschály, triangle

—: a jiné voskářské výrobky :—
doporučuje v nejlevučjších cenách

c. a k. dvorní továrna na svíčky

d. Pilnáček v Hradci Králové.
Kostelní svíce této firmy byly veledůstoj

nému dachovenstvu ku nákupu doporučeny

ordinariatním listem nejdůstojnějšíbiskupskékonsistoře z roku 14888.
Dne 4. t. m. dostalo se závodu řídké pocty

tim, že byl vyznamenán vzácnou návštěvou
Jeho Biskupské Milosti nejdůstojnějšího
pána Dra. Josefa Doubravy, který po pro
hlídce závodu o jeho vedení pochvalně vysloviti
se ráčil.

„ Josef
s Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Picárna a dílny na Letné čísle 612—VH.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
, Boší Wwoby, boyp Řapoteoy,

skylání, tony,koly, meřesn ránemaobra,P OT VSŘEZE2 7
Původní nákresy, cenník rozpočty bezplatně a

Benovacestarých oltářů a koslelníchsařísení.

Unělkářezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
Předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Cemyvelmi mírné

Boži hroby
krásně provedené u velikém výběra v košdém

slohu, se vším příslušenstvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva
fozané i z pevné sádry, jemně polychrom.(vs

velmi levných cenách.)

Sošky „„Wzkříšení"
ze dřeva řezané, jemně polychromov., jakeš i

veškeré kostelní práce ze dřeva
nabízí veledůstojnému P. T. duchovenstvo

PetraBuškasynové,Sychrov|! $
uměl. závod sochař. a řezb. pro práce kostelní |

—| Založen 1653. —

(Provedeno as 600 olt. a B. brobů.)

Lesní sadbu
velmi krásnou, bohatě zakořeněnou, všech druhů
nabízí Rudolf Hacker, c. k. lesmistr v Hradci
Král., z vlastních rozsáhlých Školek, obzvlášť:

!

4K
Zletý škol. smrk, 8 —20cm. vysoký. 6—
4letý škol. amrk, 25—50 cm. vysoký 4—letávelmisilnáborovice... . ... 2-40

nejméně 60.000 K 2-10; nejm. 100.000 1-90
2letáškol.borovice ——. 6—letáborovicečerná-< <- < <... 3—
letý modřín, 10 —20 cm. vysoký b—

nejméně10.000.. . . . . ...... 4—
Zletý škol. modřín, 25—65 cm. vysoký.. . 14—
Jletá škol. douglaska, 15—40 cm. vysoká. 30—

Hetý dub obyčejný, 10—25 cm.vysoký . 8—nejméně10.000.. . .......
Lletý dub rudý, 8—30 cm. vysoký - 10

nejméně 10.000.. . . . . .. . «
(tomato se u nási na špatn. půdách dobředaří)
letý akát, 40—110cm. vysoký.
letá bříza 12—35 cm. vysoká —. . „
Vše za tisfc, loko stanice. Balení domechu zdarma,

koše v ceně výrobní. Mimo tyto ještě mnohéJinédruhy. Žádejte cenník, který obsahuje krátk
jasný návod pro neodborníky,— Sazenicej
drahou jako rychlozboží za cenu zboží ná
kladního. Při odebírkách 200 —1000k. 29/, až

6%, slevy.

. 18—

Pěstiteli k užitku, k ozdobení
domova, pro povznesení vlasti

pěstuje

OvocnĚ SÍFOMY,

ozdobné keře,

lesní sadbu 4 j.
a zasílá

V. VACEK,
závod školkařský

w Pamětníku u Chlumce n. C.

PpřooeerototetttýAn glick
a německy

vyučuje zkoušený učitel

+ALOIS TOPIČ,
Jiříkova třída 232.bb bit

POZVÁNÍ

Tkale, výrob. společ. „Vzájemnost“
v Hronově

j
+)Í

zaps. společ. s ručením obmezeným

k VIII.

řádné valné hromadě
kteráž odbývati se bude

dne 31. března 1907. o 3. hodině odpolední

v místnostech zdejších katol. apolků.

POŘAD:

1. Čtení rápisu © minulé valné hromadě.
2 Zpráva o činnosti a účetní sa rok 1906.
d. Schválení účtů za rok 1903.
4. Usnesení o rozdělení zisku.

6 Zpráva zemsk. společ. revisní kancel © provedené
revisi společ. v roce 1906.

6. Návrh na směnu stanov.

7. Volby: a) fedstavenstva dle čl. 14. stanov sb) dozorěí rady dle čl. 20. stanov spole
8. Volné návrhy.

Kdyby se dostatečný počet člemů nesešel, tedy se
bade druhé valná hromada platně odbývati dne". dubna
o 3. hod. odp. v téže místnosti.

poloč.

vlastní

výroby,



Doporučujeme
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*Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zssílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

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

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

Ge3 X662 XGPX 6B3 XGOD

We

Usnaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kosa, parameniů
rádia, „praporů příkrovů, koberců a

ovové ho máčimí ve „ýrobnáchnejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. ny

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

XO4D665XSDKESDXB0D C8DX889569XI685XE83MG83

TovárnaPoor
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

Jříne sávod na sušitkování ovoce,salošený 4|r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4|
— nabízí—

koňak, elivovici, edání“ řabinkurumy a punše,lik sladkéé ovocné
víno, bíléi červené,vino torivkové (medici
nalní),vína oladká s víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové

£ osti velmi levný koňak a
) slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

a bavi. zboží vobrov
ském výběru.

Výbavynevěet. nejlevnějivněji u

Zalozeno r. 1860.

Vyznamenáénstátní medaili

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje re

první a nejstarší odborná dílna pasířskéKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostněj

žího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladné
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, číměumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky json Jeho
Biskupskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškerá opravy nádob ko
stelních se ry le, řádně a
levně vyřizují

VšezasílámjentnVzorky, : zpočty, nákres
hotové zbo.í na ukázku fran o
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bes přirážek.
| SM- Sta odporučení a čestných uznání po race. “jišj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěrnzávodndomácímu.

První výroba ©

v Ďáslavi

KARLA ADAMCE,
| dodavatele na biskupský kostel vLitomě
i řicích a četných jiných věžových hodin, na

městské jatky v Praze atd.,odporučuje se

k vyhotovení všeho druhu věžních hodin(5

;OOOOOOOOOOO0000000

se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky; SŽ

JAN KALIS,

cena levná, jakost výborná,

hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn.

Solidníobsluhapři«wírmých

cenách.

"91997juvpyzodsu

upogG9Áyi0aÁxzyigo1Áue9

nabízí ve velkém výběru: Výtečné ka ho
dinkyvšechdruhůa sonatav.16 kapek
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné
skvosty, jako: „prsteny, náramky, jehl
a j. v nejmoderncjším provedení£8 úplnousárukou,rukou“

Dévěy hodnýmmiky na výběr1 na spláy
bes ovýšenícen, —Zalošemor. 1843.

jk =
Největší výběr

KÁVY
a veškerého

[upookého Z)0Ž
za nejlevnější

ceny nabízejí

Bratří Guthové,
Hradec Králové., £hkého=

DENNÍDÁŘUDNÍTAB
látek pro domácnost, jakoži dámskýcha pánských
látek jest u Tkaleov. výrobního spole
čenst a „Vzájemnost“ v Flronově.TéžJze
obdržetipartie zboší 30mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zeflry, kunafasy atd., jež
nechají Be V každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od koruu 20-— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

CPDEOICHIGCOIM|EPIGOICOICOÍ

s Ojetý kočár!
půlkrytý, moderní facony

levně prodá

Čeněk Buben,
kočárník v Hradci Kárlové, Pospíšilova tř.

Nové kočáry vždy na skladě.
CEDCOIGSDGONMTYIGPICOIGPÍ

=

dovolujisi veledůstojnému+ duchovenstvunabízeti::

přírodní vina
první jakosti jak mešní,
2 tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
a hotelier v Hradci Králové

|| (Adalbertinum).



£ První královéhradecké knihkupectví, antikvariát a závod hudební s
© o o ©= 5: Bohdan Melichar v Hradci Králové.
i jm
< (Bývalý závod Pospišilův.) Ajik
= Veškeré krihy, hudebniny a časopisy Veliké sklady umožňují vyřizování ©

S jsomstálo na skladě. 0 naprovte práv Apo ánostl svěděí objednávekobratem pošty. ©

-iakeisástetotáaáoáoáotototodnáné $OODODDODODOOVOOOK |, Půjčuji za nejmírnější poplatky
28 Koncesovaný elektrotechnický závod. 3%| X

mm mmomnan E Vyrozaamí $ Žlzný nábytektytéž postelev silněj. 1... 0

2 ostj G20KT DTA0U1ATAU.x %*a O b l eky M posteles plnýmiželez.stěnami- od , 265—

“ naprotiGrand-Holelu. * % šech druhů aanné mabace 22 non 13see vsec ru ts tele. < < < < < 4 n ld—

x Zařizuje % Upozorňujizvláštěnasvůjbohatě kolébky- : Z n „16—
% elektr. zvonky, telefony, 3 | S mycísloky ©©22: 1 45m
= hromosvody s), OSObenýsklad stojanynadešiníky-2.0.7
8. x |x obleků historických. 1 UR velicepraktickéAo |
* Hlavnísklad všech elektrotechn.x X Antonín Měkota é l
x a sportovníchpotřeb. x č HradoeKrál.,Pětidomy,č22 + skříňov poste ©pro úsporu mís

x Fonografy. Gramofony. $ | X0000000ODOOOOCXÁ | « plnýmiželeznýmistěnamiak So zo
NARRNNNNNININ URAN IN Nejlepším mýdlem jest i plnýchstěn a s pérovoumatracíza K 256—

— doporačoje firma.| nh.| mýdlo s vranou
, českýah) závodU J s toutoochrannouznámkou. s J AN STOUP A v Haryš Eřáolavské

6 8 | S | BR- Nhustrované cenntkyzda ko. "04František uber || : BE| P o o em
=

Dílna ku vyšívání E 33
7 a zhotovení ko- o 8

stelníchrouch, = Na Paramenta.
korouhví (balda- © z.
chinů),nebesa|| A 58 Ignáce V. Naškudla syn

spolkových prapo- < é m: (protokolovanáfirma)

rů; Mpožádání Š =: | Ev Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
obstarám též ko- 2 (rate P, J. Noškudly, faráře vo Yýpraehticich)

vovénádoby,kříže Aa "1006Z one. doporučujeP. T. veledůstojn.duchovenstvu
atd. Praba 1905. I. cena. Diplomčestného uznání. svůj osvědčený a často vyznamenaný

7 » které"jediněkupujtea žádejte! výrobní závodVídeň MONOPOL.“
* VIL o. Seiden, akelováSvíčkárnaa voskárnav Mi. Boleslavi. vše: h kostelních paramentů,

znsse čís. 35 Tovární sklad PRAHA,Václarakénáměstí 40. praporů n kovového náčiní.
an Telefon 914. Cenniky, vzorky i roucha hotová na ukázku i

Na ukásku zasílá fTovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7. se na požádání franko zašlou.Telefon č. 410.
se vše franco.

Rovšiřujte
Založeno r. 1860. Státní cena na uměl. prům. výstavě v Hořicích.

Časové n O Nejstaršía největšízávod a

umělého kamenoprůmyslu na českém severovýchodě

. Zdenka Ježka v Hradci Králové.
Továrna na cottagová americká

HARMONIA|
též evropského systému

RudolíPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker József
kórát 15 .s. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —
Vídeň-VII., Mariabilferatr.

86.

Cenníky zdarma a

Provádíveškeréprácehřbitovníjako: pomníky, hrobky,
pamětní desky, atd. ze všechdruhů kamenů.

Mramorové zařízení
pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře, desky na

nábytek, desky pro koželahy, atd.

Velké sklady pomníků
více než 100 kusů za ceny báječně levné.

Dobývá, láme český sienyt ve vlattaí huti,

importojeŠvédskou žulu labrador, mramory italské a
belgické v celých vagonech,

Abych podal důkaz svojí průmyslové zdatnosti, upozorňuji
franko. P. T. pány intereseenty, že možno v mém podniku obdržeti

Nejnižšíměsíční pomutkyz české žuly neb sienytu leštěné již od 50 zl.
splátky. né počínaje.

P. T. duchovenstvu zvláštní výhody.

vyřídí

StanislavJirásek,===oč re HradecKrál.136.

k : k | pracíi celuloidové,něžs ó 0áry náprsenky doporučujea zákazkyobratem



. Předplatne na čtoví roku 3 k 50 h

Číslo 13. + na půl roku54 — |

Kongres ochranymládeže,
(14) Jak známo, odbýval se ve Vídni od

19.—21. t. m. kongres na ochranu mládeže a
poněvadř v ta dobu byla i schůze ředitelstva
spolka emeritů, měl jsem příležitost i výše
amíněných porad částečněse zúčastniti. Nebudu
opskovati, o čem se vůbec jednalo, ježto při
assly o tom denní listy zprávy dost obšírné;
dám však výrazu dojmu, jaký celý kongres
Bpecieluč na mne očinil. Jakmile jsem do shro
máždění vstoupil, maoě vzpomněl jsem kon
gresa protislkoholického, na němž jsem byl
svého času diecésním delegátem; viděl jsem i
zde byrokraty a oficiosy a pramálo zástapců
lida. Tito pánové, kteří přijali úlohy oa popad
ministerstva — jak tomu bylo i n kongresu

ialkobolického —také sí jemezi sebe rozdě
jli a nebylo to ke cti katolického Rakonska,

že o katolické církvia její bistoricky prokásané
blahodárné činnosti v obora záchraay opaštěné,
osiřelé a zpustlé mládeže, jojiž výchova drobdy
pouze a jedině v rukon církve spočívala, nikdo
Z nich nepojedual.

Kdyby aebrlo katechety videňekého, kon
Gres by se ani nedověděl, že takó katolická
elrkov stejné cílo sledovala a aleduje a přes
všecky sednářské kovgresy aledovati bude,
ješte pání zednáři mají v ústech mnoho ho
wacity a charity, sle málo — laze málo pra
vébo křesťanského milosrdenství. Jediný blab.
Dom. Bosco, av. Vincenc, blah. la Salle vyko
nali pro ochranu mládeže více, než celý kon

goes, kde prosloví se mnoho krásných slov aal, odkud však vyjde tase málo činů.

Již okolnost, že do přípravného komitétu
(stolen byl vysoký církevní hodnostář teprv na
"zakročení kátol. tisku, a že knězí nesvěřen
vůbec žádný roforát, mlavila zřetelně, kdo sro
Javatelé jsou a cochtějí. To jim vídeňšti kněží

"sice mop onl a zmíněný katecheta tlumočiltoto amýšlení dobřea řísně, ale postrádal jsem
přec opatření, kde by po každém referátu hlásil
se ko slovu někdo z usšinců a přivedl na

pravou miru, 00 de 6 pravdou nesrovnávajo.to působilo to dost trapně, když poslední

FEUILLETON
Močičky.

Napsal Josef Váša.

Miluji tyto nesmělé květy prvních jarních
dnů .slunečních, mém rád tyto chudičké dítky
navracující se Verny. Cboulí se úzkostlivě v roz

- paklém pupenu, třesou se zimou, tetelí se chladem
a přece Vystrkují blavinky své v mrazivý dech
jarních hodin, tak jako nedočkavé dítky z oken
dusných chaloupek, kde se jim u kemen nevlídná
zima už zprotivila.

Jak zezáří vždy oko mé, když poprve uhlí
dám tyto stříbrem obalené berušky na vrbičkách
u potoků a u řek! Zdá se mi vždy, že jakési ta
jemné teplo vchází do duše, že jakési nová síla
vlévá se do žil, že mysl stóvá se lehčí, obrazo
tvornost smělejší; zdá se mi, že ty nevlídné dny
a roky, které jsem prožil, nebyly pravdou, že
začínám život nový, život jiný, život lepší, život

- hořící a kypící jen světlými a nádhernými bar- ami..
Zapomínám náhle na vše a jsem zase na

osvětě rád, zepomínám na všechen nezdar, na
- všechno sklamání, na všechny avízele, zapomínám,

že jsem již v tupé resignaci odumříti chrěl, na to
vše bleskem zapomínám a zase bych ze bil třeba

- » celým světem... — —
Kočičky, vy nesmělé dítky nádherné Vesny!

Ani nevíte, čím zimou života uštvané duši jstel
— Oko mé pase se vždy na stříbrném lesku va

-šeho prostinkého hávu jeko ne díle výtvoru nej
dovednějšího, prohlíží vás se všech stran a stále
nové a nové půvaby na vás nachází. — Kočičky,
vy svědci nádherných svítání a zbasínajících zá
psdů) — Skřivan probouzí vás při ranním úsvitu
a kos a drozd švebolí vám ukolébavku k nočnímu
odpočinku, Potoky a řeky šumí vém do ucha sny

—m:

V Hradci Králové, dne 80. března 1907. Imserty se počítají levně.
Obnova vychází v pálek v poledne. (| RočníkXII.

———

den hlásil se k slovu lékař a počal otřepanou
frázi o pověrách v klášterní výchově; byl sice
bued z počátku zakřiknot a aom.čen, ale od
úlkolto neodbyt. To mobli přece vídeňští kněží
věděti, že někdo přivede kláštery na program!
Rovněž neodpověděl aikdo ačitelce, když po
čala velebiti sociální demokracii; byla to jen
náhoda, že byla v obecenstva většinu křesťan
ská, která alečuu zakřikla slovy: „To nepatří
k věci, konec, nechceme vás elyšeti.“ To by
se asi v Praze uestalo a člověk cítil, že je
v křesťanské Vídni, kde je obecenstvo křesťau
štější, než svolavatelé, resp. než vláda sama.
Křesťanskou Vídeň bylo možno vycititi i z uči
telstva hojně zastoupeného; nikdo z nich ne
odvážil se vysloviti to, co ona smělá dáma
z protestantského ústavu Pestalozziho, třeba
se dost průhladně naznačovalo, koho míní, když
stále o jednostranném vychování mluvili.

A ještě něco; zednářetvo bylo nápadně
zastoupeno dámami a bylo d)st neprozřetelno,
že ge křest. sociálové v čas nepostarali 0 proti
vába v tomto směru, neboť zkušenost učí, že
při taková příležitosti jedna ženská vydá za kolik
mužských. To delá jednak vrozený inažům
respekt v přítomnoti dámské, jednak překy
pojící ženský temperament. Štěstím kongresn
bylo, že v čele stál bratr maršálkův kníže Lich
tenstein, jenž jednání vedl obratuě a jeně jako
rozhodný katolík byl by vějaký projev proti
katolické církví ani nepřipustil.

Boj dvou protivných táborů.
(Z racku volebního.)

V neděli 24. t. m. svolal volební výbor
80c. demokratické strany veřejnou schůzi vo
ličů do Sokolovoy « Hradci Králové, k níž
pozval všeckykandidáty poslanectví pro městský
a venkovský: okres královéhradecký. Ž po
zvaných nedostavil se nikdo leč kandidát strany

poslanectví strany soc.-demokr. pan Hampl,
tovární kreslič, delším výkladem ocílech soc.
demokracie. Uvedl záslahy soc. dem. strany
o zavedení všeobecného hlasovacího práva a

o nádheře večerů májových a blankyc nebes pro
tkaný třpytem hvězd přikrývá útlé vaše údy a
zsbřívá je, aby večerníchlad jim neublížil ....
Kočičky, vy buditelky nejkrásnějších a nejpoětič
tějších vzpomínek z útlého děterví!

Spěchali jsme vždy jako dítky na květnou
neděli k prostému venkovskému kostelíku. V rukou
drželi jsme svazeček kočiček svázaný pleteným a
všemi barvami jiskřícím povijanem, Mezi kočičkami
byl snítek jasenu, několik větviček lískových dosud
nerozkvetlých jehněd a kousek nevyhnutelného
jalovce. A drali jsme se vpřed ke mřížkám před
oltářem a Ulačili a mačkali. Že jsme mnohdy měli
ruce samý pruh a samý šich od jalovce, jímž nás
nezbední druhové mrskali, málo jsme dbali. A
v jednom chumlu valili jsme sc okolo kostela,
chlapci i dívky. Ten ztratil čep'ci, ten kapesník,
ten zpěvník a bylo shánění, tlačení, mačkání, šťu
chéní a mnobdy i pláče. A na zemi v kostele bylo
vždy kočiček « lískových jehněd jako po boji.

Když jsme přišli domů, matka utrhla několik
kočiček se snítků a musilí jsme je polknouti bez
kousání, abychom prý nedostali zimnici. Otřásal
jsem se vědy při prostonárodním tom léčení a
zdálo se mi, že už zimnici vlastně mám, ale nic
méně jsem pozřel několik chlupatých téch pilulek
a proto, díky medicině té, do dnes ne zimnici
jsem nezastonal,

Pak vzala matku snítky a zastrkala je za
obrázky a za kříž. Ó jak nám pak chutnala pod
záštitou kočiček obligátní uzená polévka, jek ném
chutnaly výražkové knedlíky se zelím a s kouskem
uzeného! Spolknuté kočičky vytrávily nám znas
menitě.

Na velký pátek před východem slunce šla
matka do polí a zastrčila tem snítku kočiček, Na
bod Boží po obědě vstal otec, vzal do ruky džbén
s vodou na bílou sobotu posvěcenou, několik
proutků kočiček a šel kropit žito.

Tak se mi tento akt piety prostého rolník:

o hospodářský rozvoj oynější společností. Z toho
uzavřej, že jest strana jeho oprávněna postu
viti ve všech volebních okresích své kaodi
dáty. Kladl důraz na to, že Marx postavil so
cialismos na přísuě vědecký základ. Zmínil se
o kulturních úkolech příštího parlamentu a
otevřeně prohlásil, že bude strana jeho asi
lovati o rozlako církva od atáta.

Viděl příhodnon dobu v nynějším prová
sledování katolíků ve Francii ku náboženským
opravám v říši naší. Prohlásil sice náboženství
za věc sonkromon, ale tvrdil, že mezi moj
šíšským a moderním názurem světovým není
možný smír. Moderní člověk nevěří prý v život
zábrobní, chce se uplatniti zde na zemi, protoža
za oblohou je pouze klam a mam. Mlavil o
reformě školy, žádal vynčování zdarma; wluvil
o reformě daní, žádal daň vzestopnou. Putom
obrátil se proti agrární straně, kterou velmi
ostře potíral, obvíňuje ji z nepřáteletví ku
dělnictvu.

Po řeči p. Hampla přiblásil se ke slovu
ku všeobecnému úžasu přítomných kandidát
p. Dr. Reyl. Odvolal se na pozvání a zaručenou
volnost slova a jal se kritisovati vývody páně
Hamplovy, problásiv, že souhlasí a podpisuje
celou řadu požadavků hospodářských, jako:
zavedení vzestupné daně i 8 požadavkem kul
tornírm, aby vyučování udílelo 8e zdarma, ale
ohr.dil se proti náboženskému stanoviska soc.
dem. strany a podrobil vědecký základ soci
alismu ostré kritice. Uzaal však, že trvání soc.
dem. strany je odůvodněno zlořády ve společ
nosti lideké, a že žádné násilné prostředky ku
vyhlazení tohoto hnutí velikého nepomáhají.
Hnutí toto není však jen hospodářské, nýbrž
také kulturní a právě po této stránce je hnutí
toto nejméně odůvodněno, protože spočívá na

zcela k chybených a mylných filosofických základech. Pan Dr. Reyl dokázal výroky olivoých
autorit: Masaryka, Kautského, Bernstejna ba
i Eogelse, že materialistický výklad dějin a
názor tento aa život je zcela pochybený; na to
odůvodnil přesvědčivě starý křesťanský názor
na život a na dějinný vývoj. Rovněž krátce

ukázal na vrátkost Marxovy theorie o nad
odnotě a od kritiky filosofického základu 80

libil, že naň vzpomenu vždy a každý rok a budu
vzpomínati snad až do smrti.

Když bylo hezky a již náhodou tepleji, šel
už otec bez kabátu. Skřivaní jésalí mu nad hlavou,
bílá košile v záři sluneční jen svítila, vzduch se
třásl a větérek laškoval přes vymrzlé a chudičké
obilí,

Otec pokropil žito, zastrkal do něbo snítky
kočiček a oko mu jiskřilo a hořelo © v duši mu
bylo tak teplo, tak blaze...

Mluvil tu opět rolník ke svým polím po
dlouhé, úmorné zimě, hovořil se svým majetkem,
žehnal ho požehnanou rosou a přijímal od něbo
slavnostní slib úrody, požehnání s výživy pro dnyší... ——
? Moderni člověk snad řekne: +Hm, pověra,
bloupostle Snad o tom i napíše učené traktáty
do osvětných listů a bude lámati kopí a horovati
pro odstranění dévnověkých krásných zvyků těch.

Nechť sil — Ať si má náhledy své, ať si
má pro zbožný zvyk ten posměch a pohrdání, já
na zvyk ten vždy vzpomínám rád a s úctou a
vždy při vzpomínce té něco se mi v duši hne,
tak jako kdyby mi tam zebořela radost nepotří
sněné prosou drsné, hrubé skutečnosti...

Kočičky! Hosannal
Hosanna Synu Davidovul Požebnený, jenž

se béře ve jménu Páně..
Ano hosanna, třikrát bosanna tomu, jenž

kráčí cestou života tohoto ve jménu Páně, hosaana
tomu, jehož mysl a srdce jsou jako srdce těch
dítek, jež s nezkalenou radostí chvátají ke chrámu
s plnýma rukama kočiček. Hosannal Takových
jest království nebeské... — — —

el jsem procházkou za jarního slunného
dne a přišel jsem až k dubovému hájku. Sežloutlé
listí na dubinách hořelo zlatem a harašilo ne
zvyklým šepotem. Potůček hrčel jarními vadami
a v „čistém azuru nebes čásal skřivan a s+pal
zpěvné své Irylky jako déšť k zemi dosud ztuhlé,



Gialismu přešel p. řečník ke kritice taktiky
soc. demokratů.

Při táto kapitole nebylo již shromáždění,
ve kterém byli téměř vesměs noclslisté as
počtem 500 přítomni, tak klidno jako dříve, a
samo předsednictvo přerašovalo katolického
řečníka, takže musil tento několikrát Be od
volávati pa zaručenou svobodu slova.

Pan Dr. Reyl oznal výbornou organisaci
a obětavost strany a projevil naději, že jednou
tato výborná organisace bude konati dobré
služby církvi ku Šíření náboženských zásad,
až socialisté vzdají se své nevěry. Řečník vý
roky orof, Drtiny, Viktora Hoga a Brundta
dokázal potřebu nábožeoské víry, příkladem zo
života bývalého redaktora „Záře“ Filipa, jenž
na smrtelném loži vrátil se do církve, dokázal,
že nevěra nečiní člověku sťastoým. Poukáral
dále statistickými doklady na neblahé ovoce
atheismu ve apolečenském životě. — Výklady
tyto nemobl ovšem dosti volně rozšířiti, pre
toše předsednictvo upozorňovalo stále na po
kročilou doba; trvalať schůze již 3 hod.

Po teči p. Dra. Reyla ujal se slova kře
ečenský eociál p. Astr, jeož vytýkal p. Ham
plovi a celému vedení strany nenpřímnost
k dělnictva; doklady k tomu vybíral ze zprávy
okresních nemocenských pokladen, které slcaží
nejen k podpoře aemocných soudruhů, nýbrž
i k zaopatření socialistických agitátorů. —
Výtky páně Astrovy odhalily nemilou pravda;
proto se nelze diviti, že při jeho řeči povatal
značný nepokoj, takže p. Astr se vzdal raději
slova.

Za tohoto pohbnotíoznal p. Hampl za
dobré, aby setřel dojem oboa křesťanských
řečníků — zejména snažil se seslabit vývody
p. Dra. Royla. Pan Hampl se ohražoval, že on
proti náboženatví není, že uznává oprávněnost
a svobodu přesvědčení, ohražoval se, že strana
jeho není proti státu, protože nejsou prý anar
chisté. Ba odřeki se slavnostně Marxe, pravě,
že pro ně nauka jeho není dávno již dogma
tem; omlouval poslance socialistické, kteří
v říšském německém sněma hlasovali podle
výpočtu p. Dra. Reyla osmkrát proti důležitým
zákonům na ochranu dělnictva. Podceňoval vý
znam a činnost dělníků křesťanských, tvrdě,
Ze postupem vzdělání ubývá náboženské víry.
Četné zločiny, páchané mládeží ve Francii, při
pisoval ne atheismu, nýbrž chudobě a při celé
replice snažil se p. Hampl vzboditi v poslu
chačích mínění, že p. Dr. Reyl z nějaké pový
šenosti nad dělnickým kandidátem proslovil
svon řeč; chtěl patrně dokázati nutnost tříd
ního záští. — Svou repliku skončil prohláše
ním, že socialismus je dějinnou nutností.

Na repliku páně Hamplova odpověděl
ihned p. Dr. Reyl. Obradil se protí tomu tvr
zení, že by podceňoval dělnického kandidáta a
vvalovil svůj obdiv nad řečnickým výkonem
páně Hamplovým. Ba prohlásil, že nechová
pražádné antipathie k němu a poukázal za
všeobecného vzrošení na ta možnost, že snad
při příštích volbách bade musiti dáti jemu
avůj hlas. Citátem « Bebla dokázal, že socialisté
si nepřejí žádného státu, nýbrž pouze hospo
dářakou společnost s poukázav na Bvětový
význam Pastonrův v lékařské vědě, vyvrátil

(O
ale již již všemi silumi ze zimního spánku se pro
bouzející. A ticho bylo v celé přírodě zrovna
sváteční.

Najednou nedaleko zsprasksly větve.
Pozdvihnul jsem ze zadumání hlavu a vidím

nedaleko shrbenou stařenku. Lémala větvičky oba
lené kočičkami.

»Pán Bůh rač pozdrav:tle řekls, když mne
zpozorovala.

Kočičky, babičko, kočičky?]«
»Ano, důstojný pane, a snad už je to na

posled, Cícím to, cítím. Ráda bych ještě letos za
zpívala Kristu Pánu hosenna tady na tomto světě
a pak už snad budu mu pěti hosanna tam nahoře..
Citím to, cítím..

A babička nechala lámání a pozdvihla blavu
k nebi.

V tom se jí uvolnil šátek s celé pletence
bílých, stříbrných a dosud ještě bohatých vlasů
zaleskly se v jasu jarního slunce.. . 

»Hle, také kočičky!< projelo mi hlavou,
Kočičky! Kočičky! Jedny na vrbičkách s

druhé na lidské hlavě! Jedny jsou květy kživotu
se probouzející a druhé jsou květy již odumírající..
A obojí lesknou se stejně v záři slunce jarního..

Kočičky — kočičky! Mládí — atátíl Vzkří
šení — smrt!

Obdaroval jsem stařenku a odcházel jsem
s hlavou plnou vážných myšlének. A vířilo a hej
řilo to v ní jako v dubnu, když se strhne náhlá
chumelenice . . «

„Stříbrné kočičky — květy jara, květy živote,

; stříbrné vlasy — květy podzimu, květy smrti.«

A marně bránil jsem se v myšlénkách těch
neúprosné skutečnosti, že uži na mých skráních
teké střibrný lesk — kočiček.

| mylný názor páně Hamplův, Ze postupem vsdě
lání ubývá víry. Opětovnětrval na svém vý
roku, že soc. demokraté v říšském sněmu né
meckém blasovali proti opravám sociólném.
Pohádku o bídě, jakožto asdrojí zločinů, vy
vrátil číslicí, která dokazuje, že v Paříži zbývá
ještě velmí mnoho lidem ae zábavné podniky
po slušném zápase životným, takže by k zl-
činům sahati nemosili.

Čas rychle utíkal, schůse protábja 8e da
leko přes poledne, ale zájem pro zejímavon
debatu nestachal, poněvadě přihlásil se také
ke slova známý bradecký řečník p. MUDr.
Klumpar, jenž považoval za natné zameziti ně
jakou možnoa alianci 80c. demokratů s kato
lickou stranou. Pan Dr. Klumpar začal osobním
výpadem na p. Dr. Reyla. Pravil, že tenbráte
budou katolící hlasovatí pro p. Hampla, když
dojde k užší volbě mezi ním a Dr. Drtinou.
Nenčiní to snad z lásky k sociálním demokratům,
nýbrž z toho důvodu, že povafojí Hampla za
méně nebezpečného — psk prohodil několik
otřepaných frasí, že pokrokáři nemají proti
tomu docela vic, když má každý nějakého
svého boha, ale že jsou proti klerikalismu —
kladl důraz na to, že pokrokáři 8e socialisty
jsou si nejbližšími, že prý jim dávají intelli
genci. Skončil vyzváním, aby se řídili voličové
heslem Havlíčkovým: „Nic kněžím nedávejte
a nic jim nevěřte.“ Patroě měl na zřeteli, aby
jeho spojencům židům ještě něco zůstalo.

Slova ujali se ještě 2 socialističtí: feónící.
Obvyklými svými frásemi snažili se také uplat
niti. Bylo již 1'/, bod, když 8e ujal závěreč
ného slova p. Dr. Reyl. Vyrovnav svůj osobní
účet s p. Dr. Klamparem, odkryl zajímavou
úmlovo, kterou učinili soc. demokraté 8 po
krokáři na důvěrné schůzi v Hradci Králové,
savázavše Se ku vzájemné pomoci, když přijde
k užší volbě mezi kandidátem jejich a. drahé
strany. Aby pak nevznikl ve vedení obou těehto
stran stracb, že se uchází katolioký kandidát

o blas v řadách jejich Moopenod, prohlásil p.Dr. Reyl, že na hlas žádného socialisty nere
flektuje. — Ježto se nikdo k slova nepřihlásil,
rozešla se tato významná schůze, kde zajíma
vým celkem způsobem byly vyměněny násovy
dvou protichůdných táborůn. .

Dopis z Prahy.
Kdykoli, bera se vedle našich knibku

peokých výkladů, vidím přečetné koliby domácí
a přeložené a ukázky sebraných spisů našich
předních spisovatelů, vždy mi přichází do.hlavy
myšlenka o národě, jenž mnoho čte a jenž, byť
právě nebonosil se národním bohatstvím, maoho
peněz vydává na četbu jmenovitě zábavnom. A
právě o té několik slov promlavím. ©o jen
překladů se všade hemží a mezi nimi co knib
úplně bezcenných, hodících ae leda na nějaké
zabalování! Z překladů © poslední době do
byly si myslí čtenářů detektivní kousky an
glického. spisovateleDogleho,jebošhrdina,
detektiv Sherlock Kolmes, přioděn jest již
rouchem popolárnosti. Stává se Často, še v ru
šném proudě zábavné literatary pojednou se

'uplataí dílo, kter) svým obsahem strhne na
sebe všeobecný zájem a spisovatel stává se
miláčkem lidu. Právě v těchto dnech správa
novinové, že Doyle vážně onemocněl, zachvěla
myslemi těch, kteří dovedou při četbě jebo
detektivních románů bdíti do pozdních nočních
hodin. A věra, nejsou to detektivní romány
ceny ledajaké, není to jarmareční zboží řeme
sloě vyráběné. Koihy jeho nejen baví, ale ovičí
a tříbí usuzování, všude v nich rozbornó úvahy
o příčinách a výsledcích, jež usnadňají roz
řešení rafinovaně spáchaných zločinů. Správně
pozorovati a správně odvosovati, bylo heslem
románového hrdiny. Doporučuji zajímavé knihy
ty kčetbě zejména těm, kdož, unaveni četboa
těžkou, chtějí se na čas « objetí jejího vyba
viti a mysl svou příjemně rosptýliti. Mnohá

| pozorování ve knihách těch uložená poslouží
nejednomu čtenáři k sbystření posorovací a
usuzovací mohaotnosti v mnohých jeho vztazích
životních.

Z překladové románové literatury živoří
knihy ruské. Překážkou hojnějšího odbytu jest
nejen značná cena jejich, ale také daševní
hloubka. Znamená to, že naše obecenstvo no
nuučilo se ještě čístí a obohacovat avůj du
Ševní život knihami výsnamuoavětového. Co do
ceny ovšem platí od jakživa, že, co vzácnějšího,
třeba dráže sobě opatřovatí, ale v literataře
má býti měřítka toboto opomíjeno. Český in
teligent, chtěje se obeznámiti se spisy raských
velikých spisovatelů, musí hodně hluboko do
kapsy sáhuonti. Naši nakladatelé drahdy mile
rozhovořají se o úmyslech svých ukojovati
daševul hlad vážných čtenářův, ale vše to,
co za učco stojí, jest vysoko vigsicími hrozny
pro ty, jimž každý haléř opatrně jest počítati.

Zavrhujeme nesřízenou konkurencí v ži
votě národohospodářském, ale na našem kníž
ním trbo jistá konkorenoo jest přece jen žá
doucí a potřebna. A jak také jinak! Po této

stránce účinky iko páně Košíbo se jiť
pomalu dostavují. Vystoupil nakladatel tento
z řady svých kolegův o mnoho sábů ku předu
e prodává kniby, jak sám v reklamě p 
šuje, za ceny neslýchaně Jevné. Důsledek jak

podvíku na pad jest, Ze svazek „Baskéknihovny“ snižen jest z původní ceny na ko

jako laciných knih u p. Kočího dostává óe

právě odběratelům jeho „Národního Obzora“.st tento na celé kolo sliboval nestrannost.
Věak zaujatost proti života katolickému stává
se u ačho již hostem častým, a p. Kočí tedy
nestojí ve slově, které čestně dal. Páchnoucí
rozličné ty letorosty vybujely ovšem z duše
p. Horkého, který by byl všecek nenvůj, kdyby
mo bylo zabráněno, na katoliciem úkosem sa
blíšeti. Jeetliže třek p. Kočího docela dovedl
beránky aočinlističké politováti, žádat katolici
aspoš v jeho tiska pro sebe spravedlnost. A
to přece oení mnohe. Promloaváme si tedy ©
to s p. Kočím a čádáme ho, aby si 4 tou ae
stranností nehrál na Zmakaaou. Nentáhne-li
choutkám páně Horkého údy, mehude kato
lické daochovenstvostáti o jeho „Národní Obzor“
a svému přesvědčení zjedné také příslušný
průchod.

Nežvrafme sek Raské knihosně. U oás
porůenu známy jsoo knihy Tolstého, Targeučva,
Dostojevského, Gogola. Kdyby se óetba tate
rozšíčila v naší intelligenci, měla by jistě dobré
ovoce. Naučila by lépe rozuměti životu, vežli
se děje na příklad překladovou četbou fan
couzskou. Naše pokroková mládež dověděla by
se, přemýšlejíc avědomitě o obsahu, še ještě
není všechno rozřešeno, 6 Že mravní o uábo
ženské otásky nemožno s takovým pospěchem
odbývati, s jakým krejčí stříhá na šaty. Rnšti
uutoři o oejvášnějších otáskách pojednávají
způsobem nejváčnějším. © manfeletví, rodině,
práci pro sebe a blišního, o účelu Jidakého ši
vota pronášejí hluboké a amravšující názory,
ojimž podobných nedočtemo se v šádné jiné
literatuře světové.

Přečte-lí ci kdo kníhy mašebosociáln 6
demokratického filosofa Krejčího, jenž nábe
ženství a mravní zásady nabraštje uměním 6
jakýmsi alhavým vývojem, a poté promyslí a
zažije myšlenkový obsah reských spisovatelů,
nalezno podnět k úvaze, v jakých ohromných

a malými skýěčenýmipabrbky. 00 jest pravda?
Co jeat člověk? Co jeut šivot? Jak často 00
ději tyto otásky, a jak často se na ně odpe
vídát I raštý apisovatelé otázek těchto neřeší
docela, alo jejich opravdovost dává tašiti, jek
vědomi jsva si těšké zodpovědnosti, kdykoli
Be jim oúdé o věcech těch rozpřádati rosmlavu.
A vastojte, a našich protináboženských pokro
kových revolacionářůnení o vimetnostechta

přemnoho učemosti na skladě, prozrazují 00
chvíli evůj úský duševní obzor. Pro ně „filo
sofovati“ smamená plouti materialistickým ná
zorem světovým a po spůsobu socialistickém
projevy náboženské hrabě utloukati

Pokrokovost a klerikalism z jejich úst
dávno již mají význam ošontělých rekvisit ga
ochotnickém divadlo, Ovšem oni také něco po
chytili s raské literatury, neboť zde onde do-.
vedou mlavit o chápání všeho lidského, o vřelé
účasti ka bližnímu, o lásce a soucitu, ale také
brzo mimo vůli svva dokáží, že jest to jenora
sportem a že hlavním účelem jest jim, nedone-.
Šenými myšlenkami 8e blyskotati.

V poslední době zvláštní pozornost 60
věnuje pohádkám, kteró vydávány jsou v ros
ličpých sbírkách 8 rozličnými titaly. Pan Koší
vydává v laciných sešitech pohádky české, slo
vanské a cizí. Bez těch cizích bychom obyli,
ale české a slovanská jsou nám vzácným ko

lido pohádky, skasky a pověsti, které v tajemné
dílně duševní vytvořil a které z našich vesnic
pomalu 80 vytrácejí. Časy pohádkové tvorby
jsou ty tam. Kdož by snás, proživších dětství
na venkově, netonžil, aby naše vesnicepo této
stránce zůstaly starými vesnicemit Ty krásné
nálady pohádkových večerů! Lesy venku zalité
lávoa sněhovon, okna za mrazu ozdobená ros
manitými květy a rostlinami, v jizbě teplo sá
lající z kamen, v nichž vesele praská dříví!
Ticho ve světníci rašeno jen svistem draného
peří nebo vročním přeslic. A kdosi s přítom
ných, vypravovatel velice dovedný, rozhovořil
so pohádkou. Kde a jak pohádka vzala svůj
původ, nikdo z přítomných neví ; kdo ji do ves
nice přinesl, nikdo starostí ei nepřipouští. A
vyprávěč mlaví jistě, plynně a aám o tom ani
nověda, vládne konkretností s obrazností řeči,
kterou prošlehává prostonárodní homor, pro
skakuje laškovná ironie, kousavá satira a jak
kde vtipné nadsázky. Dospělí posluchači mají
mysl všechnu upjata k obsahu pohádky, a
mladší, jmenovitě děti, Až dech zatajají.

Does na venkově fest již pohádkový
sachopar, na němě prameny duševního tvoření



vyeyobají a mlety již vyschly docela. Příčiny
tebe jsou složité a avodény moderní kaltarou,
která, Bobu badiš Zalováno, vypleňoje samo
rostlou poesii národní a ruší samu podstata
národní povahy.

Tato koltara odňela myeli všechnu praž
most s citu všechnu ověžest, odplavíla porosu
tnění sjevům života a mluvě přírody, jimš náš
Jid podkládal drabdy svůj pohádkový svět.
Našemu lido kvítka již novoní tak jako dříve,
ptáci nemají již srozamitelného apěvu, lesy již
fak nešumí, děti již ci tak nehrají a člověk
vůbec jedná až hrůza střízlivě. Věru bylo by
maobo látky k úvase pojednávající o tom, jaké
nehody a pobromy přinesla moderní kultora.
Nejen světu pohádkovému, ale poesii životní
a snad lidstva vůbec. V příčiněpohádek snažme
se pohádky eebrané a zachované lidu vraceti,
« kterémě ohledu mají krásný úkol před sebou
venkovětí kněží a nčitelé. Čerpejme z nich také

čení pro eprávnost jazykovou, neboť v ich
Jst neporuševa. Vedou-li se nářky do kažení

národního jazyka O národů velikých, o nás
tomo jest nejinak, u tu právě pohádky oteví
mají vám poklady, s nichž kde jaký milovník
národní řeči do vůle může nubírati perel ja
apkových. —

Já jsem vzkříšení a Život,
(3) Tak řekl Kristas Pán a k úšasu ne

přátel dokázal pravdu těch slov sám na sobě;
a stalo se to ve chvíli, kdy farizeová se dc
maivali, že Spasitel jest na všdycky jejich fu
natismem otmičen.I ten veliký kámen náhrobuí
přes všecku ostražitost silné stráže najednou
edvalen. Vatalť jest zajisté, jakož byl řekl.
A toto velikolepé dějinné faktam nepřátelé
Kristoví celon svojí chytrostí před zrakem
číré veřejnosti zalkrýti nedovedli.

Církev katolické měla podobný osud, jako
jeji Božský zakladatel. Kristas omačený polo
žen do hrobu, církev vehnána vsteklým fauna
tismem pohanských sobců do katakomb. Tam
pod zemí strádale, slzela. Pojednoovyšlas ne
slidnýca podzemních chodeb tak vítězně jako
Kristae z temného lrobu. Vyšla v krásném
lesku, držíc v pravici prapor vítězný. Když
za Konstantina Velikého dána církvi avoboda,za
dásalo srdoo křesťanůtak velikou radostí, jaká
hárala v srdci apoštolů při zprávé o Kristovu
» mrtvých vstání. V tak stkvělý obrat nevěřil
zikdy ani krvežiznivý Nero, ani Domitián a Dio
klecián. A brzy vtom městěodkud veliké říši
roskazy vydával Nero a Tiberine, etal se vrebním
pánem nástupce umačeného sv. Petra. Veliké
překvapení schystel ovětu Kristus, který prav
dívě děl: „Já jsem vzkříšení a život.“

A teď se historie opakuje. Pryč s Naza
retekým! Od lidí, kterým slušný člověk ee
vyhne na sto honů, dávají so do tisku o Kristo

-Pánu docela potopná alova. Pryč a církví! Ta
jest oycí tlačena znovu pod zem, do katakomb.
A ná by se skryla před nepřáteli pod zem, ještě
pak by pokoje neměla, jak nepřátelský tisk
potvrzuje. Už ti protikřesťanští aobráčkové za
kasují i v rodinách vyačování křesťanskému
náboženství, ač nad námi ještě valné moci ne
mají. Co by činili a námi teprve potom, až
bychom jim byli vydáni na iilost i nemilost?
Do katakomb, do hrobu, pryč s očí, ty církví
katolická! Takový pokřik se rozlebá, a oči
těch, kteří se prohlašují za harcovníky svo
body, jiskří velikým vztekem; pěsti jejich 80
zdvihají vášnivě i proti prostým katolíkům,
kteřt jim nikdy nejmenším neublížili, kteří
jejich svoboda v ničem nezkracovali. Naskytá
se scenerie podobná, jaká byla při cestě Kris
tově oa Golgotu.

Leč při takých útiscích najednou v srdcích
topeného kutolictva ozvalo se beslo: „Vzkříšení,
vakříšení! Poxoj buď vybojován všem lidem
dobré vůle, všem oddaným žákům Kristovým.
Ten, který řekl, že jest vzkříšení a život, ten,
který slíbil církvi svojí ochranu až do skonání
světa, neopustí nás v boji obranném. On vzkřísí
doče zemdlelé ze spánku, vlije do duší nad
šení. My vstaneme z ponížení podobně jako
Spasitel náš vstal ve slávě z mrtvých.“

Tisk budí protitlak; řekli si katolíci po
dlouhém přiblížení k násilnostem našich od
půrců: „Teď nž máme terrorisma dost. Vshůro,
atvořme pevné řady. Jestliže Bůb s námi, kdo
proti nám! A kdekoli se nyní provádí pečlivě
a horlivě orgauisace, všude jsou výsledky zna
menité. Teď teprve poznají odpůrcové, jak ve
liké náboženské nadšení hárá v srdcích lída
našeho. Nelekojme se boje. Vizine Krista vslave
ného, jak přes všecka zlobu světa vstává « hroba,
třímaje v race vítěznou korouhev a volaje k du
ším všech nás: „Já jsem vzkříšení a život.“
Vabůra tedy k obranné práci! Nechť prondí
v řadách našich v nynějším jaru stále mocnějí
život nový.

Vyrovnejte nedoplatkyza Obnovu a Časové Úvahy

Obrana.
(9) Praktické následky moderní ro

manželství. Pokrokáři dovedou na
mloovati lidu, že prý dobrodiní rozlaky man
želské by platilo toliko pro výjimečné případy,
pro pejťastné oběti, jimž jest nerozvížitelný
svazek největší útrapou. Zato však zapomínají
říci, že lidé lebkomyslní by v nejvyšší míře
„manželské reformy“ zneužívali a že by ekoro
všdy lehce záminkuk rozluce nalezli. Paragraf
lehce se dá obcbázeti, Jinak v theorii, jinak
v prskej.

Podívejme 5e na státy, jež jsou na vyso
kém stapní vsdělanosti avétské a v nichž „re
forma manželství“ jest provedena. Proč právě
přeosvícení občané těch států jsou tolik k roz
lace náchylni? Prvč právě tam tolik lehko
myslně eĎatky se uzavírají, aby se stejnou
lehkomyslností se rašily? Tak veliká spousla
manželských rozvodů přece není prováděna jen
k prospěchu lidí v manželství krsjně nešťast
ných. Jinak bychom mosili říci, že v téch ve
lice vzdělaných zemích jest — nejvíce ubo
hých rozervanoč, a to by byla špatná pokloua
moderní kultuře. Visme, co adělají samy libe
rální „Národuí listy“ ze due 24. března; čteme
v nich doslovně: „Dle zpráv amerických listů
bylo ve Spojených státech za posledních dvacet
Jet rozvedeno asi 1,000.000 manželství a nej
méně ve 2,500.000 případech byla bez úspěchu
podána žádost o rozvod. Průměrně připadá
tedy na rok 50000 rozvodů, na den — vyjma
neděle, kdy se neúřaduje — 170 a na hodiou
8. Ve dvou desítiletích se počet rozvodů
vzhledem k rozmnožení se obyvateletva zdvoj
násobil. V příštích dvoa desítiletich bade dle
mínění jistého západního listu čtyřoásobný nebo
dokonce pětinásobný.“

To už je přece až příliš mnoho, třeba že
v posledním čase bhledi americká vládu aspoň
trochu přívala rozvodové horečky hřáze klásti.
Proto není divu, že sám nynější americký pre
sident Roosevelt osobně rozhodné odsuzuje
nynější tak zv. reformu manželství.

Politický přehled.
Soěmování. sermakých sučma akonóeno,

všadedostiklidněaplatně8epracovaloaskoro
vesměs přijaty resolnce v otázce rakousko-uher
skébo vyrovnání. Sněm království českého byl
však zase na podívanou, jak jest mozi stransmi
českými bratrovražedný boj. Mladočeši a agrár
nici vidí jen sebe, vyčítují si stále, hanobí se
navsájem, zatím co Němci škodolibě se smějí
a sembipoti v jedooto s tím větší smwmělostí
předkládají své požadavky, aby staroslavné
království naše rozděleno bylo národnostně ve
všech oborech zemské eprávy. Nedůstojno
sněmu tohotů, že do něho vaikají lidé, aby se
vrbali na poslance pro jeho řeč. Němci se
obechtají, a kde mohoo zvracují předlohy vyšlé
ze strany české. Nad to uěkteří čeští poslanci
nekonají svých povinností, do schůzí aučmov
ních a komissí ge nedostavují medivno pak, že
Němci někdy prorazí. Pak se mnozí diví a
rozhorlojí se, že sněm nikam nemůže. Nakvap

vění zemských fioancí odloženo zase na doba
neorčitou...

Stávka dělnictva pekařského a krejčov
ského, která ve Vídni způsobilaz počátka tolik
rozčilení v obecenstva, chýli ae ka konci. Přes
stávku jest Vídeň dobře zaopatřována z ven
kova pečivem; dělnictvo získalo pramálo. Stávka
vymstila se tu především na dělnictvu ...

Selské nepokoje v Ramunska téměř jsou
jič utišeny. Vznikly hlavně pro vyssávání lido
zemědělského sa strany židovských nájemců
šlechtických statků. Židé volké nájemné vydu
pávají z mozolů lidu; selský člověk, maje ne
dostatek polnosti, najímal si pozemky za kr
vavý groš, a kdo nemohl, musel se dříti za
mizernou mzda pro židovské nájemce. Ktomu
ještě velké daně, nedivno pak, že lid selský

ovstal proti všem. Pálil, bořil, drancoval atd.
Vojsko ovšem za krvavou cenu zjednalo opět
pořádek.

Bývalý generální prokurátor sv. synodu
Pobědonoscov zemřel ve stáří 80 lat. Maž tento
vlivnébo svého postavení užíval na otožení
národně-raského života, a vší mocí stavěl se
proti všem novotám, proti západní kultuře.—
Doma pracuje klidněji, po většině zavládlo mezi
vládou a dumou jakési sblížení; z toho naděje
na vyřízení mnobých žádoucích reforem.

Z Červemých Peček. Křesťanskokato
lický vzdělávací a podporující spolek „Svornost“
se sídlem v Červených Pečkách konati bude v ne
děli Velikonoční dne 31. března t. r. o 4. hod.
odpol. měsíční spolkovou schůzi ve spolkových

místnostech v hostinci p. Josefa Kucbaře, kdež p.
Ant. B. Drápalík, professor v Hradci Králové,
přednáší „Situace a úkoly katolíků za dnešní doby“.

Moderní látky na obleky a přerlečníky

anglické i české výrobky odporučuje

Karel Bergman
naproti Grandhotelu.

Zprávy místní a z kraje.
Ve svatém týdmm přistoupilo množství

věřeleh věech apolečenských tříd k sv. apovědí a
sv. přijímání. Na zelený čtvrtek posvětil nejdp.
biskup v kathedrále oleje, na velký pátek konal
v témá chrámě obvyklé posvátné obřady. Dnes o
5. bodině odpol. koná se slavoost Vekříšení a sv.
Klimenta a v katbedrále, v chrámu Panny Marie
0 7. bodině večer.

Vden Zvěstování Panny Harle sloužil
nejdp. biskup mši svatou za assistance ctih. pánů
bohoslovců v kapli zdejšího pensionátu, jež právě
jest zasvěcena památce Zvěstování Panny Marie.

Bývalý rektor české kolleje v Římě
kardinálem. „OaservatoreRomano“přinesl po
cěšitelnou zprávu, že Magre. Benedikt Lorengelli,
arcibiskup v Lucce, bývalý rektor papež. kolleje
České a poslední nuncius pařížský, bude v příštím
zasedání papežské konsistoře (v daubou) jmenován
kerdinálem.

Solrée de Gala v „Alliance Pran
calse“ v Hradel Králové. AllianceFrancaise
přeložilatentokráte pro krátkost masopostu, v némž
kupila se zábava na zábavu, avé repraezentační
Boiróede Gala na dobu povelikonoční, a to na den
6. dubna o 8 bod. večerní ve velké dvoraně Be
sedy. Alliance Frangaige má za úkol nejen půsto
vati a šířiti u nás znalost řečí a literatory fran
couzské a vymaniti nás tak z jednostranného vlivu
kultury německé, ale i udržovati styky s Franejí
a podávati o nás zprávy do ciziny buď přímo, buď
prostřednictvím „Correspondance Tehégue“ ne
dávno v Praze zřízené. Repraesentační BSoirée
Alliauce mají propagovati tantomyšlenku a získá
vati jí nových přívrženců. Z té příčiny zvána na

jakož i všichni, kdož se zajímají oideu franconu
sko-českou. Program zábavy jest francouzsko
český a obsahuje čísla zpěvná p. t pí Dixové a
slovesná p. t. pí Cvachové, el. Doubrřavové, Ha
velkové, Kuklové, Trappové a pp. Beitre, Se
dláčka a Valeše. — Dotazy a přihlášky přijímá
předseda Alliance Francaise prof. p. dr. Hruška.

Krásný pohled poskytojívýstavolskříné
uměleckého fotografického závodu J. F. Langhas
Gova,v nichž právě nová fotografie vystaveny. Po
tografe jeou atkvostným dokladem, jak vysoce
technika české firmy vyspěla, tak že Bnege hravě
konkorenci předních firem cizozemakých.

Velkou uměleckoua humoristickou
akademii ve prospěchzdejšího ústavu blucho
němých pořádá odubna ve dvoraně Adalbertina
umělecká společnost p. Hanuše. Na programu jsou
skladby od Smetany, Frimla, Wagnera, Nedbala
a j. v. Začátek v 8 hod. večer. .

Na různé prolhané donanelace
„Davěty lidm“ odpovíme, ač bude více místa a
času. Zatím kvitujeme 8 ujištěním, že brzy uká
žeme, jak páně Hajnovo žurnalistické umění tíhne
„k pravdě a pokrokn.“

Úmrtí. Professor zdejšího c. k. gymnasia
p. Alois Groman zemřel po kratičké nemoci dne
28. března t. r. o půl 12. hod. v noci; pohřeb
bade dae I. dubna © půl 4. hod. odpol. z domu
smutku č. 41 na Velkém náměstí. -— O zaslou
žilém zesnulém přineseme zprávu příště. — Pan
Alois Křikava, c. k. ráda zem. soudu v Hradci
Král., zemřel na. 27. března o 6. hod. ranní v 61.
roce věku svého. Tělesná achránka zesnulého bude
dne 31. března (na bod Boží) o 2. bod. odpol.
vykropena; pak I. dubna o 2. hod. odpol. bude
pohřbena na hřbitově Olšanském v Praze. —
K uctění památky p. Al. Křikavy věnovali denní
bosté v hotelu „u Černého koně“ v Hradci Krá
lové ve prospěch Ústř. Matice Školské na místo
věnce 20 korun.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 26. březnat. r. eneseno: Žádost
pp. J. Mojžíše a J. Vondry z Malšovic, nájemců
pozemků zádušních, o vyplacení náhrady za ži
velní pobromy, postoupí se důchodenskémo úřadu
ku zprávě. — Dobročinnému spolku českých paní
a dívek „Ludmila“ ve Vídni zašle ae obvyklý
příspěvek. — Veřejné čítárně Palackého propůjčí
sa divadlo k uspořádání „Večer písní“ na dny 7.
a 6. dubna t. r. — a dámskému pěveckému spolku
„Eliška“ k opakování koncertn na den 16. dubna
t. r. — Rozpočet a plány na zařízení parostrojní
pro elektrickon a vodárenskou centrálu úrmy Br-
movský, Schulz a Sobr předloží se odboru vodá
renskému. — Panu Fr. Chrudimskému se uloží,
by na přístavbě domu svého čp. 171 zřídil opa



tření pro svod vody dešťové. — Doporučení c. k.
cejchovního inspektorátu v Praze, by zavedeno
bylo ku prodeji mléka užívání nádob, jež jsou
zákonem ku cejchování připuštěny, postoupí se
zdravotnickému odboru. — Nařídí se majitelům
domů čp. 283 a 404, by dali odkapní roury
nvésti do kanálů. — Zpráva technické kanceláře
ohledně ©novostavby p. Aloise | Kleinera na
Pražském Předměstí čp. 19, jež Bousedí 8 po
zemkem obce zdejší, vzata byla na vědomí. — K
návrhu uměleckého odboru požádá se obecenstvo,
aby okna svých příbytků ozdobilo květinami. Ná
vrhy odboru lycejního, by lycenm umístěno bylo
v obecním domě čp. 230, by obec na účet Spolku
pro zřízení a vydržování lycea provedla příslašuou
adaplaci místností těch a poskytla pro letošní rok
pubvenci v obnosu K 1333, pro příští K 4000,
násiedující K 5000a léta další vždy K 6000, by
opatřila a garantovala půjčku K 12000, jejíž úmor
a úrokování vezme na 8e spolek sám, postoupí se
městskému zastopitelstvu. — Za dar K 200—,
věnovaný Spolku pro zřízení a vydržování lycea
p Drem. L. Brtnickým, c. k. gyruu.professorem
vzdají se díky. — Rozpočty fy K. Křižíkv Praze
na zařízení elektrického pohonu městské vodárny
postoupí se příslušným odborům. — Upraví se
ulice mezi kostelem Paony Marie a jesnitskov
kolejí. Jedna podpora chudinská byla zvýšena.

Reformy poštovnictví v obvoda
královéhradeckém. V doračovacímokresu
pošt. úřadu v Hradci Králové I. zařízena bude
16./4. 07. služba přespolního listonoše pro Malšo
vice, Malšovou Lhotu a Svinary. Týmž dnem zří
zenu bude poštovna se sídlem v Pouchově, která
bude obstarávati dodávání poštov. zásilek pro
Pouchov, Piletice a Věxoše. Dnem 16./4. 07. vy
lončeny budou místa Slezské Předměstí, Podhůří,
Markovice a Svinárky z doračovacího okresu pošt,
úřadu v Hradci Král. I. a přiděleny pošt. úřadu
v Hradci Král. II. Zároveň bude zřízena na Slez.
Předměstí poštovna, která bude obstarávati dodá
vání pošt. zásilek pro Slez. Předměstí, Podhůří,
Markovice a Svinárky. — Prospěšné změny ty
zajisté uvítány budou obecenstvem s povděkem.

Dotektiv „Osvěty lidu“ objevil hrozný
přestupek (I) v Borromeu proti školním zákonům.
Cbovanci často prý pořádají domácí hudební pro
dakce, ačkoliv „ostatním studentům je to přísně
zakázáno“, Směšný tento záchvat pokrokové de
nunciace jest ovšem zbytečným, protože soukromé
podniky ústavu nepodlehají dosud terrorismu po
krokářských „obhájců“ studentské svobody. Re
gistrujeme jej zté příčiny, protože zrovna v témže
čísle stěžnje si „Osvěta lidu“ na zákaz daný stu
dentatvu navštěvovati veřejnoučítárnu. Vtom ohle
du je pokrokářský dopisovatel již evobodomyal
nějším. Aby nezůstala veřejná čítárna, vydržovaná
z peněz poplatnictva, prázdnou, musí ji plniti stu
denti a proto se pranýřají profeasvři, kteří hledí
platnost zákazu zjednávati. Velmi dojemně působí
puritánská starost plačtivého dopisovatele, aby
snad se v Borromeu nezkazil nějaký pokrokář,
jenž se produkce súčastní. Kdo pak za to může,
že pokrokářeké přednášky jsou tak strašně ducha
prázdné, a že z nich posluchači rovnou cestou
běží se zotavit buď v Borromgu aneb v klášteře.

Když je učkdo odpuzujicím op ozonom, nemůžežádati, aby mu lidé byli za Čovděční a dali se
nadobro otráviti nezdravými nápady. Jestliže po
krokářský tábor považuje všecky návštěvníky svých
různých přednášek za své stoupence, pak se'ovšem
brozně mýlí a žádným snižováním katolíků to
nezlepší.

Všeobecná úvěrní společnost, zaps.
spol. a ranč. obms. v Hradci Králové podrobila
ge ve dnech 18. až iuclasive 23. března t. r. po
vinné odborvé revisi, kterou vykonal pan A. Ko
vář, reviovr Jednoty záložen pro Čechy, Moravu a
Slezsko v Praze a vydal správě ústavu nejpochval
nější uznání.

Panorama Národmí Jednoty Neve
ročeské v Hradel Králové vystavujeod
30. března do 5. dubua 1907 Španělsko. Svérázná,
zajímavá a stará města vnitrozemská i přistavní
v tuto románskémkrálovství: Madrid, Salamanca,
Sevilla, Toledo, Zaragoza, Granada se začarovaným
býv. palácem wmanrskýchkrálů Albambrou, Barce
lona, Malagu, Cadiz, Gibraltar u mu. j.

Dar. K uctění památky zetě svého, zesnu
Jého prof. Antonína Ringla. věnoval pan Fr. Ruth,
c. k. ředitel gymnaeia v Hradci Králové, obnos
20 K fondu chudých studujících při c. k. vysší
reálce v Hradci Králově. — JÚDr. Czurba Josef,
advukát v Hradci Králové, odvedl místnímu od
boru Národní Jednoty Severočeské p. Františkem
Černým, zednickým mistrem v Hradei Králové,
k vyrovoání trestní včci slošených 60 K ve pre
spěch čkoly v Těchoníně.

Divadelní akudemi! uspořádána Slez
ském Předměstí v neděli, dne 7. dubna v sále re
staurace „U nádraží“ art, divad. řiditel pan Josef
Hanuě, rodák ze Slezského Předměstí, ae avojí
uměleckou družinou za spoluúčinkování elč Frant.
Zadrobílkové z Pouchova Bezajímavým programem.
Program vesměs znamenitý. Začátek v 8 bod. večer,
Odpoledne týž den se pořádají pohádky se živými
obrazy od Boženy Němcové. Začátek o 3. hodině,
Ceny míst pro odpoledne: I. wisto 20 kr., II. místo
10 kr., k Btání 5 kr.

Agrární poučovánípři volebnísehů
mí v Kuklenách. Dne 25. £ m. byla svolánap.
Haviíkem důvěrná voličská schůze do Kuklen, na
které se mělo — aspoň dle pozvánek — pojednati o
volbách do říšské rady. Leč bylo neočekávaným pře
kvapením účastníků schůze, když po ustavení su
národně sociálního předsednictva udělil p předseda
Havlík beze všeho přihlášení se slovo p. posl.
Srdinkovi, který předataviv se co kandidát poslan.
do rady říšské za stranu sgrární, jal se rozvino
vati kuse program této strany, při čemž odBoudil
všechny ostathí strany jednak co bezmocné, přičemž
zejménu prudce útočil na stranu katolickou — uvil
kytičku laskavce toliko národním dělníkům. — Po
něm přihlásil se ke elova p. JUDr. Bedřich Petr,
Pronesl v odpovědi tyto myšlenky: pan Srdínko
především uvedl, že se jeho straně jedná o blaho
veškerenstva, od dělníka počínaje a továrníkem
konče; a právě proto' že je k tomu hleděno, aby
poselstvo této strany bylo výběrem z výkvětu všech
stavů. To jsou dojista krásná slova, leč bohužel
po nich následují opačné skutky, neboť £ těch
pánů, které pan kandidát nvedi, že budou jménem
strany agrární kandidovati, není jediný dělník a
také ani jediný průmyslník! Mohlo by se snad říci,
že straně agrární se nezdařilo v těchto oborech lidaké
práce ualézti náležitě kvalifikované osoby. To já
ale popírám, neboť znám řada zdejších intelligent
ních dělníků, kteří ledakterého kandidáta strany
agrární s hříčkou do kapsy schovají, 8 co ve prů
myslníků týče, tož jako znatel místních poměrů
uvádím, že právě zde ve schůzi vidím jedooko,
který nejen svým rozhledem ale i výsledkem
svého přičinění přikryje i samé vůděí hvězdy
Strany agrární. Arci strana agrároí jest strana
čistě zájmová a proto jsou jí ostatní stavy vůbec
a při výběru kandidátů zvlášť Hekubou! A pH
cbázím oyní ke drahé perle p. kandidáta. Ta se
mi zdá, že p. kandidát, pokud se jedná o otásku
celní politiky, plave současně po dvojích proti
chůdných vodách a že jest mu v momentě milá
ta vina, která ho může povznésti k popularitě u
shromáždění, při čemž nepozoruje, že hned obra
tem opírá se o příznivou vlnu novou, že obě
pak tyto na sebe příkře narážejí a přivádějí
jednotný násor pana kandidáta v otázce celní
politiky ad absurdum. Tak uvedl p. kandidát
— rozvinuje svůj agrároí program — že cibnle,
hlavní to zdejších zahradaíků produkt — klesla
proto, poněvadž k nám z Německa může býti do
vážena bez cla. Té prý pražští obchodníci objed
nali ei každý jeden vagon, odběratel jich jim však
zaelal pět, čímě se stalo, že cibule byla znehodno
cena. Arci pau kandidát přeblíží, že sice jednou
příčinou zlevnění jejího jest doroz cla prostý, ale
druhou hlavní příčinou je lehkomyslnost aneb ne
znalost práva kupců samých, nebot nikdo od ni
kobonemusíodebrativíce nežliobjednal.—Když
pak p. poslanec řešil otázku drahoty masa, tu řekl,
že drahola tato jest zaviněna tím, že vláda dosud
neotevřela hranice dovozu dobytka z Ruska, Ru
muuoskaa Srbska, resp. že dovoz tento jest zame
zen vysokými cly. Vtéto otázce tedy staví se proti
clům, žádá jich zrušení, ač před chvílí byl pro cla,
Tot přece zjevná nedůslednost. O stanovisku k 0

důvodu, ani nemluvil a přikročil hned k otázce
žíru dobytka. A tu mobu upřímně říci, že kdybych
p. kandidáta osobně neznal, musil bych za to míti,
še jest velkostatkářem. Ti jsou mu vším, ale malo
rolník — který prý, jak sám p. kandidát uvedl,
je nejvíce na žír jako na jediný zdroj svého příjmu
odkázán — ničím! Ale také otázka velkostatků —

neovládá náležitě a v cele její souvislosti. Pan
kandidát nám novysvětlil dále, jakými prostředky
nutao pomoci našemu malémo rolníku. O aktuel
ních otázkách, které se tohoto muže týkají. se ani
nezmínil, ač by to bylo vysoce zajímavé, jak on
tato apletitou otázku řešiti míní, nýbrž obořil se
bned na jednotlivé politické strany. To bylo zby
tečao! Nemám čest býti příslušníkem t. zv. strany
mladočeské, ale mám za t9, že s úst aktivního politika
nemělo padnouti slovo, še strana tato pro národ nic
nevykonala, že ona jen zavinila rozstoupení národa
ua různé strany a straničky, které se navzájem po
tirají, když toto tvrzení nebylo od něho podepřeno
pražádnými důvody. Jednoho však srdečně jituji.
P. předgede při zahájení achůse žádal, aby každý
z řečníků šetřil osobní cti svých politických od
půrců. Jest to správné. Ale p. kandidát zde prudee
osobně útočil us nepřítomného řed. Hraošku —
nevím zda právem Čl neprávem — který so ani
hájiti nemůže. Toto odsazuji ostře ane tek'dlonho
odkatuji jím uvedené příčiny o vzniku pokrokové
strany agrární do říše bájí, dokud nebudou po
dány pádné doklady; k tomu mue vede i ten
důvod,še st rana —které mámčestnálažeti,totiž
strana katolická — p. kandidát jí říkáklerikální—
a jejíž Částí jsou tak zv. kat. zemědělci, byla
zde — a zejména její reprosentanti — brutálně
napadena a pravím dálei bezdůvodně. Mlaril-li
jsem až dosud jen a jen za avon osobu, tož mlu
vím nyní jménem strany ku které se hlásím, a
tu s největším rozhořčením odmítám ničím nedo
ložené tvrzení p. kandidáta, Že strana tato byla
klérem vyvolána jen sa tím účelem, aby vnesen
byl rozkol a bratrovražedný boj do řad českého
rolnictva. Snad nám dovolí p. kandidát, abychom
se i my katolíci dle svého rozamu organisovali

či smad chce, abychom o svolení k tomu, aneb
dokonce o vůdce prosili ugenerálaího štábu strany

rní. To bychom poobodili bůře než sedláci u
hlumce. Následající však musím přibíti veřejné

na pranýř. P. kandidát pronesl,že kněžstvo zdejší
diecóse na rozkaz o komanda v řadách
rolnictva roznítilo boj bratrovrašedný a rosmno
žuje volební vášně. To jest průzračná tendence|
A já tuto ničím nedoloženou výtku — případoěj
šího výrazu, ponóvadě jest neparlamentní, nechci
použíti —- sice jako nepozvaný obhájce našeho
kléru, ale upřímný jeho stoupenec odmítám co
nejrozhodněji a pak-li mně p. kandidát neudá,
kdopodobnou“ zprávu mu sdělil, pokládám tyto
jeho nájezdy proti naší straně za volební frázi,
vypočtenon pouze na nemyslící dav. (Dokonč.)

Z Třebechovic. Dne 17. £. m. odpo
ledne přednášel nám v naší nové spolkové mist
nosti za četné účasti katolických mužů i žen dp.
Jít Sabula o příčinách katastrofy bělohorské.
Pak připojil ještě několik slov o nutnosti katolické
organisace. Všecko vyslechnutos velikým zájmem.
— Večer nato konána důvěrná schůze katolíků
v Jentkovicích, na kterou dostavilo se přes 200
účastníků. Dp. Sahula promlouval opět o okol
nostech předchátejících stavovskou porážku na
Bílé hoře. Účastníci vyslechly slova řečatkova re
vzornou pozorností. Pak ještě se bavili delší ohvíli
při pěkné budbě ochotného kvarteta. Zdař Bůh
dalšímu počínání.

Zvláštní drah katolíků v Dobření
cích a Syrevátoe. V době novýcha nových
výzkumů není divu, že se podařilo objeviti také
zoolazvláštní katolickou společnost. Našinec by ani
neřekl; jak veliký počet katolíků jest i — mesi
našimi odpůrci. Ale — než se naděješ, najednou
z pokrokářeké kukly se vyloupne scela horlivý
katolík. Divíte se? lau, toje tak; někteří lidé na
jednou se stanou velice atarostlivými katolíky,
když — nu když chtějí jiné upřímaé katolíky
hodně vytrestati. Začnou hned v bolu zdvibati he
recky oči vzhůru s lomiti rakama nad vepořádky
církevními. Hoed projeví až úskostlivou starost
o ubohou, nešťastnou církev 8 přikročí k reformě
a k jaké! U nás pán farář už udělsl mooho po
boršení před tváří těch velice citlivých taky-kato
ltků. Víte, jak daleko se ve své amělosti odvážíl ?
On se ve veliké domýšlivosti osmělil povznášeti
lidové uvědomění, stará se o Jepší blahobyt utisko
vaných ubožáků, saložil dokonce ve prospěch cha
dých občanů a několika lidumily i Raiffoisenku.
A toble byla od něho přece hrozná emělost. On
Se ani poníženě netázal, milostivé vrchnosti, pana
Franka totiž, emí-li na zlepšení existence lidí chu
dých pracovati. „Tomuble se přece musí udělati
přítrž“, tak ei řekli někteří páni, jimž bylo nemilé
Pozorovati, jak se lid avědomuje a ja přichásí
k poznání svých lidských práv. „Takovýhle farář
by nám pomalu pokazil naše dělnictvo, a proto se
musí něco proti němu stát. Vždyt přece má raději
stále podle Plsma lidi poučovati, aby byli poddání
svým vrchnostem.“ Jenže tihle dobráčtí pánové za
pomněli, že Písmo také vyzývá, aby rodiče nepo
puzovali k hněvu dítek svých a aby bohateo nad
chadým se smilovával. „Blahoalavení miloardní, neboť
oni milosrdenství dojdvu“, tak to stojí v Plsmu
svatém, pánové! Chcete-li, aby váš čeledím ve
všem konal své povinnosti vůči vám, pam atojte,
že vy zase máte povinnosti k němu. Vy naopak
jste žili služeb „lidové“ „Oavětylidu“ proti témož
těžce pracajícímu a strádajícímu lidu. A teď jste přišli
na myšlenku ještě Šikovnější, vy svobodomyslní
osvětáti; oblekli jste na sebe extra katolický kabát,
abyste tím více proti práci skutečně lidové zmohli.
Jakožto „taky-katolíci“ chcete zmoci víc, než kdyby
ate vystoupili bezmasky; atak jate se najednou od
bodlali „zachrániti katolictvo“ vy, kteří jete předtím
příliš málo lásky a zájmu katolické církvi věno
vali Panstvo dává podpisovati po obci a v kan
celáři velkostatku protestní listinu adres3ovanou“
odp. biskupovi, v níž se praví, že dp. farář ne
koná svých povinností ; nechťprý jest náš duchovna
správce z ogadyodstraněn; jestlite se tak nestane
pak může nastati vzbouření v obci. A aby panstvŮ
dokázalo, jak jest katolickým, vyhrožuje evange
lickým farářem z blízké Bukovky, který by jim
lépe vyhověl. Ovšem že někteří sávislí občané li
stinu podepsali, třeba že neradi aproti vlastnímu
přesvědčení; pro ubobého čeledína a jiného děl
nika zdejšího velkostatku byl odpor těžký. Prosím
vás, řeklo se: „Váš pan chlebodárce si topřeje.“
— Holenkové, ať tedy srobodaě podepíše takovou
Jistinu ten, který si to přeje a neshání ku pod
pisu do kanceláře lidi závislé, kteří bysamovolně
nikdy nepodpisovali. Pěkně rosnmíte svobodě! Vy
byste pěkoč tou církví točili, kdybyste měli větší
ještě mocí Dovídáme se, že v Syrovátce nosilli
stinu k podpisu sociální demokrat. Tible lidé,
kteří tak nepřátelsky proti církvi 80 staví, chtějí
najednou roshodovati o obsasení katolické fary.
To je tak, jako kdyby některý biskup rozkatzoval,
kdo má býti u socialistického listu redaktorom.
Co se ti lidé už narozeévalí evárů! Veliký hněv

je jímá, že katolický farář křesťanské lidumiletví
chce také vykonávati v praksi. Pěkní avobodomy
alníci, pěkná útrpnost k chudým! Nepřestanou-li,
povíme tomuto vsácnému drobu katoliká věci ještě
zajímavější a podrobnější. Pamatujte, če doba pánů
Franců již minola. — Několik katolíků. — Dozs,



red. Došly nás od jiných katolíků z mista toho
zprávy ještě významnější, s ostřejší kritikou. Zatím
s uveřejněním sečkáme, až jak se další sitnace
utváří. Budou-li pánové pokračovati ve své „re
formě“ dál, překvapíme soudavu veřejmost sprá
vami dalšími.

Kuratoriům rolnické školy v Ke
stelel m. ©. pořádá v místnostech rolnické školy
dne 13., 20.. 27. dabna a 4. a 11. května 1907
vědy od 1—4 hod. odpol. veřejný kurs na lisování,
šití slaměných a rákosových desk a sestavení z uich
úlů stojanů a ležanů soustavy americké řízením
Karla Pasourko, říd. učit. a obvodového učitele
včelařství zemědělské rady z Čestic. Kurs zahájen
bude dne 20. dubna ředitelem rolnické školy.

Přednáška v Perdubícich. Přednáška,
kterou konal dne.25. t. m. pan Diviš Čistecký,
c. k. konservator, v měšťan. besedě o zachová
lých památkóch děkanského tamějšího kostela, při
vábila do sálu besedníbo veliké množství poslu
ebačstva, tak že prostorný sl nemobl ani vóe.ky
pojmouti. Igalerie byly play. Přednáška tak
pěkná to také rozhodně zaslabovala. Pan před
nášející si upravil Játku své přednášky tak, aby
poučila i poutala Momenty umělecké ladně spojil
s bistorií a legendami chrámu a k výzdobě řeč
pické použil vhodoě i poesie. Proto se pana ře
diteli podatilo úplně ochvátiti pozornost poslu
chačstva a až do konce přednášky v uapjetí ji
udržeti. Zajímavá a obsažná přednáška přijata
byla všemi přítomnými 8 plným povděkem jevícím
ge v tom, ža se žádnému z přítomných nechtělo
ani ze sálu, když pan přednášející ukončil a mo
hutný aplaus aspoň částečně odměnil velikou o
chotu pana ředitele. Budiž mu za to hluboký náš
dík!

K volebnímu khantína Perdnbsku
Nyní již z volebních achůzí, řečí a volebních agi
tací nevycházíme. Čím dál, tím jaou bustější. V Par
dubicích svolal schůsi voličů samozvaný poslanecký
kandidát pan Al. Klášterský na neděli odpoledne
dne 24. t. m. do sálu v měšťanské besedě. Voličů
se však dostavil pranepatrný počet, před nimiž p.
Klášteraký v delší řeči rozvinul svůj politický pro
gram křižující se 8 posavadní politikou mladoče
skou a jevící snahu následovatí hrub. Šteraborka.
Druhý den ne to, dne 25. t. m. svolali do téže
místnoati ns 8. hod. več. svoji volební achůzi stá
toprávníci, na níž promluvili red. K. S. Sokol, dr.
Hajn a Klofáč, obhajujíce ve svých řečech svoje
politické stanovisko a útočíce a politiku pokrc
kářskou a sociálně-demokratickou. Pan Klofáč řekl,
že kdo potírá klerikalismus, musí zároveň potírati
i náboženství. Jinak vyzněly všechny řečí tónem
slušnýma sympatickým. Státoprávníci svéhovlast
ního kandidáta nepostavili a patrné nepostaví v 0
bavě, aby svojí vlastní kandidaturou nepomábali
mnoho kandidáta sociálně-demokratickému. Jest
dnes jisto, že sociální demokraté v Pardubicích
seženou pro svého stoupence nejméně 1500 hlasů.
Sociální demokraté mají hlasy svoje i svých od
půrců již sčítány. Dělnických hlasů 8 určitostí bude
v den voleb na 1700. Odpačítá-lí se asi 200 ná
rodních dělníků, z nichř někteří nejsou jistí, zů
stává na sociál. demokrata na 1500 hlasů nejméně.
Na tak zv. iotelligencí počítá se okolo 1000 hlasů.
Na živnoatnictvo, které si uminilo, že půjde vpo
litice svojí vlastní cestou, připadá přes 500 hlasů.
Mnoho ostatních blasů jest nejistých, ale jisto jest,
že evangelíci po většině i židé Šmabem, či strana
pokrokářů, budou usilovně podporovati kandidáta
gsociálně-demokratického proti jinému, nepostaví-li
tato strana vůbec vlastního kandidáta, jen aby tím
hnala vodu na mlýn sociálně demokratický! Při
takové situaci jest ce strany živnostnictva velice
neopatrné stavěti se na vlastní etanovisko a chtíti
spad demcnstrovati svým vlastoím nějakým kondi
dátem. Proti společnému nepříteli je třeba v do

* bách vážných semknonti se ve společné husté řady.
— V neděli, dne 24. t.m. svolal voličskou schůzi
agrární kandidát p. Fr. Udržal do Černé za Bory
a Pardubic. Pan kandidát mluvil klidně až do té
chvíle, když byl interpellován, jak to bude s těmi
rozličnými náboženskými rozlukami, zvláště ©tou
manželskou. Pan Udržal rozaekl ten agrární uzel
jednou ranou avého Šulomounského výroku, že a

árníci nejsou ani pro náboženství ani proti nábo
Faoství. O těchto otázkách poaud se prý pravoplatné

usnešení ve straně agrární nestalo. Pan Linhart
v Živanicloh kortešoval p. Udržela a jménem jehu
tvrdil, že nejsou agrárníci pro žádnou rozluku, ale
pouze pro reformu manželského práva. Teď nevíme,
na čem jsme. Jakmile se dotknete náboženství,
dostauete jen vyhýbavou odpověď aneb takovou,
kterou si wůžete vyložiti jak chcete, aby to jen
uspokojilo každého, zvláště toho, který mnoho
nepřemýšlí a má býti pouze volebním strojem
Působilo oa nás dojmem odpazajícím, když pan
Udršal sačal uedůstojné vtipkovat. Staré vtipy
peimponují již ani prostým lidem. Oluntělé fráze
o katolících nevyjímají se hezky v datech vážného
maže, tím méně v ústech poslaneckého kandidáta.
Pobrdavý a uštěpačný tón, který vann! z každého
slova proneseného o katolících, panu Udržaloví
rozhodně neslušel. Takový tón vždycky nám při

míná pokrokáře nebo sociál. demokrata. Edo
volně provokoje, nesmí Be divili, že 8e mu do

stane také příslušné odvety. Ve vší advořilé sluš
nosti, ale s veškerou rozbodností odmítáme vaše

nízké útoky na kočžstvo katolické, které nejeouc
přítomno, nemohlo se obhájiti. Panu Udržaloví
něco vlezlo do blavy a oyaí 8 tím chodí po schů
zlch a začno hned, jakmile někdo se ujme kato
lického náboženství. Trochu podivně vypadá, bá
síte-li po někom kamením a při tom ukazujete na
sebe jako vzor dokonalosti a bezáhonnosti.

Ochotnická div. jednota v é
pořádá dne 1. dubna v Kodymově Nár. doměk
vzpomínce 40letého jubilea divadelní činnosti p.
Ad. Drégra, ředitele, Čestný večer za lask. učin
kování paní M. Červové-Hozákové, kolor. zpěvačky,

„ J. Červy. ředitele kóru, pěveckých jednot
„Milady“ a „Cyrilla*. Předprodej lístků obstarává
p. Ant. Bělohoubek.

Vychovatelská člunost pokrokář
ského professera v Rychnově m Km.
Věru zvláštní, jak některý professor rozumí své
Školské povinnosti. Pane professore Cbyský, pře
mýšlejte, proč jate vlastné úřadem sem poslán a
od státu placen. Domnlváme Be, že vás přece ne
vyslalo na svůj náklad knám židovstvo k zlehčo
vání katolického náboženetví. A jestliše se israo
litům vaše činnost líbí, ať sí vás platí sami. Že
ee s židy máte tolik rád, tomu 8e nedivíme; nebylo
by ani míatné, kdybyste zapíral, že vaši předkové
byli z krve židovské! Leč pamatujte, že na gym
nasiu naplněném žactvem katolickým máte jeviti
aspoň trochu větší šetrnost k vyznání katolickému,
které rozhodně není pozadu za vyznáním tím, jež
šíří židovská Talmad-Thora-Schule v Praze. Dovo
lilo by se, aby profeagor na gymnasiu v žactvu
rozdmychával antisemitský boj? To byste koukal,
jak by takový intelligent letěl, i kdyby mluvil jen
samou pravdu! Vy však si dovolujete před kato
lickou mládeží zlelčovati víru jejích rodičů. Proto
vás do našeho gymnasia zemský úřad rozhodně
neposlal. Kdybyste rovnon měrou, vy chytrý muži,
mlavil proti talmudn a náboženství židovskému
vůbec, chodili by a vámi zdejší israelité jako 8 bra
trem? Horoucí lásku k národu jerusalemskému
jste si přinesl sem už z Rakovníka. A my 86 di
víme, jak jest v „zklerikalisovaném“ Rakousku
dovoleno pro horoucí lásku k židům státnímu pro
fessorovi katolickou víra napadati. Nenápadně sa
tento paedagog táže žáků: „Čtete Oavětu lidu,
Čas, Právo lidu nebo Podhořana?“ — Na výletě
před sochou Panny Marie: „Hoši, co myslite?
Byla Maria pannou? Jak jednou porodila, žádná
papna.“ — Před sochou Kristovou: „Hoši, žádný
syn Boží, pouze prorok.“ Kdo se vás, drahý pane,
na tyhle věcí víry ptá? — Proč raději zcela po
ctivě nepovíte, kdo nejvíce český národ vyssává,
kteří lidé nejvíce „osvěcují“ náš lid kořalnami a
kdo v Praze nejvíce gormanisuje? Tohle by bylo
pro uvědomění žactva prospěšnější, ačkoli vám to
neukládáme, protože za takovou národobospodářskou
činnost placen nejste. — Ale popularitu n žactva
umí si p. Cbyský získati jen což! Cbytře, Beslad
kými slovy; tyhle všecky herecké akty nic nestojí,
jsou tedy velice snadné! Nezkašený hocb bude
ua domolvati, jakon vřelou lásku má k němu ta
sladká tvář. Jen prý ať studenti borlivě navště
vují Veřejnou čítárna! On tam totiž poaflal „Volnou
školn“, „Volnon myšlenku“ a pod. Čbytrák věděl,
že ti hoši nemají při svých školských povinnostech
taky příležitost a čas prozkoumati odpovědi katu
lické na lží v těch listech obsažené: a tak se
lehko rybička chytí. Není lebčí práce, jako zlaká
vati si popularitu podkopáváním toho, co již posta
veno. Takble někoho potrestat, podráždit, na to
jest p. Chyský skutečně calapik. Jak horlivě spěchal
s Drem Štemberkou 10. března uplatnit avé vloby
pro zamezení katolická důvěrné schůze do Dlouhé
Vsi! Sohnáno asi dvě stě socialistů, kteří sloužili
při výpravě ochotně jako kmáni. Jenže lid náš
většinou poznává, kdo za socialisty stojí. — Pan
Cbyský ei však přece může víc dovoliti než jiný;
jest prý dobře zapsán u zemské škol. rady a tak
se už mnoho báti nechce. „Podhořan“ už nyní
voní dachem jebo myšlenek. Jak by do něho po
krokář p. Chyský nepsal? Véru nedivíme 8, že
jsou tam již uveřejněny výtky aboru professor
skému. On prý chudák — dle vlastních slov —
nemůže se jako paedagog postaviti „na povýšené
stanovisko profegsorské. on se musí k nim snížiti.“
Jaká blabosklonnost! A Chyský umí nějak studu
jícím podkonříti! Tak se zjednává popularita na
účet a úkor jiných profesorů, pojímajících avůj
úkol vážně. Jiní zasloužilí zdejší professoři se
nedovedou tolik snížiti, aby úlisným pochlebováním
a umělkovaným úsměvem 86 vtírali do srdcí
žactva, které v mládí svém nedovede rozlišovati
duchy. Už vás máme, pane, zrovna dost. Hleďte
si řádně svých povinností. A nepřestanete-li, svě
říms tisku více.

Bada pokrokářskému profesneroví
p. Chyskému. Vy důsledný a chrabrý rytíři,
oo jste to učinil vystoupením z církve katolické?
První křesťané, nad které ovšem vy svojí mravní
povýšeností vynikáte, třpěli i za avó přesvědčení
eart. Nenávidění kněží francouzští raději 8e ne
ohali ožebračiti, než by zadali svým sásadám.
A vy? Vystoapil jste z naší církve chytře teprve
tehdy, když jste dostal defioitivu. Poněvadě pak
jsko profesaor c. k. ústava jste těžko mobl pře
stoupiti k víře svých oteů, stal jste se — ovange
kem. Ale jakým! Vždyť se vám přece nijak ne
Mbí ani články víry evangelické, vy chrabrý rytíři.

Svým přestupem k evangelické církvi tedy jste
přece nijak nedokumentoval své přesvědčení. A
tak uš zůstává pravdou, že pokrokáři jsou sice
hodně smělí a bojovní, ale jakmile se jim
jedná o dobré bydlo, hned dají pokrokovost a dů
slednost stranou. A tihle lidé chtějí býti mravním
vzorem našemu národu. Jada — Chyský. Radíme
vám, abyste jako „muž pokrokový“ otvíral lidu oči
těmito rozpravamí: Proč 'ae Rumuni vzbouřili
proti židům a proč předtím „Právo lidu“ raději
psalo o Španělsku než o bližším Rumanska? —
Proč židé ve veřejnosti se neoamělují dokazovati,
že jejich talmud jest lepší než náš Nový zákon?
— Proč Masarykovský „Čas“ stojí o zrašení ka
tolické theologické fakulty a proč dělal roklamu
německo-židovskéTalmud-Thora-Sobule? — Jakého
hlavně jsou vyznání lídá, kteří jsou v naší zemi
majiteli kořalen? — Proč židovští kapitalisté stojí
v čele sociální demokracie? Případně vám navrh
neme ještě jiná časová themata. Tedy, chrabrý
harcovaíku pokroku, jen mnavšecky strany ote
vřeně, bezohledně, apřímně a -- s odkrytým hle
dím! Pak budete právem imponovati i svým od
půrcům.

Z Lukavice u Bychnova m. Kn.
V neděli 17. t. m. mluvil p. Chaloupka, agrárník,
o politické situaci, Řeč jeho přijata byla za sou
blasu všech přítomuvých. Než, po řeči p. poslance
přihlásil se k slovu samostat. kandidát pokroko
vých zemědělců, řídící učitel p. Hynek ze Slatiny
a — vývody jeho byly také většinou přijaty (1')
Kdyby „Chaloupkovi zemědělci“ či tělesná stráž
páně poslanoova nerašils svým sykotem a nuceným
smíchem řeč p. Hynkovu, byl by tento otevřel
lidem oči, kterak bospodaří agrární zemani ať
v zeměděl. radě, tak v sněmu zemském. Pánům
z Kučerů nikterak se nezamlouvalo, když slyšeli
o dietách, subvencích a pod., a p. poslanecv řeči
obranné vyšel v uších posluchačstva jako vítěz.
Jak uvedeno, mluvili tedy oba páni pěkně, ale
v naší osadě, jak doznala schůze na av. Josefa
odbývaná, měli mluvit otevřeněji. P. Hynkovi jako
realistovi se nedivíme, ale p. Cbaloupkovi jako
dobrémo, svědomitému a šlechetnému taky-katolíka
se opravdu divíme. Otázka náboženská hýbe dnes
takřka celým světem a p. poslanec v celé aré
řeči náboženství otevřeně ani slůvkem neobhájil,
neřka-li, aby 8e o něm zmínil. Kdyby byl v dlouhé
své řeči, jak to obyčejně bývá už přirozeným
zvykem katolíka, aspoň slůvkem o Bohu se zmínil!
— Jako katolíci nejen slovem ale i skutkem ba
deme volit muže, který na program katolického
lidu českého se staví, a tím jest p. Ferdinand
Vogl, rolník a starosta z Čestic. Jest sice v řeč
uění oproti p. poslancovi nováčkem, ale — jasná,
přesvědčivá promlava jeho má cenu — zde mluví
poctivost, šlechetnost a důvěra v Boha a ne úlisná,
a nejasná politika. Poctivý, upřímný u zkušený
poslanec víc nám prospěje, než vypočítavý řečník,
i kdyby mluvil sebe lépe. V parlamentě natno
netoliko mluvit, ale hlavně dobře přemýšlet a
jednat. — Kdotříští dnes veškeré vrstvy lidské, kdo
podkopává základy společensko mravní, vylíčil dů
kladně v úterní řeči dp. Jos. Novotný z Kostelce
n. Orl. Řekl totiž: „Když nám nebudoo tupit to,
co nám je nejdražším, co činí člověka člověkem,
pak se nemusíme hájit a výrok agráraí strany, že
tříštíme my katolíci lid, bude zde neplatným.“
Jest si jen přáti, aby přesvědčivá, v základních
pravdách se neměnicí slova dp. řečníka ujala se
v ardcích toho lidu našeho, který má opravdový
emysl a cit pro šlechetnost, poctivost a spravedl
nost. Všem pánům řečníkům budiž stejný dík,
neboť jedni nás přesvědčili, draal utyrdilí, a dá
Bůh, že prohlédnou i ti, kteří dosud neproblédlí!

Z voleb. okrasn novopackého. Vúterý
dne 19. t. m. konala se v Karlově voličská schůze,
svolaná p. Dr. Šulcem, kandidátem poslanectví,
pro volební okres Nová Paka, Lomnice a Hořice;
pan kandidát ge představil a promluvil věcně a
srozumitelně o nynější polit. situaci vzbledem
k budoucím volbám. Přednáška byla pozorně ode
všech přítomných vyslechnuta. Byly zastoupeny
různé strany a voliči z Karlova, z Tample a ně
kteří hosté z Hoztok. Ku konci pan kandidát ješté
vyložil program strany katol. lidu v Čechách. Na
vyzvání dp. Soukupa, kaplana z Roztok, kdo jest
pro kandidaturu p. Dr, Šulce, přihlánila se většina.
Neblasovali jeu epiritisté, socialisté a pokrok.
agrárníci.

Zpráva = 49. volebního okresu.
(Náchod-N. Město-Opočno.) Dne 3. t. m. konána
v N. Městě konference důvěrníků strany katol.
lidu, jichž sešlo se 112, a tito usosali se jedno
blasně za zdejší okres požádati miláčka křest.
soc. dělnictva Dr. Rud. Horského, faráře v Šárce
u Prahy, aby přijal kand posl. do říšsk. snému.
Dnes možno k této zprávě dodati, že Dr. Horský
nabídku kand. přijal a slíbil, že v nejbližších dnech
savítá mezi svó voliče a jim program strany katol.
lidu objasní. Na našincích pak jest, aby se vše
možně přičipili o zvolení krsjně obětavého a za
sloužilého pracovníka toho.

Z ruchu volebního. Na schůzi důvěr
níků v Týništi 25. března byla definitivně stano
vena kandidatora vldp. Dra. Reyla pro městskou
skupinu královébradeckou ©Téhož dne odbývala
se aoučasně v Týništi schůze zástupců živnosten
stva, které se neneslo vystonpiti 66 samostatným



kandidátem p. Petridesem, obchodníkem « Byohmova.Tímje rozhodanteužšívolbavnašemo
krese, proto je soela odůvodněno, když si kato
leká sírane zajistí samostatnou kandidatnrou vliv

Ba užšívolbu. Dle Peggy +kérrgnné 9aprosto vyloučeno, že by při uděl volbě zby

výběrjen mezi pokrokovým a sociálně demokratíckým kandidátem. Proto katoličtí voličové, setr
vejte při Dra. Reylovi, abyste podali důkaz o avé
početné síle na okrese. Na prvý rár nebude vůbec
šádný kandidát svolen, a při užší volbě zařídíme
se die situace. Žádné nebezpečenství tedy nám
nebrozí samostatnou kandidaturou.

Veličské sehůze. Dne 7. dubna konáse
voličská schůze v Cbomnticícha 14. dubnav Obni
šťanech. Na obou promluví dp. Vineene Šetina,
kaplan ze Žlunic.

Ze Slatinam. Dne 24. března představil
se nám zde agrární kandidát poalanectví do říšaké
rady pan Havelka. Na dotaz, jak smýšlí o volné
škole a rosluce manželské, uechtěl dlouho odpo
věděti, manévruje při tom různými citáty proti
katolickému manželství nerozlučitelnému a prohla
duje, že jest evangelikem. Na konec pak řekl, že
se bude kloniti spíše k zásadám liberálním a po
krokovým než klerikálním a zpátečnickým. — Dne
25. března předetavíl se nám zase kandidát spo
jenýeh stran živnostenské a národně-sociální, pan
učitel Jeníček z Čáslavě. Mluvil pěkně, mírně, věcně,
ale toliko o bmotné existenci dělnictva, melorol
nictva a maloúřednictva. Po jeho řeči došlo ke
konfliktu mezi národními sociály a sociálními de
mokraty; tito se chovali nepřístojně, hrubě, jek
jiš o nás jejich zvyk. Hulábat a hrozit dovedou
snamenité; mají delší školu.

Z Dobrušky. Pokrokářizdejší připravili
si hody o týden dřív. Pozřeli tři .klerikály na
jednou. Potřebují krev. Košeráků mají několik.
Pěkně jste to napsali ve svém požidovětělémlistu,
že i nejotrlejší liberál zachvěje Be nad vaší euro
vostí. A proč jste se tak vyřítili? Že kněží opra
vil několik pomlav vašich. Čí nemá práva již
dnes kněz hájiti své cti? Vy mluvíte o svobodě a
volnosti, choete roshodovati o přežitku náboženství,
ješ nahradíte svou osvícenou lidumilností. Řekněte,
pro koho vlastně máte své velkohubé fráze? Smí
budoucí společnost sostávati jen ze židů, učitelů
a Bocialistů — ty ostatní odstřelite? Surovosti 8
prolhanosti, jak dlouho lid dá se vámi klamati,
"hanobiti, ochuzovati! „Hlasy Pokroku" podaly vý
"mnamnýdokument, jak mohou pokrokáři zdivočiti,
zesurověti. Nemejí cti, nemají obledů a vztekle
hledí na katolíka, čekajíce chvíle, až budou moci
jej snásilniti. Potká-li katolík takového pokrokáře,
pojme ho hrůze nad jeho fanatickým vzezřením.
To jsou ti praví povýšenci, kteří pochopili pra

-avláštní kultarní ideál doby — nadávat kněžím,
smát so víře, hrubými vtipy dokasovati lásku, su
rovou nenávistí svoje uvědomění. Pokrokáři?
Zrádci jste, kteří místo abyste lid uvědomovali o
jebo právech, jeho zájmů se zmstali, zrasujete jej,
štvete proti tém, kteří jediní dnes mu ukazují
směr dobrý, jímž práv svých domoci ae může.
Pokrokáři ? Pokrytci jste, znáte dobře utiskovatele,
vyssávače lidu, chvástáte ce, v čem lidu pomů
žete, ukazujete svůdnými slovy prohloubenost
svého programu — vše jen na oko, jen teď, aby
lid neprohlédl vaše hanebné úmysly, vaši zapro
danost, vaše podvody, aby lid vás, cizopasníky,
nesetřásí, sebe uplatniti nemohl — ne, lid musí
aloužiti, vás poslonchati, tělem i duší před svými
otrokáři se plaziti, to chcete, k tomu jste vy,
abyste odvrátili pozornost jeho od vlastních ne
přátel, abyste zastinili jeho rozhled, proto jste mu
nalbali nesmyslných, nevěreckých báchorek, proto
jste mu vymalovali strašáka klerikalismu — odtad
teu váš vztek proti knězi, chytrá taktika bíti
kněse, aby lid hledal nepřítele, kde není. Přijal-li
který kněz stipendium nebo řekl-li jaké slovo, na
tom vám, semitským zaprodancům, nezáleží. Slídíte
lačně po nejmeněí příčině, abyste spoustu hany
vychrliti mohli na nenáviděné „klerikály“. Nafouk
nete se nadčlověcky a velkohubé řeknete: „Celá

- řada svědků to slyšela“ — a celá řada — je ně
jaký mazaný mluvka, který se učí na prolhaného
pokrokáře. Počínáte 8i jako zákeřníci, kteří kryti
anonymitou přepadávají nenadále a pak se šklebí,
jak těm „klerikálům“ opět zatopili. Byl by dlouhý
kalendář hanebností, kdyby si vzal někdo práci
a jednoho z vás po druhém na světlo postavil
veřejnosti. — Tomu dopiibvateli « V., jenž pu
smívá se churarému řečníku, laiku, přejeme, aby
bo Bůh netreatal slepotou a aby si lépe protřel
zrak, kdyš už nyní nevidí ani ke dveřím.

Volební schoze ve Zbožnově a Po
křikově. V neděli dne 17. březoa odp. a večer
pořádalo zemeké Sdružení katol. zemědělců volič
ské schůze ve dvou obcích venkovekého volebního
okresu: Skuteč-Vysoké Mýto-Nasavrky totiž ve
Zbožnově odpol. a v Pokřikově večer. Účastenství
bylo hojcé. Na obou schůzích představil se voli
čům kandidát poslanectví za jmenovaný volební
okres p. Krejza, starosta ze Zderaze. V řeči své
rozvinul blavní zásady, kterými ae obce řiditi, bu
de-li zvolen, totiž zásady katol. zemědělců a strany
katol. lidu vůbec, totiž právo a spravedlnost na
základě přikázání Božích, jmenovitě ve prospěch
výrobních stavů: rolniotva menšího, řemeslnictva
a dělnictva. Pěkná řeč jeho, ne sice vybranými

lovy jla tím více srdečnou
u oslí, ješ z ní každého mile dojímals. Bylo
viděti, že nestojí před voliči některý s tactových
kandidátů poslanectví, kteří před volbami toho na
slibujíasotva svoleníjsou,rádi zapomínajínato,
co slibovali; ale bylo viděti, že své síly a svou
ráci nabízí voličům muž poctivý, akušený, láskou

Ecelému národu a jmenovitě k stavům nejvíce
trpícím, z nichž sám je, oaplněný, jenš práci po
ctivou, třebas ne hlučnou nejen slibuje, ale také
ve prospěch svých voličů bude vykonávati. Potom
vysvětlil blíže program strany katol. lidn Českého
vůbec asdružení katol. zemědělcůzvláště tajemník
tohoto sdružení p. Fikejzi. Byla to teč delší ataké
s ohněm pronesená, která dosvédčovala, če mladý
ještě p. tajemník do otázek těchto jiš značně jest
zapracorán a že při dalším důkladném atudiu
může jednou velice vyniknoutl. Obě scbůze skon
čily se sdárným výsledkem pro p. Krejsu.

Agrární schůze v Hrákotíně a Jid
řeticíeh. Těž p. Paďonr, statkář z Vraclavě u
Vys. Mýta a agrární kandidát poslaneotví za vc
lobní okres venkovský Vys. Mýto-Skuteč-Nasavrky,
pořádal v neděli 17. března schůze voličské ve
Mrákotíně a Oldřeticích. V obou však «opadi
špatně. V Mrákotíně mluvil umírněně a ne tak
rýpavě jako dopoledne ve Žďárci. Vykládal Činnost
dosavadní agrární strasny a její sásady, dle nichž
též sám se bude říditi. Varoval před náboženskými
třeničemi atříštěním eil. Proto varoval před stra
nou katol. zemědělců. Jemu odpověděl za stranu
katol. zemědělců p. farář J. Elitser z Raoné. Vy
vrátil jeho výtku o tříštění sil poukázáním, že
roztržka mezi stranou agrární a katol. zemědělci
trápila i jej a katol. zemědělce, ale že vina tobo
nese strana agrární sama, poněvadž Sdružení ka
tolických zemědělců nabízelo straně agrární kom
promis, a strane agrárol neměla ani tolik slušnosti,
aby nabídku tuto zodpověděla; dále, že atejně
strana agrární zavinila nedůvěru, kterou k ní katol.
zemědělci mají, svým neupřímným chováním k ná
boženství katolickému, jmenovitě ohledně rozluky
manželství, jedoáním agrárních poslanců na říšské
radě vzhledem k útokům ua katol. mravouku a
Nejav. Svátost Oltářní a konečná dietářatvím svých
předáků. Po odpovědi pana Paďonra, v níž něco
z výtek agrární straně učisěných uznal, A po
kratší řečí p. Macláčka, člena okr. výboru, jenž
p. Paďoura na cestách jeho a sobůzích doprovází,
replikoval zase p. farář P. Elitzer. Pu té dušlo
k rozhovoru o kandidátéch poslanectví; p. Machá
ček odporučoval p. Paďoura, když se však hanlivě
dotkl p. Krejsy, starosty ze Zderaze a kandidáta
poslanectví sa týš okres, zastal ge tohoto, nedotý
kaje se osoby pane Paďoura, p. ferář P. Elitser
Sahůse skončila s patrným prospěchem pro p. sta
rostu Krejsn. V Oldřeticích, kam 5e pan Paďonr
odebral « Mrákotina, byla schůze slabá; p. Padvur
mluvil podobně, jako v Mrákotíně, ale muohem
stručněji. Zde se dostal do debaty 6 dvěma mla
dými, ale bystrými muži, p. Sodomkon s Račic a

k Duchečkems Vojtěchova. Měl eo dělat.louho se věak nesdržel. Spěchal k vlaku. Bylo
to pro něj dobře. Byl by dopadl ještě hůře, ne
tak k vůli ové osobě, ale k vůli jednání ag-ární
strany. Zvedly ae pro něj pouze tři ruce.

Schůze katol. žen a divek v Hele
timě. V sále hostince p. Vince.Mládka 10. března
odpol. shromáždilo se na 200 katol. žen a děvčat,
k nimž promlavily drě řečnice: sl. Vavrouškova,
dcera rolníka z Jitkova a al. Jakubcova, obchod
pice z Vršovic. První vylošila přítomným na pří
kladech z minulých dob, co ženy vykonaly ačeho
tudíž i nyní schopny jsou, jen když budou chtit.
Byla to přednáška sice nedlouhá, ale řečojce-za
čátečnice může s ní býti spokojena. Vrcholem
schůze byla však řeč osvědčené již a velice vadě
lané a aečtělé sl. Jakubcové. Tato statečná a
nadšená bojovnice za práva žen také v řeči své,
v níž vykládala práva a povinnosti ženy v nynější
době, živým, ohnivým, od srdce k ardci jdoucím
přednesem poslachačky své skatečně unesla, tak
že otovřeně projevovaly svou radost nad tím, že
Sdružení katol. zemědělců a Všeodborové sdružení
křesť. dělnictva schůzi tuto uspořádalo. Některým
mužům se sice nelíbila schůze ta a dosti proti ní
potom mlavili, ale ti musí pamatovati, še spolčo
vací a shromašďovací zákon rakouský platí pro
všecky rakouské oblany a občanky a ne pouze
pro některé.

Katolický ruch ma Čáslavsku. Dne
25. března v Čáslavi byla pořádána veliká důvěr
na schůze obvodu Čáslavského. Účastníků bylo
přes 500. Za předsedu zvolen pan Jan Kořínek,
starosta z Přibyslavic, za místopředsedu pan Klička,
starosta z Hrabčšíne, za zapisovatele jeden pan
úředník z Čáslevě. Pan Otokar Semerád, kaplan
z Čáslavě, promluvil krátce a jadraě o důležitosti
kat. tisku, vybídl přítomné k volbě důvěrníků ob
vodových a důvěrníka okresního. Zvoleno více
pánů za důvěrníky obvodové, a důvěrníkem okres
ním jmenován Maxmilian Smrčke, kaplan v Po
téhách. Po té v krásné a dlouhé řečiza velikého
nadšení všech posluchačů mlnvil k přítomným pan
Drápalík z Hradce Králové. V řeči své vysvětlil
a obhájil program katolické lidové strany, jakužto
strany, k níž jedině všickni Češi všech stavů hlá
siti se mobou. Zároveh krátce vysvětlil vznik stran
politických v Čechách, a z jakého stanoviska na

ně český katolík hleděti má. Ke konel schůze
vybídl přítomné dp. Smrčka k odebírání Obnovy,
Čecha a kat. tisku vůbec. Na to sehůze ukončena
za velikého madšení všech.

Z Kučšje a Homova, Na den 17. břesta
t. r. byla u nás svoléna důvěrná schůze dp. Mast,
Kloudou, kaplanem z Ronova. Týž urádí na za
čátka slova E. Vocela z „Přemyslovců“, kde se
praví: „Neznati toho. co bylo před námi (t. | ce
snati déjin národů, jesttolik, jako býti vždycky dí
tětem". A tytéž dějiny jsou nám neklamným dů
kazem, že nejdeme ku předu, nýbrž do zada. Doba
naše eměřuje čím dále tím více k modernímu po
banství, čemuž zvrácenost lídeké přezděla. pokrok
4 osvěta. Dnes většina lidí, jsouc klamáns £ zv.
pokrokem, slepě věří, co jí nevěra podává a
vidí skáza v náboženství katolickém. A přece ná
boženství katolické jest ten tmel, který jest spů
dobilý udržet člověka, že neklesá pod poulě zvíře,
které rozumu aerá. Náboženství katolické to jest
základna, na níž možuo jedině a bespeéně založit
blahobyt národů, pořádek v zemi, bespečnost 4
pravou svobodu. Jak často užívá se slova „klerikál“,
ješ má soačiti polapu o příslašnícich církve Ja
tolické. Známe však celý zástup lidí, kteří daes
mají jen těm klerikálům co děkovati, že dosáhli
výnosného postavení, jsouce „klerikálními“ penězi
podporováni. Ponévadě však někteří celý svůj roz
hled politický a suciální soud do alova tobo se
středí, nevódouce co vlastně povídají, jest třeba,
aby Širší veřejnost měla pojem jasný toho slova,
jimž označují mnozí v politické příčině vše, čeko
jejich slabý mozek nechápe Slovo „klerikál“ tedy
vlastně nyní znamená.člověka, který věří v Boha
a koná své náboženské povinnosti a zdržuje re
při zdravých zásadách starých, ale přijímá rovněž
zdravé zásady nově. Dále čte 39 program „Strany
katol. lidu v Čechách“ © posnámkami a vysvětlit
kami, přičemž hlavní důraz klade se na konfes
sionelní Školu, manželství a stát. Poté dp. řečník
praví: My všichni jeme katolíci, katolíky byli naši
předkové, a co by nám řekli tito, kdyby vstali a
viděli, že chceme brojiti proti tomu odkazu, který
oni nám dali neporašený. Katolíci, nastanou volby
do říšské rady dne 14. květos na základě nového
řádu volebního. V těchto bude míti každý vliv na
zákony a každý tedy bude morálně za zákon cod
povědný. V Hůěské radě přijdou také na přetřes
otázky náboženské a to katolické. Jinab bychom.
se do politiky nemichali, nebýti těchto sáležitostí.
O vtáskách těcbibadoo mlariti poslanci, jaké tam
pošleme. Nože vzoboprne ne e jďeme k urně jako
jeden mocný šik, semknati jsouce v poroon baňte,
v mohatnou organiseci „Strany katolického lidu
v Čechách“ a volme muže charakterního, muže
pevných zásad, spravedlivého, rolme — katolika:
tělem i duší. Nato svolen důvěrníkem paa Bárta,
kovář, a vyložen krátce účel časopisu „Štít“ a byl:
zároveň i doporučen. Členů přistoupilo ihned 98.
Schůze skončena za velikého potlesku a volání
„Zdař Bůh |“

7 Nevé Vol mad Popolbou. U příle
šitosti organisování zdejších katolíků konána dne
24. břesva zdařilá schůze. Posvání byli občasné

předsedu schůze svolen p. V.Čístecký ze St. Paky,
který představil shromáždění řečníka p Dr. Fr.
Šulce 2 Hradce Králové. Pan řečník, ujav se olova,
vysvětlil příčinu s nutoost organisace kstoliků, což
přijato od posluchačů s pochvalom. Na to představil
se zdejšímu voliditvu jako kaudidát poslanectrí
za veakovské obce zdejšího volebního okresu ne
základě programa strany katolického lidu v Če
cháéch | Důkladné a zřetelno probrav stanovisko
strany vůči všem Časovým i stavovakým otáskám,
žádal přítomné, aby ma při volebním osudí svou
důvěru věnovali. Šámpak zavázal te, že v pří
padě svého zvolení zasazovati se bude poctivě,
nezištně a svědomitě o sájuwy všech, jež by za
stupoval. Přednáška jakož i sama osobnost p. kan
didáta setkala se a vřelými sympatiemi velké
většiny přítomných. Scbůse pak, jejíž průběh byl
venkoncem klidným — ačkoliv bylo přítomno přes
600 osob různých stran — vyzaěla valnou většinou
pro kandidaturu řečníkovu. Do organisace kat.
přistoupilo 250 členů. Přejeme p. kandidátovi, aby
se všade 8 podobným úspěchem setkával, neboť
muži jeho charakteru neváháme svěřiti své zájmy
občanské, sociální i náboženské. K.

Ze Stříhova u Král. Městce. Katoličtí
voličová obce Stříhova na důvěrné schůzi za před
sednictví p. V. Jirsáka, starosty, dne 24. březnu
t. r. četně abromáždění po vyslechnutí řeči vlp.
Fr. Soloičky, kaplana v Král. Městci, o přítomné
situaci politické, a řeči p. Jana Čípa, delegáta
„Sdružení katol. českých zemědělců v Čechách“,
protestují proti tomu, aby jim- byl snad vyšším
samosprávným úřadem za poslance nabízen někdo,
kdo by byl p.oti jejich katolickému smýšlení, záj
mům a potřebám a prohlašují: Hlasovací llstek
ohteme svobodně odevzdati jen tomu, kdo jest
rolníkem nebo v úzkém apojení a venkorem a jeho
potřeby zná. Muel být vzdělaný, obou zemských
jazyků mocný, nadaný řečník. Nesmí sledovat záj
my pokrokářské, o jejichž ahoubností zvlášt pro
venkov jsme se přesvědčili. Nesmí tedy náš kan
didát náležeti straně, která má ve srém programu
snahy pokrokářeké, nebo jejíž vůdcové ae pro
Snaby takové vyslovili. Jsme tedy hotovi hlasy



své dáti jen tomu, kdo ee nám veřejně zaváže,

nebo podpisem stvrdí, še badeprot rozluce IDADSelství, volné Škole a odluce církve od státu. Kan
didát náš musí být charakterní a pověsti bezáhonné,
abychom slovům jeho mohli véřiti. Ponecháváme
jeho libovůli, v které straně by chtél zájmy naše
nejrydatněji hájiti, jen když všem ostatním pod
mínkám vyhoví, ale více nám bude vítán, bude-li
jako rozbodný katolík blásiti se ke straně kato
lické a nice ke „Sdružení katol. rolnictva v Če
ebách“, o jehož dobrých snahách ja: e přesvědčeni.
— Veliká většina voličů obce Stříhova.

Z Něm. Broda. Dne 24. ojeli se u nás
agrární důvěrníci z venkovské volební skupiny
Ghotěboř-Hlinsko. Důvěrníků bylo 15, s každého
okresu po třech. Rozbodovalo se o třech kandi
dátecb, jimiš byli p. Mixa r Nové Vei na Cho
těbořeko, p. Vaško, rolník z Utína v okresu Pli
byslavském a p. Pleva, rolník na Polensku. Dů
věrníci agrární rozhodli pro p. Plevu, jenž pro
hlášen byl za olicielního kandidáta strany agrární.
Na výsledek schůze nedočkavě čekali zdejší mlado
deši. Tím hned prohlášen za kandidáta mlado
českého p. dr. Malípský, továrník z Ronova. Zápas
bude tuhý, neboťpro dra. Malínského seženou mlado
čoši dosti hlanův, a agrární strana nemůže mlaviti,
fe má předem vítězství zajištěno. Zejména prý Ha
bersko bude hlasovati pro dra. Malinského. Na
stanov-li užší volby, půjdou pokrokáři asocielisté
proti agrárníkům.

Z Chotěboře. Jak anášeliví jsou pokro
káři, dokezují den co den nejen v Řivotě epole
šenském, nýbrž sejmóna v „Osrétě lidu“. Nikdo
mosmí mít jiné přesvědčení, vež oni, a proto“
« plantášoickým karabáčem vrhají se na každého,
kdo jeat jim nepohodlný. V Chotěboři počal vy
cháseti „Obsor“, týdenník věnovaný zájmům ná

"eodohoapodářekým. Jelikož vidí v něm pokrokáři
konkurenci „Oavětě lidu“, již do něho buší, ač 8e
jich posnd nikde nedotekl, a jiš troubí do světe:

Pokrokáři, pozor, musímešlápnout „Obzoru“ na:
Řrdlo, neboť u ním má styky farář Vlček a jiní
klerikálové.“ Ovšem páni pokrokářidobře vědí,
te to místo, které zaujme „Obzor“, ztrácí „Osvěte
Hda“, a odtad právě se vysvětluje ona nepokojná
a rosčílená žárlivost proti listu, který má za účel
vychovávati a poučovati lid bere štvaní, vlastního
pokrokářům.

Katolická kandidatura na Němec
ko-Brodsku. Na schůzi důvěrníkůdve 21.bře
ena v Něm. Brodě přijal kandidaturu za 33. 6iru+

pisu měst: Něm. Brod—Humpolec atd. p. Jos.ováédek, knihař s Praby. „Vítáme tato kándi
datura, nebof známe p. Hovádka jakožto výteč
úěho znalce otázky živnostenské a -dělnické.
Všichni živnostníci s radostí uvítali živnostemgiou
kandidateru pro naóe města.

„Z Hampolce. „OsvětěLida“ a „Času“
jednou pro vědy oznamuji, že do „pokrokových
přednášek“ Osvětového svazu nevyslíláme žádných
bojovníků „s klerikálnf strany“; mluví-li tam ně
kdo, neděje se to z našeho návodu, nýbrž z vlast
ního zájmu přítomného „klerikála“. Že p. Pelant
mé výtečné vědomosti, o tom svěděí schůze ve
Zlonicích, kde dle „Slováckých Novin“ ogrěděen
tyl „volný myslitel“ Pelant z následujícíchnepravd:
1. Pelant mluvil o husitské době a neznsl ani ta
tové nákladní věcí, jako jest znění kompaktat.
Pravil, že kompaktata záležela v tom, aby bylo
přijímáno pod obojí, aby kněz ve amrtelném hříchu
sebyl knězem. 2. Pan Pelant přednášel, že Hus
litoval, še jako žáček bakalář (I) brál šacby; —
nevěděl p. Pelant, še bakalářství bylo již stapněm
akademickým. 3. Pan Pelant falšoval tendeněně
historickou pravda, Poučoval totiž poslucbačstvo,
de „proto papež vyhlásil na Prahu interdikt, že
-s ní nedostal ani krejcaru za odpustky“, a přece
v nejmenším dějepise každý se dočte, že proto
byla dána kletba na Husa, že se nedvstavil k souda.
Jak sřejmo. p. Pelant vůbec rád myslí volně. —
Pan učitel Radolf Halík z Jiřic ve zprávě v „Osvětě
Lida“ (z Humpolecka: Vláda tmy) naříká, jak se
klerikalismue na okrese humpoleckém vzmáhá;
Bení prý neděle ani svátku, aby se neodbývala
někde v okolí štvečská schůze, při které ce štve

6 učitelatvu. Protože jsem tam jmenován tóž„žádám pana učitele, jako charskterního muže,
e důkaz pravdy, kdy a kde jsem štval proti učitel
stvu ve svých přednáškách. — P. Odo Vorlíček.

Z Rohozné u Poličky. V pondělídne
26. břesva t. r. konána byla chůzevoličeká. na
které představil se kandidát poslaneotví p. JUDr.
Josef Myslivec. Návětěra byla přímo imposantní,
dostaviloť se na 600 voličů z Rohozné i « okolí.
Zahájil ji dp. E. Neumann, místní farář, vřelým
proslovem, upozorniv na následky oventnelního
tušení schůze, jelikož nálada oposičních živlů
wvědčila tomu, že schůze klidně se neodbude. Již
při volbě předsednictva mlataí jeden učitel J. KH
fanovský dal na jevo své příkré socialistické mo
resy tím, že prosaditi chtěl předsednictvo ze řad
svých stoupenců. — Počínání jeho bylo však tak
aměšné, žo musil odejíti s nepořízenoui se svými
21 stoupenci, kteří vyslovili avůj nesoublas « za
vršenon volbou předsednictva. Ohromnou většinou
gvolen pak ra předsedu schůze dp. farář Nenmanu,
který energickým Hsením schůze docílil toho, že.
kandidát poslanectví mobl svoji řeč klidně sugeř
rošeně předaásti. Po velice účinné a výtečné řečí,,

ješ protkánanejvýšlogickýmis na rozami ardoe
působícími vývody, přiblásili se ke krátkým do
tazům dva voličové, Jimě ku spokojenosti jich od
pověděl pan kandidát, načež dy. farářNeumann
vyzval přítomné voliče, aby zvednutím raky osvěd
čili, sda soublasí s navrženou kandidaturou. Všichni
voličové svorně tak učinili a vyzváni byvše, aby
setrvali při svém rozbodnutí, nadšeně tak 8 plnou
zárukou slíbili. — Nadšeným proslovem dp. faráře
tato manifostační schůze za neobyčejně povsnešené
nálady ukončena. Na to pak rodákem rohozen
ským p. Jos. Kubáskem, rol. z Kamence, vybíd
nuti voličové ku statečnému a možnému vystou
pení při volbách. Schůze tato byla účinnou
odpovědí na pokus soc. demokratického kandidáta
Hoáta zaloviti si ve zdejší obci, učiněný 17.března.
— Zmíněný pán domníval se, že pomocí asi tuctu
soc. demokratických stoupenců vedených učitelem
Křižanovským získá voličstvo zdejší pošetilými
a neomalenými svými frásemi a útoky na „kleri
kelismus“, leč v naší obci nekvete přoň pšenice.
Místní farář dostavil se do schůze té a vyvrátil
nadobro ©hravým způsobem nabubřelé fráse do
lidu nenvědomělébo házené, tak če pan Hnát ise
svými korteši úprkem pospíchal tam, kde lid zba
lamucený dá ee zapřábnouti do chomonta Adle
rovské strany. Místní organisace čítá 28 členů.

Veliká schůze v Černilevě. Katolická
Jednota pořádala na svátek Zvěstování Panny
Marie 25. t. m. schůzi, na kterou pozván za řeč
nika dp.J. Sabula z Hradce Král. Posvanýhost
jasně a populárně ve dvou krátce za sebou ná
aledujících přednáškách vyložil přítomaou sitnaci
katolictva. Pověděl, jak historická pravda o církvi
se překrocuje, jak se dějí útoky proti katolické
svobodě, proti katol. náboženství ve školách apod.
Vyzval přítomné, aby odpůrcům čelili pevnouka
tolickou organitací, ješ právě v nynějším předvo
Jebním čase má se dobře a s prospéchom osvěd
čiti. — A co lidetva naslouchalo napjatě slovům
řečatkovým! Již před achůsí spolkový sál byl
tolik přeplněn, že mnozí se mosili vrátiti. Jeden
paztáta = Výravy, který nedávno před tím si
úěžoval, že eo pro chorobu sotva na nohy může
postaviti, s velikou obětavostí pomaloučku se do
plížil do schůze též, Kdyby byl spadl při schůzi
pod velikou tíbou četných návštěvníků strop, více
než polovice kollatary Černilovské byla by ta tam.
L'd zdejší jest velice seštělý, chápe dobře cíle
moderních proudů a proto 6e Šikaje drah vedle
druba jako apořádané vojsko k obraně našich
katolických zájmů, napadenýchtolik nespravedlivě.
— Při voličské ě jednomyslné požádán za
sloužilý p. MUDr. Arm. Pekař, aby přijal kato
lickou kandidatura za venkovské obcena Králové
hradecko. Pan doktor jako velice skromný, tichý

racovník řekl, že mu o dobrou vůli nebude.

akládanou? — Bylomu odpověděno,že p. Srdínko
má jiš úřadů tolik a přece si troufá ještě zastá
vati i ten říšský mandát. Obecně jest u nás zná
ma poctivost, otevřenost a lidumilnoat p. dra Pe
kaře. Voliči jej dobře znají a plně v jeho svědo
mitost důvěřují. Pan doktor zcela dobře může vy
stoupiti i jako intelligent i jako agrárník. Jako
majitel hospodářetví:sná dobře, co así selský stav
tlení. — Nyní jame se dověděli, že jit p. MUDr.
Pekař kandidaturu se nadi katolickou stranu přijal.
Zajisté že s pi - bude tato kandidatura
schválena i odJiných. důvěrníků. Takových kato
lických poctivců s důsledných mužů mezi intelli
gencí nalozneme mále. Záleží nyní na katolících,
aby rozvinuli pro p. dra Pekaře horlivou činnost.
Za ochota odplatíme se čilou agitací.

Různé zprávy.
Nejvyššíuznání katolickému učenel.

Když nedávno J. V. profesora Masile přijel v andi
enci, vyslovil se velmi pochvalné o veikolepém úspěchu,
jehož prof. Mueil na svých nebezpečných výskumných
cestách dosáhl. Sživým zájmem dotazoral se na celý

růběh jeho dosavadních prací a projevil přání,aby
adatsl ve svých pracích neustával, ale dále ae důlo

čitému zkoumání věnoval. Stejně vyjádřil se k depu
taoi o.k, akademie pro vědy ve Vídni, která mu ode
vedela moaumeotélní dílo „Kasejr Amra“ („Zámek
Amra“), ješ akademie nákladem svým vydala. Taté
arcikníže Rainer a arcikníže Frt. Ferdiasad zajímají
se ostudie Musilovy, a jmenovitě následník trůnu čte
i článek vo „Zlaté Prase“, pojednávající o osstách
Masilových.

Podřekli se. Socisině-demokratickýčasopis
Zimmerer", který jest orgánem ústředního sociálně

Úemokratického svazu odborového v Německu, píše
v 8. čísle: „Jak nyní po volbách do říšského snémn
poměry se ukazují, jest as obávati, že hospodářské
zájmy dělniotva ae zhorší a jest oprávněná a obávaná
vyhlídka, še práva dělníků badoa v Německa skrá
cens. Až doposnd byla na říšském sněmu většina,
které vědy byla odhodlána zabrániti poškození práv
dělnictva. Byla to většína, posůvtávajícíze strany 906.
demokratické a se strany katolického atředal“ —
Vzpomeňme, jak veliký počet Iží o katolících rostrousl
socialistický tisk každý týden, A najednou „Zimmoerer“
pří chváloní vlastní strany vypastil z úst také kus
pravdy o prospěšné práci katolického atřadu. Tak se

outí bylo tá jg řešené chvflinajednou podřekl;vy
Jaký pres má maďarský národ

z šidovského kapitaliemm? Pokrokářekélisty

tvrdívají, še vsemi, kde jest mnoho židovských pondš
níků, vlestněvzrůstá také jmění národní. [Lsópravdou
jest, še si did nechává své kupy peněz obyčejně pro
sobe m še vrací národu jenom tolik, co nevyhnutelně
musí. Jak to vyhlíží v požidovětělé Pešti, kde velkými
boháči jsou výhradně leraelité? Ze 718.000 obyvatelů
Budapešti nemá 616.000 tolik příjmů, aby mohli platit
nějskou daň. Je tem jen 19.800 lidí, kteří platí bez
úřední exekuce daň Na domech vázne 790 mil, koran
dluhů. R. 1908 bylo 8.000 úředníkům zabaveno 6mil.
K jejich plata. — Učitelé měli 3,146.4883 K plata,
z čehož sekvestrováno 1,741.489 K. Processů aměneč
ných bylo 204.600. — Roku 1906 bylo nově otevřeno
427 kaváren, ale 362 opět zavřeno. Jen 34.600 osob
má z čeho díti, všichni ostatní jsou zadlužení a tak
chudi, že nemají žádného úvěrů. Tak to vyhlíší vo
městě, kde mají židé vliv tak obrovský. Proč tak ve

liký,překrapojící počet rodilých Maďarů ae stěhujeza lepším chlebem do Ameriky?
Dr. Hraban ma zomském sněmu

moravském © mtiskování Slováctva.
„Byli jeme, pánové, v minulém roce svědky procssů
politických, nad kterými by ušesla celá veřejnost,
kdyby se o věcech těch dle pravdy dověděla. Jménem
zákona, jmónom, ovšem že uherské, spravedlnosti byla
potrestána a odsousens celá Fade mažů, kteří 60 ne
prohrešili ničím jíným nežli tím, še chtěli zůstati
věrnými v lásce k ové řeči mateřské. Podírojte ae na
sezoam odsousenců, kterého se letem dotknu, kdo
věsohno mezi těmi odsousenci jest: Kněz Juriga, no
dotknutelný poslanec, odsouzen na dvě leta do vězení
a 1200 K pokuty; kněs Hlinka ne dvě leta do vězení,
1500 K pokaty a vodlojších útrat 690 Z: advokát
dr. Šrobar na 1 rok vězení a 900 K pokaty; oblad
Jenček na 6 měsíců větení a 690 K pokuty; občen
Gregaš na 5 měsíců vězení a 200 K pokuty; ohčan
Cheben na 5 měsíců vázení a 100 K pokuty; kněz
Taník na 4 měsíce věsení a 5300K pokuty; občas
Moatiašovský na 2 měsíce vězení a 100 K pokuty;
občan Serafin na 2 měsíce vězení a 100 K pokuty;
občan Janovec na 2%měsíce vězení a 100 K pokaty;
občan Jesenský na 2 měsíce vězení a 100 K pokuty;
občan Vlkolinský na 2 měsíce vězení a 100K pokuty.
— To te děje dnes v Ubrách jménem zákona a spra
vedinosti, a o tom naše veliké listy mlčí. Marně ote
víráme různé ty „Nene Freie Pressa“, ty „Tagblatly“
a „Zsíty“ a hledáme zprávu o do nebe volajících křiv
dách, která se právě pášou + Uhrách prý na ochrana
uherského státo a maďarské národnosti. Před coloa
veřejností sde vznáším obžalobu na bratality, před
celou veřejností zde vznáším obžalobu na křivdy do
nebe volající, které se páchajív Uhrách na nemaďar
ských národnostech, ať jsou to Sloráci, Němoi, Ra
mani, Srbové nebo jiní a přál bycb ci, aby můj alabý
hlas nebyl síly toliké, aby z této sněmovny lotél von
nivemi Dalí Moravyež dolů na Dunaj a tam došel
sluchu rznešeného našeho mocnáře, který není jenom
králem maďarským, nýbrě i králem Slováků, Němoů,
Ramunů atd.“

Hmeotaé„výhody“socialistické stra
By. „Ostravský Kraj“ píše: Pěkný obrázek rudého
hospodářetví s příspěvky soudrahů podává vo spůsoba
výroční zprávy soc. demokratický dele. kalendář.
Tato zpráva vykazuje celkový roční příjemorgenisace
z příspěvků členských, do nichů nejsou počítány po
platky za odborný časopie, vr. 1005: 79,896:28korun,
a jinými příjmy celkem 103.642:67 K. Kolik s toho
soudruzi dostelí zpět ve způsobu podpor? Snad polo
vici, tedy aspoň okrouhle řečeno 69.0000 K, nebo
aspoň slabou čtvrtinu 25000 K? Onel Nedostali zpět
ani desstina. Výroční zpráva vykazuje na podpory
obnos 6030.12 K, tedy a bídou sedmnáctý,po případá
třináctý díl. Aostetal? Ina agitátoři a sekretáři spo
třeborali 18.00769 K, správní vedení a tiskopisy
30.863-90 K, na achůze vydáno 13 166-895K, ostatek
na jiné velenutné radé účely. Pak se nemají mnozí
diviti, že při tak velikých příspěvcích, ktabě. sociální
demokraté své organisaci odvádějí, tak mály na pod
porách zpět obdrší.“ — A teď radíme všem něátranným
lidem, aby aocielistickou účetní zprávu ačornalí ae
zprávami Věsodborového adražení křesťanského děl
Diotva v Ceohách i na Moravě. Poznáte dle význam
ných číslic, čo křesťanský dělník platí výhradně na
sobe, kdešto socialista hlavně na agitaci, svoje vůdce
a tisk. Jenom slepý nepozná, která strana se atará 0
dělnictvo upřímně.

Další kulturví práce ruských rovo
luelonářů. Ačkolijiš zasedá dame, která má roz
umným postupem zjednati náprava raských poměrů
a dáti jslošným způsobem výras obecného smýšlení
ruského lidu, přece revolacionářům ase stýská po
„koltorcích“ pnmách; a tek zákeřné vratdy provádějí
se déle. Dne 9. t. m. v Jolisnvotgradě zastřelil jeden
did předáka spulku ruských lidí. — Do trostnice sa
vřen židovský advokát Žlánov proto, že zapůjčil k zá
chraně lopidů svého koně a sáně. — 38. úoora didovětí
studující sa účastenství pouliční chátry v kyjevské
un.vereitů vylámali dvéře, obrazy a kříže, jež se na
lésejí na říšských odznacích. Zavilá zášť protikte
stazoká! Titéž didovští studenti různými skandály
sabraňojí účast ne přednáškách stadujicím, kteří se
učiti chtějí. Srobodal — Ve Varšavě zatčena tlapa
nezletilých loupežníků. Vůdcem byl šestnáctiletý, nej
mladšímu jest třináct let. Hod: pracorali dýkami a
revolvery. — V Ufó nalezena veliká puma, v Grodné
krejčí Rosenberg nalezl před svým bytem puma se
zapáleným doutnákem, její úhasil.

vzdělávacíNové ukásky social.
práce. V Tóšíně odsousen socialista Svatý z Hař.
menic do žaláře, že nadával na alici faráři Weiss
mapnovi a tupil zařízení ofrkve katolické; byl již
jednou pro takový projev vzdělanosti v saláři. —
„Vzdětavací“ přednášku měl soudruh Černý s Broa
ve vesnici R. ua Náměštska. Mlavil: „Hleďce, moji
sondrazi | Na nás dělníkyuvalaje so od těch klerikálů
stále větší a větší daň nopřímé Považte, jsk hroznou
nepřímoa daň musíme my platit z kořalky a tabáku!
(Ta zavedli „klerikálové“, eondrabu Černý ? P. r.) Omi
ti pánové nám pití kořalky a tabáka takřka zne
možňají. Kořalka je věnk pro nás, dělný lid nesbytnoa,
po ní dělník úmornvn prací únaren gnoru ohřeje, na



bude nové aíly.“ — A teď socialistický „Dach Času“
(die zprávy „Ostr. Kr.“) napsal, de socielisté nejsou
proti opilství. „Oatravaký Kraj“ na to odpovídá v č,
31.: „Pravda pravdoucí ! Nejen Ze nejsou, ale nejvíce
alkoholiemna podporují. Kašdičké výplata na Ostraveka
pravdu tato potvrsoje. Nevěříensd „Dach Časa“ tomu,

ochotni vykonati o výplatě sredakcí „D. Č." prohlídka
ostravských bampejzů a podrobiti kašdóho v putyce
sedícího výslechu atran jeho politického přesvědčení.
Posl. Prokeňovi naskytá ae velmi vhodná příležitost
k sestavení atatistiky, mnoho-li dělníků aoc.-dem, ne

se opíjí. Slavuá redakce „D. Č.“ můde si kteroukoliv

týdně 12 ul., do aociálně-domokratické organisace mo
sím platit týdně 46 h. V organisaci býti a platiti
musím, jinak bych v díjně nevydrčel. „Důvěrník“ by
del k majiteli návodu a dal by ma na vybranou: buď
organisovaná většina zůatane dále v práci, buď půjde
onorganisovaný. Ročně stojí mne nucené příslušenství
ke straně rudých revolucionářů 12 zl. Ale to není
všechno: musím kupovati „Právo lidu“ a „Zář“, bro
šury, musím přispívati na fondy pro uvězněné, ne
mocné, vyloučené, musím do schůzí, jež kouají ae
v hostincích, musím do zábar, nebo aspoň vatupné
zaplatiti“. — Ale při tom socialisté dokarojí, jak

socialista nezaplatí za celý život kněsí nic, jiný za
celý život ani tolik, co musí platiti každoročně na
své přepychově šijící vůdce a na svůj tiak.

K obraně dp. Paulyho. V úraze naší
o rozpuštěné zemeké jednotě duchovenstva octla se
věta: „Zemská jednota v rukou nezištného vůdce mohla
vykonati skutečně mnoho ve prospěchknčzského stavu;

proto litujeme, že so jí toho štšstí nedostalo.“ Dp.:auly obračuje ao ve „Věstníku“, že za své práce pro
jednotu nikdy nic neúčtoval a také nic nedostal. Ne
vkládali jeme do svébo výroku smysl, že by dp. Pauly
za své jednotě prokázané služby vyhledával příslašné
peněžité odměny, ač byto byla zcela věc spravedlivá;
a proto se obražujeme proti tomato výkladu. V tom
smysla jeme slova toho neušili. Neměl ovšem dp. Pauly
Bódnou škodu ze svého vynikajícího postavení v jed
notě, ale ani tato okolnost by jednotě neuškodile, kdyby
byl pracoval bez obledu na sýon osobu výhradně jen
pro zájmy jednoty. V tom ohledu jeme ušili slova
„nezištný“.

Domácí zahrádka: Hnojení. Rostliny
vůbec a zelenina svláště velice od sebe se růsní po
třebou hnojení. Kdežto jeden druh seleniny ku př.
květák, kapnsts, selí e vůbec všechno košťálí snesou
e přímo šádají nejeilnější hoojení, musí jiné ku př.

cibule, řepa, mrkev, hrách atd. přijíti aš za rok pohnojení, ba některá zelenine hnojením so nezlepší,
nýbrž uhorší. Proto i v té nejmenší sahrádce jest
nutno rosděliti zahradu na tři díly, v kašdém roce
jeden dí! silně pohnojíme a osáríme košťálím, v drabém
roce sázíme do něj zeleninu, jíš těžbou je kořen, neb
zrno, a konečně v třetím roce dáme rostliny na so
meno pěstované, Dnes poušívá se v zahradnictví hojně

hnojiv umělých (tyto má ns akladě v Hradci Králové
semenář obobod Fr. Viktorin); ovšemvyžaduje
používání jich teké jisté znalosti o výšívě rostlin.
Ještě důležitější je otáska hnojení u květin, neboťku
správnému pěstování květin nůtno volíti i vhodnou
blíbu. K některým rostlinám jako ku př. k růším
třeba 3 díly hlíny pafeništní, 1 díl atará blíny zo
stavby neb drnovky s hnojem kravským a ostrý písek.
Karafiáty: 1 díl draovky a 3 díly hlíny kompostové
atd. I tu je lépe poraditi se a odborníkem,

(Zasláno.

politického družstva tiskového
pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové

: bude

v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tří
da č. 300—1. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

»OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v knihkupeciví p. Františka Hovorky

L0 2 0NK

K sv. biřmování

nejlepší dárky
za velice lovné comy mabízí

wNN.SOLO,
zlatník a stříbrník

přisežný soudní snalec a odhadce

v Hradci Králové,
Velký výběr. zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.

Veleváženému panu

i RICHARDU ŠIMÁČKOVIŘ
ku dní

avštivenky
všeho druhu

nabízí bísk. knihtiskérna v Hradal
Králové.

Zdrojem zdraví
jsou Iihuprosté nápoje, s nichž

dodnes nepřekonány jsou
šumivé limonády
chuti malinové, citranové, jehodové,
mařinkové a třešňové, připravované

pomecí
Maršnerových šumivých
limonádovýchbonbonů

Bočnívýrobapřes 40 ml. kusů, |
Jediný výrobce:

První čes. ako. společnost továren ma orleut.
cukrovinky a čokoládu na Král. Vinohradech

ss (dříve A. Maršnor).

c. a k. dvorní fotograf,



Příloha
Selská bouřevRumunsku,

(3) Podivno! „Právo lida“, „Čas“ a jiné

požidovátělé listy všímaly si často i dost majeherných „klerikálních zlořádů a útisků“ ve
Španělsku a v jiných katolických krajích. Ale
jak krutě jsou utiskování rolníci židovským
kapitalismem v Romansku, 0 tóm nověděly
tyto listy téměř nic — až když veliká vsponravybladovělých ubožáků otevřela světa oči. Ru
imunsko tolik blízko, ale listy požidovětělé při
nášely raději cdeuzující správy „o útisko“
židovských revolucionářů se vzdálených ras
kých gubernií. Po dva roky tak časté, tak
odsuzující kritiky o raské vládě! Ale jak bídný
jeet stav proletářetva ramanského, o tom ži
dovští zpravodajové epřízodným listům správ
nepcdávali.

A přece — jak ubohým rabem stával zo
rumuoský rolník 1 při formální občanské savo
bodě. Co platna svoboda, druší-li se k ní ne
snesitelná bída, která ve skutečnosti nutí
k otročení kapitálal Při veliké oousi chuďas

proda svoji svobodu, aby nezbynul hlady.tom tolik odsusovaném Rosko byly pro rol
níky poměry i před revolucí lepší neš jsou
teď v Roumunsku. Vláda ruská udělala k tomu
všema některé výsoamné refurmy — ale pumy
Mtaly dal.

Jaká byla tedy eitaace v Rumuoska před
krvavou bouřif Ramunsko jest zemí velice
úrodnou, a přece sedlák v tak veliké bídě!
A uvážíme-li, še přes 80 procent Rumuuů šiví
se zemědělstvím, vidíme, jak valná většina ná
roda byla vyesávána a otiskována od malého

tu kapitalistů. A ua to rumunská vláda
eděla téměř lhostejně. Z obrovského počtu

ramunských zemědělců jen nepatrná část
vsdělává pouze pole vlastní. Střední země
dělský stav shubep, zato však veliké sumy
peněžité plynuly do kapes velkostatkářův a
výdělečných nájemcův. Pozemková plocha Ra
manska obnáší 8 milionů hektarů. Z toho při

padá na statky veliké přes DOVOhekt. celých71%, tedy přes třetinu. Tuto velikou část
půdy má v držení poubých 1563 majitelů, tak
že na jednoho průmérně připadá 2000 hektarů.
Z oněch 8 mill. hektarů dále připadá 987%,
oa menší statky, jež mají výměru od 100 do
500 hekt. a konečně 1089, náleží statkům ještě
ntenšim, jež jsou v rozsahu od 10 dv 100 ha.
Tedy největší statky mají téměř 389, půdy,
střední statky okrouhle 209%,; leč na ostatní
přečetné etatečky připadá pouze 429, půdy —
na jeden malý stateček průměrně 35 ba
(18 měřic). Jest patrno, že tak maličké hospcdářetví majitele vyživiti nemůže.

Židé před zákonem vlastně netěší se rov
noprávnosti ostatních občanů, ale přece šikor
ným finančním uměním uměli tůžiti z rumun
ských mozolů jen oož! Ramuoští šlechtičtí
velkostatkáři (bojaři) příliš málo ee starali o
zlepšení stava malorolnictva, ač mohli dobře
pozorovati, še výšiva ze samých malých ata
tečků jest nemožná, a že tedy malorolník musí
se přiživovati prací svojí těžkým robotěním
ma velkostatcích. Bojaři s chutí pronajímali avé
statky židovským nájemcům, kteří ovšem hc
epodařili až příliš pro sebe. Ubobý sedlák
masil e šidy vetopovati chtěj nechtěj v poni
žující pracovní emlouvy. Zaráral se, že jistý
lán pole nájemcovi obdělá a s ažitku něco do
stane; nebo se smluvil, že za práci dostane
Jistý kus pole, které zdělá a obilí vyrostlé si

pýnechů, Ale tyto závazky býly pro abobéholáka obyčejně velice tahé, Židé si najímali
od bojara hektar půdy nejvýše po 20 lvech

runách), ale žádali od sedlákůpodnájem
ů sa týž hěktar 40 až 60 tvů, tedy soma

dýakrát až třiliát větší. Tu mení divu, še do
kápes židůre poli nepracujíčtch hraoly se ve
hiké iony,

Uežujášel Pět tídovských nájemot, bratří
cherů z Bukoviny, najímalo si v Moltansko
le věfíší a větší počet statků. Mezi lety 1902

až 1905 měli ve avé správě přes 138.423 ha.;
z kéch platili majitelům ročně skoro tři mil
ligny korun nájemného, Jak veliké milliony
věk ebrébli sami, když pronajímali tytéž po
sejnky sedlákům za cenu dvoj- až trojnásob
ndal! Fiecher sám přiznal00, še « najatých
126.463 -ha měl ročně zisku skoro 2 milliony
kdron. Židovští bratří Jnsterové mai najato
30.152 hektarů, za něž odvádějí přes 525.000K.
Co však vysískávajíl Židé ruští a rakouští,

oli nemají práva nabývati v Rumunsku
půdy, bohatnou lp tež majitelé! Pročšlechotní

aři nepronajímají z vlastenecké lásky půda
avpji:přímo malorolatkům? To by stálo trocha:

, PoraeknhE am by ae„p řinneti, komuy neké jest potřebí posečkati. Ale
ři raději ohtěli žíti v klidu, bes starostí a

pychu v Paříži a v jiných cizích velko
ca

Z veliké bídy konečně vanikla selská re
voluce. Sedláci raději po stech padali ve erář
kách s vládním vojskem, než by dále krutou
bída snášeli. Tisíce rolníků pobito — až zjed
nán klid; ale jaký? Židé ovšem hoofně před
rozhněvaným rolnictvem prchali — nejvice do
Bukoviny. A ještě pro tyhle „chadáky“, kteří
tolik peněz na lidu vydřeli, vypisovány v nu
vinách peněžité sbírky! Lépe by bylo, kdyby
rumunská vláda radikální směnoa zákonů vy

Vědecká práce dr. Musila.
(3) V době velikého pokroku vědeckého

není možne, aby některý učenec ovládal dobře
několik vědeckých oborů; není možno, aby
sledoval spoustu nových a nových odborných
knib pojednávajících o několika různých vě
dách a při fom oa základě spletitého studia
v těchto vědách vynikl a pověděl nové nepo
pěrné pravdy. Jest sice lehko psáti o všem, jak
činí Masaryk; numáhavější prací však jest
státí se skutečným odborafkem, kritickým spi
sovatelem, který stále na zřeteli má věci pře
čtené a stále usilovně dále bádá.

Na př. ujní věda lékařská roste stále
více do šířky i hloubky; a tak těško by svlášť
vynikl lékař, který by chtěl se státi vyhláše
ným snalcem nemocí všech, znalcem takovým,
který samé doktory lékařství o všem novém
znamenitě poučovati. Proto se věnují někteří
lékaři výhradně studiu chorob očních, jiní jsou
vyhlášenými snalci chorob vnitřních, jiní zase
výhradně se sabývají chirargií, atd. — A tak
jest velice nesnadno i všechny vážné obory
theologické najednou ovládati, Jsou učenci,
kteří celý život zasvětili stadionZákona nového ;
jiní zase podrobně studají kniby Zákona sta
rého. A náš slavný kněz dr. Al. Masil věnoval
se docela specielnímu odbora při svém studiu
Zákona starého, aby mysl svoji nerozptyloval
8 opravda nové věci světa pověděl.

„Hlas Národa“ o dra. Masilovi dne 17.
března píše:

„Nastapoje r. 1895 jako mladý doktor
tbeologie cestu do Jerasaléma, aby se zde
v biblické koleji Dominikánův vzdělal v exe
gosi (ve výkladu Písma) a sdokonalil v řečech
semitských, netašil asi dr. Musil, kam jej krok
tento, jejž podnikl jen k vůli vlastnímu dal
šímu vzdělání biblickému, povede. Překonav
různé v cestu se mu postavivší překážky, ode
šel z Jerasaléma do Beirutu k Jesuitům, odkudž
také podnikl svou první eamostatnon cesta,
na níž poznal, že chce-li něčeho velkého dosíci,
musí se věnovati jedinému úkolu — a tu rozbodl
se, topograficky (místopisně) prozkoumati
oblasti starého Moabu a Edomu, pravlasti to
Semitů a kraje sousedních Assyřanů, s nimiž
jak kultaroa, tak i životem úzce sonviseli.
Proto vrhl se i na studium písem klínových a
chopil se pak systematicky práce své, naučiv
de ovládati přístroje k mapirování potřebné,
pomocí jichž, měře i plánky ai črtaje krajů jim
prozkoumaných, položil tak základ ku svému
velkolepému dílu: prení důkladné věcnéi názvy
věrné mapě tak zvané „skalisté Arabie“ (Arabiu
petraea), od Římanů tak v dobách jich moci
na východě pojmenované.“

Dále píše „Hlas Národa“ o mupách, jež
oa sákladě svých výzkumů Dr. Mosil sestavil:

„Obě mapy, třídílná velká mapa i menší
měpke okolí bývalého města „Petry“ jsou pro
svoji důkladnost, detailní (podrobné) provedení
a zvláště přesní názvosloví arabské velmí €ů
lešité pro biblické stadium a sice k vůli iden
tifilssci (sjištění) starých míst i mázvů,jež
v Starém zákoně nachásíme, tak Be stane so
mapa tato netnou a také orval spolehlivou po
můčkou bíblistům jak židovským, ták křesťan
ským! Mapa Musilova jest vůbec první po
drobnou mapou skalisté Arabie, neboť dosud
stávající náčrtky (od E H. Palmera „Palestine
Exploration Fund“, vydaná 1870 v Gotě a no
vější od R. C. Briinnova) jsou pouze sáznamy
cest a růt, jež jmenovaní učenci podnikli a
saujímají toliko asi dvanáctý díl mapy Masi
lovy, ješ pojímá skoro 85000 km“ oproti
7000 km“ Brůnnovem prozkoumaných. Dle slov
dra. Evžena Oberhommera, profesora zeměpisu
na vídeňské universitě, „není hned tak apo
Jeblivé a důkladné práce v obora kartogra
Úském pobledních deaitiletí, jako mapa dra.
Masils, jenž Až dosud jako „unexplored“ udá
vané širé kraje Arabie vyplnil oro-, hydro

i oposrafckými údaji“ Na mapě té pracovaldr. Masil jedenácle let a vykonal od r. 1896
už 1902 osm samostatných vyzkamných cest
po Arabil, nevynechav jediného údolí, .hřbeta,

planiny, zříceniny, řečiště, aniž by je zaznamenal.

Nejlépe svědčí o důkladnosti díla Musi
lova i jeho znalosti mfstopisu Arabie to fak
tam, že vláda auglická obrátila ae loni na na
šeho krajana Musila, kdy jednalo se o přesnon
demarkční (pohraniční) čára mezi Egyptem a
Tareckem, jež byla také skutečně dle jeho ná
vrbu určena a vyměřene. By si čtenář těchto
řádků učinil aspcň poněkud představa o tom,
co Musil vykonal a jak velký kus země kříšem
kráčem procestoval, často po několik neděl
takřka s velbloada ani nesestopuje, budiž ře
čeno, če Musilem prozkoumané území jest asi
velikosti Čech, Moravy a Slezska dohromady.“

„Hlas Národa“ dále líčí veliké avízele, jež
dr. Masile naj nehostiných pouštích stíhaly.

Vlčková „Osvěta“ v č. 4. píše mimo jiné:
„Má tedy mapa prof. Mosila neoceuitelnou dů
ležitost pro vědu zeměpisnou, překonávajíc
v tom směru všecko, co dosud o Arabii Pet
rejské známo bylo. Vňak ještě jinou důležitost
má dlouholetá práce Musilová a na tu jsme
povinní čtenáře české upozorniti.

Mapou Arabie Petrejské podává profess r
Musil nad míru důležitý výklad k soab.ra
knih starozákonních, jejichž smysl dosud na
několik zámků byl zavřen, a objasňuje nám
kultaru staré a středověké Arabie takovým
světlem, jak se to dosud nikomu nepodařilo.
Několik tisíc topografických jmen, mkým dosud
neuváděných, 3 jejich lidovými názvy často
v několika dialektech (nářečích) arabských, do
dává mapě této veliké ceny, uebot povíce jak
dvou tisících let vysvětlují se jí knihy Starého
zákona způsobem takovým, jsk toho posad
žádný ex-geta uedosáhl. Prof. Mosilovi se tu
dokonale zdařil důkaz, jenž ma na počátka
jeho namáhavých studií biblických na mysli
tanul, i může sa říci, že jej objevy svými pře
výšil až tak, že celý svět užasne nad tírn, co
jediný člověk v poměrně krátkém čase vykc
nal. Jda po starozákonních stopách v těch zc
mích, kde kmenové Edom, Moab, Madjan, Na
bat, Ruben, Gad a Simeon přebývali, aby hle
dal doklady k jmenům místopisným, jež čteme
v Pentateuchu, znenálla nasbíral hojných dů
kasů, které všechny pochyby o věrohodposti
knih Mojžíšových vyvrátí, a při tom sám pře
svědčilse o tom,že obyčejeazvyklostiprávní
a společenské arabských beduinů docela 88 po
dobají zvykům israelského národa, pokad po
avém odchodu z Egypta na poušti pa'Oval 4
život kočovnický žil, Naleznul také stará místa
kultoroí, sídla křesťanských biskopství a kláš
tery, o nichž dosud bylo neznámo, kde leží,
odkryl arabské hrady a zbytky umělecké z doby,
kdy tam kvetla mohatná říše Nabatejská a kdy
králové Rassanovců chránili Palestiny a Egypta
před nájezdy Peršanů, kdy princové z roda U
majjovců si sde budovali nádherná sídla, hai
z časů, kdy se tam křižáci na nějaký čas usa
dili. Přispěl tím zároveň k ocenění vzdělanosti
erabské, která tolikerým způsobem na rozvoj
vzdělanosti v Evropě účinkovala.

Takový výsnam má mapa Petrejské Arz
bie, kterou neohročený badatel dostihuje místa,
jaké bývá vyhrazeno toliko objevitelům nových
světů. Neboť mapou tonto ekotečně nám netu
Šený svět se otevřel.“

Věra veliká to pochvala učenému kato
lickému knězi dru. Musilovi. A tento učenec,
jemuž se diví i přední cizí učenci protestantětí,
pevně věří s církví katolickou Písmu sv. Zato
však pyšní chlapci, kteří o učeném bádání mají
sotva slabé ponětí, beze všeho stadia po pře
čtení štvavého pamfleta odvrhojí antoritu Písma
hned.

CT x

| (Zasláno.) |»VSSTAVA
nábytku, koberců

i ostátních předmětů ku zařízení bytů, hotelů,

vill atd., uspořádána nyní ve spojených mýchtovárnách, vykazuje tentokrát zvláště velký
výběr. (Vystaveno zařízení pro 180 místností.)

stolní a na postele, jednotlivé záclony,
koberce odpadkové, jednotlivé skříně,

e jednotlivé postele a židle. o
BS“ Též na splátky! "©

Cemníky a rozpočty zasílám zdarma.

ADOLF NOVOTNÝ,
spojené továrny nábytku a koberců

U u Týništi n. Orlicí. „m

Příločitostně nabízím pod ceny tovární:

sbytky koberců, jednotlivé pokrývky j



VDO DCDPOMO
Veledůcisinéma

-duchovenstvu!

poh at
dan Blanék, „e,svás
r al. čís.19n,robvíktské ul., paskf spe

sleřňé na banánů máčteí dovoluie
?doporačití wvůj hojně sásobený

sklad ve vlastní dílné ručně prace
vaných kostelních mádoba náčiní,
jako: mopstrence, kalichy, eiboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádobky at d., vše
v přesném tlohu evním. Staré

-© předměty moru opravoje v původní
intenci 6 jen © ohní slatí a stříbří.Na poš hotové

ráce ná ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
veškeré výrobky aslacení mměkm.Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení d nej

jednodudšíbodo nejstkvostnějšího.Ghyděm kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. prisované vý
"vodky bezcenné. Vie pozílém jiš posvěcené.

KKK KOAX

(P =)
Sklo zahradnické

do pařenišť na kaidou stanici
nabísí:

24/24 cm.. . (11 bal.
26,26, . .13,3030, . 1,

fermežový tmel (kyt) . 19,

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

A> kus za 4 koruny“
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
ele. a král. dvorní

(5
dodavatel

Hradec Králové č. 303.
proti hotelu „Merkur“,

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro MAlDu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st, Malá Kárlova
ul la. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ročuje se
ku dodání oken chrá

ch od nejí

ško až k bohatému ft
guralnímu provedení a

sice 6 se delemými
3 | rámy, sílčmí vsasením.

Voškeré , i odborná rada bezeoko
WRJ*Nosčetnéveřejnái písemnápochralná uznání.<

Založeno roku 1896.

V PRAZE,
7 umělecký závod so

PRO) | ohařský a řezbářský.

Pisárna a dřiny na Letné čísle O12—VN.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé:sochy, olláře,

ovécesty, jesle, Bojí oby, kř, kasatekny
Hlkyatd. dl slohukost ve můráhce va obrázy,
promie,/ uo 64 nábyteka

Původnínákresy, ednníka rozpošíybezplatné a



Kjarnímu seti
brorský, dámský Ligove ,

Oves tuploa!,veliceSjaověy100k-40.

úl“ obrov. norý druh, sto hšť.
Oves nímobr.sLipova s Omen:dolar.ortam

a peěžvým výběrem. ostéjený. 1CO-kg.-K SP6 kg "-.

Žito jat horas „Montagne“100kg K 84 —,5hgRohličkyo
| 6, laté, .FEAT port py 0 dní oné
Ječmen hanácký

100 bg K 28—, 5 kg K 2.

VojtěškafrancouzskáSieokotice. 10 kg K 16 —.

| Boži hroby
krásně provedené u volikém výběru v košdém

elobu, se vším příslušenstvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více růsných krásných modelů se dřeva

řesané | s pevné sádry, jemněporobron. (ve'velmi levných cenách.) —

Sošky„Wzkříšení"
ze dřeva řesané, jemně polyobromov., jakož i

veškeré -kostelní práce ze dřeva
nabísí veledůstojnému P. T. duchovenstvo

Petra Buška synové Oyobrov
uměl. závod sochař. a řesb. pro práce kostelní

— Zebém 1685. —

(Provedeno as 600 olt. a B. hrobů.)

pravá původní
estba = Hané —

či vičenec jednoseč. nebdvousedný.Ligrus o ne 079
Tray čisténob omišené (luční travy k zakládání dvonsečných luk, sostav

ůdy prostřevní,pro.pddyWAE.detí prosa
Uboží, hrdze o břeky, měspro lobaké losty. 1005
K 87— aš 90 —, 10 kg K10—.

. U Eck

konla, Oberndorfka. CUKROVKY:
( risi, Brabantka, Malovanzlebenka.
U ke K 8 —aš 9-— 1 při větší odebírce ceny lev

Pěstiteli k užitku, k ozdobení
domova, pro povznesení vlasti

OVOCNÉ SÍFOMY,

ozdobné keře,

lesni sadbu4 j.
a zasílá

Na skladě nachásejí se: 

23 « ledek, kainit, struska,.

Prkanndámepa ny
ORP“Cenníxy,dotasy, vsorkorané nabídky zdarma. Ji)

Pr, VýKlorin, *eeeteay“ v Hradoj Králsemenářský

Velké náměstí, proti biskupské residenci.

V.VACEK,| wmmm—
sávod školkařský

w Pamětníku u Chlumce n. C.

OOOOOOOOOOOOOOOCA
Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní
Moblekyli

všech druhů
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

Xielier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKAV HRADCIKRAL.,|ZZ PĚTIDOMÍČ.286.
Doporučuje te slněně P. T. ducho

venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelon, křtitelnic, spo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v rellefech, soch světců, kracifiksů,

zásobený sklad ví M
obleků historických. Opravuje= obnovnjeseré

Antonín Měkota,
Bradee Král, Pětidomy, č. 2.

a nádražní dodavatel

Emanuel Bělskýdoporučuje

rlký výběrkolovýchoděvů"sí
(žádnátovární konfekce). 

modních brněnských a anglických látek na objednávky,

Ceny levné a pevné!
Žádná tovární práce,. vlastní výroba, bez konkurence!



Zaloě.r.1909. jsoustálonaskladě. Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. '806T'1sorez

pro duchovní,
úředníky atd.Osobní úvěr

Samostatná spořitelní a záložní družstva Spolku
úředníků poskytují pří nejmírnějších podmínkách

půjčky též na delší splátky. Zprostředkovatelé vyloučení. Adregy družstev adělí bezplatně
centrální ředitelství: Spolku úředníků,

Vídeň, Wiplingerstrasse, 25.

Hlavní sklad všech elektrotechn,
-a sportovníchpotřeb.

Fonografy. Gramofony.
Bag“ Výměnagramef plotea.<

RNANNINNNNINNNURNNNNN

První český katolický zárod ve Vídni.

rantišek lubFrantišek Ruber
v Dílna ku vyšívání

- < % zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebeš a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.

„Vídeň,
VIL 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

KRRNNNNNRNARNNNNNE

5 Koncesovaný elektrotechnický závod.x
a Josef Ježek v Hradci Král.

% naproti Grand-Holelu.
u Zařizuje

je Olektr. zvonky, telefony,
a hromosvody.xxx
ž
xx

Atelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Můhl "akenástepee,
w Nové Pace (Čechy),

provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech alobů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

"Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrasy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd,+
Četnádoporučeníodveledůstojnéhoducho

censtva kvolnémunahlédnutí.

3030303030303000302020000008

voskové-|
dle liturgiekých před
pisů vyráběné,

polovoskavéU
(eeresinové)

velikonoční svíce

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

třínožky hladké,
neb krášlené,

svíčky ke křtu,

ev. přijímání a.sv.
biřmováníse stuhami
a případnými nápisy,

—

svíčky a obět. před
mětťypro místapout-.
nická, prvnější pří
padnými obrázky 0
zdobená,

svíce pro chrámové
ustry,

svíce kostelní ste
arinové,

zápalkový drát,
svíce obětní "Mf

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

Jakož i veškeré do oboruona
chorním největší speci

elní závod:

avštivenky
všeho druhu

Parameonta.

Ignáce V, Neškudia syn
(protokolovaná frma) ;

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |
(bratr P, J. Noškudly, faráře ro Yýpraohtieleb)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

TEDHERMANU.*'

VOUEh

„UGERKEENNNNYNEKUNTICILUU

|nangnpočačuývhod

JAN STOUPA v Praze
Václavské náměstí čísle 32.,

doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

krajkové záclony,
vcenáchpro 1oknood K 4—do E40.—.

Tylové zácleny od K 16— do K 60—

Uzké tyloré záclenky e JJmod KB- rýh.
Vitráže, „Brise-Bisse“ —.. . . od K 240 sal kus
Krajkové story —- . . . . od K6— do K 30—l odK$—doKbo—
Story »Bonne-Femmee. . . . ...... od K7— výše.
Draperie krajkové od K 100 doK6—
Záclony krajk. na metry k stříhání 1 m od 50 hal. výše.
Batistové záclony barevné . . . 1 m od BOhal. výše.

©" Illusirovanécenníkyzdarma a franko. "B

Tylové stery

0

p
Í

Státní cena na uměl. prům. výstavě v Hořicích.

belgické v celých vagonech.

počínaje.

doporučuje a zákazky obratem
vyřídí



Doporučujeme

Kolínsko

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vžsy

dle ročhí salsoty kolidkei
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i ta- i cize
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více neš třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

ČE5 X663 XG6DXED XE83

U jvýhodnější ší ná

kupní pramenv Rakosskavoda o veě! '

kola, naramenlů
rádia, praporů, příkrovů, koberců a

Kovového máčimí ve výrobních nejstaršího
závodu v Čechácb, c. a k. dvorního dodavatele

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

Opráce osnávacíchreferencía od DORúzkové cenníky, rozpočty, vzory ahotové s
k výběru franko. '

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

X

É

:
:

X

X
g
X

ŤOVÁTNAPoror4
na zpracování ovoce,

pálenka kodaku a výroba likérů

IČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

NE dříve sávodna sušitkování ovoce, salo
ň A r. 1866, nejstarší sváho druhu v (č
„E —nabízí -= V

koňak, slivovici, borovička, jeřabi

rumy a punče,"Ukéry, sladé ovocnévíme, bílé i červené, wino bos wé (medicí
nalní),vínasladkáa vinoŠúmivé(iampaňské).
Upozorňuj lášt na H takové- |ostivelmilevný koňak-a výbeznne|
slivovici, vše v o pálenía v výťoby.
Závod enánbyl nejryšlími cenami: roku M

1891na jab. výsuavěvPraze: střibrnou

(M
9 M.
-i " PR 46M j S

rádio
pánské i dámské. ————

———abavl. zbožírobrov
ském výbkka.

Výbavynevčet.| Mejlevněji u

u cíkorkul
Založeno r. 1860,

Vyznamenán státní medalliil. |

Veledůstojnému duchovenstvu
perní a doporučuje 4 dílnaKarla Zavadila

v Hradci Králové č. 83.
k uhotovení veškerých ke
stelnich nádob ze stříbra,
broneu a jiných kovů, od nej
jednodulšího de nejskv .

šíhbo provedení, v každém
vaorku a ryse církevním slohu.

Vše přesné, čistě a důkladné
shotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, číměumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstru práci trvalou a
uměleckou sa ceny přiměřené,

Veškoré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí reride
vány.

Mešní nádoby jem v ohul
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
etelních se ry ..le, řádně a

k levná vyřizují
KMA Vše sašílám jen posvěcené.

nke E : Ň “ Vzork 4 i
E hotovéabošnaukéskufranko

se zašlou.

Chudším kostelém mošnosplácet bes přirážek.
BRE“ Sta odporučenía čestných uznání po ruce. "ij

Prosím veledůstojné dochovenatro o laskavou příseň
8 důvěruzávodudomácímu.

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin

sé zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;
cena levná, jakost výborná,

©000000000000000

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

Š črge ray g

f

3Fi Ě
1 E
ž bž6
3 :
š š

nabízí vo velkém výběru: T kapesní bo
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodin
v krásných ořechových skříních. Zluté a stříbrné

ekvosty, jak : , přetea ,náramky
ajv nejmodernějšímprovedení:s úplnouHoon]
Pělvěry hodnýmsdsilky navýběrtéž ina opičky

—bez nošení dm. —Zalodenor. 1888.

Djetýkočár!
Čeněk Buben,

kočárník v Mradel Kárlevé, Pospíšilova úž.
Nové kočáry vždy na skladě.

K sv. biřmování

nejlepší dárky
28 velice lorné ceny

W ,

: zlatník a atříbrník,
přísečný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho deuhu.

látek pro domácnost, jakož i dámakých apána
látek jet u Tkaleov. výrobmího s r bj
čemstva „Vzájemnest“ v Hronově. TéžJze
obdržeti partiesboží 30 mt., obsahujícíkašdá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd.,ješ
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12- vyplaceněod -korun20— -výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

aš] ři
Největší výběr

KÁVY
a veškerého

kupootéhe zboží
za nejlevnější

ceny nabízejí

9 o

Bratří Guthové,
Hradec Králové, 2%fakte Mal. nám.

yu



Číslo14.|-Yomr ssh | Imierty se počítají levně.
Olmovavychásí v pdích v poledne. Ročník XIIaš

Katolici, zmužile k volbám!

(3) Konečně přece jednou měříme své slly
s houževnatými soky v širším rozsahu jako
strana katolická. Omrselo nás již zcela, že ve
vlabtní domácnosti jsme žili pouhými blaho
sklonoě ndělovanými drobty; chceme konečně
seděti za stolem, jako majitelé domácnosti a
nemíníme se chouliti e dvoří jako abozí že
bráci. Pro smích bychom jiným otranám byli,
kdyby tak obrovský počet katotictva nedokázal
v zápase ani tolik, jako některá etranu čítající
několik málo tisíc členů. Tolik stran ge vrhá
s bojarou silou ve volební zápas; a katolík by
memél užiti odhudlané, rázné svépomoci? Ten
by se měl e lístkem v ruce rozpačitě rotblížeti,
komu má znovu sloužiti, čí strana cisí podpc
rovati ?

„Zápasu 90 nelekojme aní okamžik. Třebaže
katolická organisace doposud věude prakticky
provedena není, již nyní se akazají pěkné na
děje. Dlouho dřímající katolický obr náble 88
probouzí u nabání svojí bdělosti nepřátelům
veláký strach.

Pokud jstne si nechávali kopance líbiti,
utěčevali se protivníci, že vlastně již katolický
duch v-Čechách dodělává. Prý skutečných roz
hodných katolíků jest jen malá brstka, sklá
dající se bestoho výhradně zbabiček, dědečků
a lidí nevědomých, obmezených. Když však
katoliotvo najednou zvedlo blavo, když nyní
se posnává, jak obrovské massy pod prapofem
Svatováelavským 66 shromažďují, najednou fa
riseové kroutí pokrytecky očima a volají: „Nač
rošíte národní svornost? Proč ynášíte nábožen
ství do politiky, do vřavy volební? Proč svlášť
na venkově organisujete do „extrakatolického“
sdrušení ten lid, který jest přece stejně kato
leký ?" Vida, teď oajednou se uznává, če ten
venkovský lid přece jest jen valnou většinoa
katolický; teď už ce tak korážně nemloví „o
malé bratce katoliků.“

Bariseům odporídáme: „Kdybyste byli
náboženství naše nezatahovali do politických
schůsí vy, nemlavili bychom na politických
schůzích o něm my. Kdybychom věděli, že po
slanéčtí kandidáti jiných stran nenuspořádají—-—

FEUILLETON.
Z růza studií.

Napezi Josef Váže.

A
Sensace.

Proti bolohlavosti!
-Bez konkurence! Úspěch sensačníl!
Přecházím obyčejné přes takovéto reklamní

+ýhtiky v inserátech denních listů; než poněvadž
nelítostný osud rubou brabivou j na temeno m
blavy sábnul, spočinulo oko mé déle než obyčejn
na téchto třecb větách.

Úspěch seosační!
Sensace — z lstioského, znamené vlasině

cit, pocit. A poněvadž pocitem vzniké v celém
tělesném organismu našem zvláštní rach, zvláštní
pobyb, snamené v přeneseném smyslu sensace
všechno, co vzbuzuje ruch, co vzbužuje obecnou
pozornost, obecné s zvláštní podivení.

Sensace jest snad tak stará jako lidstvo samo,
Ležít již v povaze člověka každého, aby budil
obecnou pozornost, údiv a uznání, Chce-li kdo
býti velikým, vynikajícím, musí působití rozruch,
"sensaci za keždou cenu.

Tok jiš jako studenti v třetí latinské četli
"jsme v Corneliu Nepotovi, že Alcibiades prováděl
sensační kousky v Athenách. A Kristus sém vy
týkal ferizeům, že chtějí dělati jen sensaci: +A
všecky své skutky činí, aby byli vidění od lidí.
Rozšiřují zejisté nápisy své a zveličují odolky své
a milojí přední místa při večeřích a první stolice
ve školách a pozdravování na trhu . ..«

V době nynější, kdy zápas životní tek krutý,
není ovšem nouze o sensační správy, o senzační
výmysly, o sensační reklamu zejména v novinách.

zájmům katolictva, přestali bychom „rašiti ná
rodnl svornost“ Vy, naši odpůrci počali jste
tau svornost rošiti sami bezmezným tupením
katolicismu, nestoadným falšováním církevních
dějin a troafalým štvaním přoti npřímným
katolíkům, kteří vás „uráželi“ a sám „ubližo
vali“ nejvýš tím, če chtěli vyznávati svobodně
svoji víra. Nevidíte, v3 úzkostlivé lidumilové,
jak jest ubohý dělník vyhazován od socialistů
z továrny proto, že se nechce přidati k jejich
protikatolickéma programu? Novidíte, jak su
-rově, prolhaně 4 násilnicky proti katolfkům
píšou socialistické žarnály? Kdy toto pasté
řádění okřiknete? Nevíte, jak průkopníci „volné
Školy“ zapovldají nejen ve Škole ale i v 64
mých rodinách vyučování katolickému nábo
ženství? „Český Učitel“ přece již roku 1903
v 7. čísle prohlásil: „Nepřiznáváme práva ro
dáčům, aby již od mládí dětem směli vštěpovati
cokolio z přesvědčení svého a víry avé, byť to bylo
i náboženství“ Což o to, kdyby tible páni měli
moc, hned by šli jako inkvisitoři od doma
k domu zavazovat ústa těm rodičům, kteří by
ee odvážili vštěpovati do srdcí vlastních dítek
svoje náboženské ideály. Proč jste, farizaové,
nezakřikli heslo tolik násilné? Proč jste ml
čeli, když katolíkům rvali násilníci právo za
ložiti ai kutolické české gymuasium a když za
nedloabo titéž křiklouni dělali v listeohbsvých
reklamu nově založené německo-židovské bo
hoslovecké škole? Vy že máte aspoň trochu
soucitu 8 katolictvem tolik mrekaným?

A my že chceme zakládati „extrakato
lickou“ strana, která by bojovala proli opří
imoým katolíkům jiným? Vizte, farizaové|
Organisují se spolky na potlačování náboženství
katolického ; těm přejete. Aleboršíte sa, jestliže
ao katolíci odváží zakládati organisaci na a
branu téhož náboženství ; těmto katolíkům byste
nejraději svobodu vzali. Když se zakládaly
jednoty sokolské, žádný upřímný vlastenec ne
protestoval slovy: „Jsem také vlustenec;
roč se zakládá „extravlastenecký“ spolek?“
emlavilo se tak proto, že každý rozumný

člověk pokládal organisovanou práci na poli
vlasteneckém za vydatnější než práci rozptý
lených, nesjednocených jednotlivců. A horší ge
lidnmijové, že ae zakládají spolky podpůrné?

Někdy přinášejí však noviny sensační události,
jež se nestaly, ba státi ani nemohly, a čtenáři jim
pak říkají »novinářské kachny,« Jsou více méně
pro zábavu a pro zesméní čtoucímu publiku,
někdy však teké působí listu, který je přinesl, ne
příjemnou blamáž.

Po denních listech shledáváme se se sensací
nejčestěji v románech. Sensační romány nazývají
se takové výplody krásné literatury, jichž účelem
jest učinici sensací a napínati pozornost čtenářů
přepjatým líčením a umělým, zhusta nepřiroze
ným zauzlením a rozuzlením děje. Sensační ro
mány líčí obyčejné zločiny nejohavnější, jako fal
šování posledních vůlí, podstrčení falešných dědiců,
otrávení bohatého strýce, zavření bohaté paní do
blázince atd,

Svého času tento neblabý směr románo
pisectví bujel u Aogličenů a u Francouzů. U
Aogliéanů jsou známi Collins, miss Braddonová,
Wordová, u Francouzů Alex. Dumas atd. »Tři
mušketýři« tohoto spisovatele ještě nedávno rozjeli
še ve vší slávě i k nám do Čech v překladě ta
mého mistra J. Vrchlického. Žeromány takové
mají celé legie nadšených čtenářů a že vynášejí
hezkou sumu jek spisovateli, tak nakladateli, ne
třeba tuším podotýkati.

U nás v Čechách dělala před několika lety
také jedna kniba sensaci a nebylo tam ani žád
ného přepjatého děje ani líčení. Byly to »Písné
otroka«, básně od Sv. Čecha, jež dožily se dva
ceti čtyř vydání. Činily sensaci proto, že byly
psány nikoli pérem, nýbrž okovy a krví českého
člověka,

Ačkoli věk náš jest zvyklý na sensační zprávy
a události, nicméně musí vzdáti poklonu oprav
dově sensačním událostem, jako jsou nové vyní
lezy některých velikánů vědy. Tak opravdu sen
sační jsou vynálezy: Edisonův telefon, fonograf

Jsou to také nějaké „oxtralidamilné“ spolky?
A teď najednou veliké štvaní proti těm, kteří
ohtějí zájmy vlry hájiti také organisovaně.
Nemá se z toho právě radovati skntečně apří
mný katolík, i když třeba do orgavisace ne
vstoupí? Kdyby nebylo pozvedlo protest proti
pokrokářskému násilnictví | organisované rok
nictvo katolické, jak by teď moohý agrární
kandidát dal upřímněji průchod svým „pokro
kovým“ plánům! To byste viděli, jak by mnobý
kandidát, tvrdící oyní o sobě, že je „přece
taky kotolík“, blasem velikým dokazoval savé
„protiklerikální“ přesvědčení.

Svojí organisací dokážeme, že zde posud
jsme. A mpnohébo vlašného nebo bázlivého
katolíka otvrdíme, povzbudíme. Do nedávna
jsme byli jako neorganisovaní v jiných stra
nách a spolcích stranoo milostivě trpěnou;
největší blahosklonaost ae nám prokazuvala
tín, že se do vašeho přesvědčení nerylo. Ale
zle bylo, jestliže uvědomělý katolík zmínil se
o potřebě obrany katolictva proti nesprave
dlivým veřejným útokům. „Tohle sem nezaná
Šejte; náboženství jest věci soukromou, Jděte
si otázky náboženské luštit do kostela“ Ka
tolík byl trpěn potad, pokod nenarazil ua ci
tlivý sluch vzácné společnosti projevem svého
náboženského přesvědčení.

Za to však orgauisované ovangoliobvoja«
veliké lásce a úctě se těšilo| „My jsme a
bodem busité“, prohlásil oevangelík,vyznávající
protihusitskoa víra Lutherova nebo Kalvínovu
— a již se emekalo. Pastorům vlídně otevřeny
sloupce liberálních listů, v nichž mrakáno ka
tolictvo jen což! Tak dlouhou dobu za roz
květu strany mladočeské mohli odávati evan
golíci národu směr! A židovatvo? Pohleď, ka
tolíku, kdo vlastně gormanisaci v samé Praze,
v srdci Čech udržuje. České listy to dobře
vidí, ale jejicb stesky jsou velice — velice
opatrné. Zato se bije brabě a nespravedlivě do
katolických pokrevenců, jedná 86 8 nimi, jako
by ani k národa nepatřili. Židovstvo za to si
daplo bned na mladočeský klub, když nedávno
jediný mladočeský poslanec prohodil adkolik
nepříznivých narářek o židech. K jednání 0
dohodě stran naše strana katolická ani pozvána
nebyla. Tolik jsme bagatelisování; a na fo
všacko máme mlčeji?

-p
atd., Marconiho bezdrátová telegrafie, Róntgenovy
paprsky, Curierovo radium at4. Každé téměř dese
tiletí překvapeno jest lidstvo nějakým sensaci pů
sobícím vynálezem.

Kromě těchto velikánů vědy oblažují lidstve
sensačními výkony za nynějších dnů rozliční chem
pionové z »kopanée, ze »šermů«, ze szávodů cy
klistických«, ze ssportů vodních«, ze ssportů 21m
níche, z turistiky alpské«, a »turistiky kolem
světa« atd. atd. Nejnověji pak způsobili obromnou
sensaci známý švec-hejtman z Kopníku. Způsobila
větší rozruch, než kdyby byl nový Kolumbus ob
jevil neznámý kraj světe,
. O sensačních koncertistech, zvláště houslistech
u nás v Čechách ož ani nemluvíme. Máme jich
jako bub po dešti, Ba ani už »zázračné děti« ne
táhnou. Sáša Colbertson, Vivien, Chartres, Wein
berger atd. nechávají nás už cbladny.

Zato jiné zázračné »děti doby« chtějí stůj co
stoj dělati rozruch v národě, Jest to na př. jeden
pan professor z filosofické fakulty, jen že se mu
to stéle nechce dařiti. Chtěl udělati sensaci tím, že
promluviti ráčil proti úsudku dvou porot ve zná
mém procesu Polenském, že obvinil katecbsty
z denunciantetví, te chtěl zavéstinové náboženství,
že — — —

Samý rozruch, samá scnsece a přece
stále — nic!

O běda tobě, český národe, že nesedáš na
vějičku tém, kteří k tobě z Vídně poslání byli.
Kolikráte chtěli rozeštvati syny tvé jeko krahujec
rozplašuje kuřátka a ty jsi nerozuměl.. 1

A po svém mistru honí se za sensací druhé
sdíté doby=, básník Macher, Ten chce působiti
senseci když ne nádhernými verši, tedy aspoň
effektními oázvy svých básní. Tak i předposlední
sbírku svých básní nazval p. Machar velkodušné
»Jed z Judey«.



Těch preních útoků pro rušení svoroosti
8e nic nelekejme. S-cialisté Šmahem staví své
kandidáty za okresy městské i venkovská. Vědí
předem, že sotva čtvrtina jejich kundidátů sví
tězí, ale bojují přece, vtírají se i mezi rolnic
tvo, kterémo svým pregramem sboubu chystají.
A katolík by zase měl jen uctivé prositi jinou
etrana o nějakou aspoň šetrnost a blahosklon
nost? Ve volebním zápase sečteme, zkontrolu
jeme své hlasy. Protivníci poznají, že již oyní
mladá katolická organisace jest stranou mocnou,
že se nedá její existence odbývati pouhými po
topnými vtipy. A radostno jest, jak katolíci
j na místech valně ohrožených volají po kato
lickém kandidátovi. A jestliže někde náš vlastní
kandidát neprojde, aspoň pozná jiný, s kým
mnsí vejíti v koropromis, chce-li zvítěziti. Jak
často socialisté volili si ečítacího kandidáta —
a neuškodilo jim to. Pozná se, jak velikou váhu
mají hlasykatolické,jak jsou kandidátovidobré
a že neradno obrovskou mossu katolictva zby
tečně drážditi. Víme, že by na četných místech
upřímní katolíci ani neměli chuti ke vatapa
do naší orgavisace, kdyby se jim neřeklo, že
již nyní půjdou do zápasu ve prospěch vlast
úího kandidáta, A sitoice na mnobých místech
tolik příznivá, tolik slibná.

V prvním tomto větším volebním boji ka
tolictva 4e otužíme, poznáme taktika nepřátel,
nvidíme, kde jest co potřebí v naší straně oprá
viti; po volbách budeme pracovati na organi
saci piluě dále — a při následujících volbách
vítězství bude stkvělél Nuže tedy, katolíci, ne
lekejme se bojel Zmužile k volbám! Vítězství
dostane se těm, kteří dovedoa pracovati nej
borlivěji.

Dopis z Prahy.
Císař a král do Prahy a Velká Praha. Za

stupitelstvo pražských měst i zastupitelstva
obcí sousedních bledí k táto cestů 88 vzrůsta
jicím zájmem, ježto se očekává, že panovník
otázka Velké Prahy významným způsobem pod
poří udělením zvláštních výhod příštíma hlav.
město království Českého. Komise pro velkr
městské otázky již dokončila porady o pamět
ním spise, který císaři a králi bude podán a
v němž bude žádáno, aby císař a král poskytl
těsta Praze nejvyššlm svým rozhodnatím úlev
v příčině potravní daně, dále poskytnutí ná
hrady se strany státu pokud se týče přenesené
působnosti, jakož i postoupení fortifikačních
pozemků obci pražské. Také bude císař požá
dán, aby svým rozhodovtím umožnil přístup
do krásué zámecké zabrady na Hradčanech,
dosud pevně obecenstvu uzuvřené. V parnětním
spise bade mimo to ještě několik postulátů,
týkajících se Velké Prahy, aby poskytonta
byla jí zvýšená každoroční subvence stálem
na růzoó velké etavby 8 podoiky.
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PrahanasjezdukochranědělíveVídní.
Obec pražská vyslala na sjezd k ochraně dětí,
konaný minulého měsíce ve Vídni, mimo prvotho
náměstka dra Ant Štycba ještě členy městské

(E
A co pak asi míní pan Machar tím slovem

»Jed z Judey=? Snad to, že synové národa vyvo
leného přivedli na buben tisíce selských živností
lichvou, snad to, že stále otravují obecný lid ven
kovský i městský kořalou, snsd to, že oni jediní
v čistě českých osadéch švadroní německy, snad
to, že oni jediní do čisté českých míst zatabují
»Neue freie Pressea, »Wiener Ertrablatte, »Pra
Ber Abendbiatte, »Bobemii« atd... .?!
. O nikoli, to nenazývá p. Machar ve své byper
kultuře jedem, nýbrž slovem »Jed z Judey« míní
+to, co učinilo člověka morálně nejvznešenějším,
nejdokonalejším, co přetvořilo tvářnost země, slo
vem tím míní náboženství Kristovo.

Pro náboženství pohanské, pro Tiberia, Ne
rona, Diokleciána, Juliána Apostatu má slova plná
obdivu, uznání, nadšení, pro křesťanství,jeho první
biskupy a kněze má jen posměch, potupu a od
souzení. Pobanství jest mu vyznáním svobody, vy“
znáním vedoucím k dokonalosti, vyznáním člověka
jedině povznášejícím a ušlechtujícím, kfestanství
jest mu jen nástrojem k zotročování těla i duše.

»Tak Galilejští bezbožní a chladní
lákají dobrodiním lidi k sobě,
by davše malý prospěch lčlu jejich
tu duši mobli navždy zotročiti.«

Patrně pan Machar zná lépe římské a řecké
dějiny, než dějiny církve a než katolický katechismus
a volnost básnická (licentia počtice) spočívá u něho
v hrubých hříších proti osmému přikázání božímu
a v šťavnatých pomluvách. Tak ústy Juliána Apo
staty praví:

sA lid se bouře v městech proti bohům
© znamení kříže hlásá spásu svoji
a žije vraždou, zlodějstvím a lupem,
podvody, delbou, cizoložstvím, klamem —
jek možno vše to? Stačí pouze věřit?
Vyznávat ústy s mít duši dravců?
Má Galilejský dost na slovech víry?

rady dra E. Baštýře, Fr. Hobáčka aď. Bcbrůt
tra, dále pak adjunkta chodinského ústavu
Frant. Vlka. Zajímavo jest, že od nějské doby
vešlo na staroměstské radnici v obyčej, vysí
latí za město Prabu dolegáty — málo vhodné.
Pan Fr. Habáček, jinak dobrý muž a zoame
nitý obchodník, který dovede s hodností o
becního staršího j člena pražské rady městské
sloučiti zcela dobře opak nepotismu, jel tedy
6 panem učitelem Scbriitrem reproventovati
Praho ua německý zjezd, ačkoli oba páni ně
mecky neomějí. Tážeme 8e, jaký žo prospěch
vzejdeobci pražské z toho, když si tací páni
udělají výlet do Vídně oa obecní útraty?

Tak jeli tři páni nu odborný sjezd, kde
pp. Habáček a Schro'ter mohli pouse seděti a
rozhližeti se kolem. Místo toho, aby na sjezd
byli vysláni odborníci, jací řídí odborné ústavy
v Praze, vyjeli si na odborný sjezd neodbor
nici ua obecní útraty, a účel mipal se úplně.
V Praze volí za předseda elektrických podniků
třeba krupaře a vystlají na odborný sjezd
o ochraně dítek tesařského mistra Hubáčka.

+ +“

Co bude sprůkopem Lelenským? V prodlou
žené Mikulášské třídě na Starém Městě praž
ském vzklene se již v září letošního roku wo
hutná konstrakce novéhomostu, kterým prouditi
má nový život do středa města Prahy z obcí
Bobenče, Dejvic, Podbaby i dalekého a Širokého
okolí. Již lonského roku povolil sbor obecních
starších obrovský obnos na prokopání Letné,
leč doposud mimo několikeré rýpnutí s prací
se nezačalo. Nelze si přece mysliti, že by most
zbadovaný nákladem milionovým neměl po
kračování buď v tunelu Letnou nebo v průkopu,
který byl po několikráte všemi možnými ko
misemi obce pražské schválen a odborníky do
poručen. Jest skutečnou záhadou, proč doposud
se nezačalo 8 prací. Praví se, že prý není pe
něz, aby několik set děloíků mohlo býti ho
norováno každého téhodne! Povolené obnosy
byly prý zužitkovány jinak, u to na zřízení
kanceláře novébo měření pražských měst me
thodou trigonometricko-polygonální. | Všecka
pražská veřejnost čeká na vysvětlení těchto
záhad, pražské poplatnictvo nad míra znepc
kojujících. — Možno prohlásiti, že kompromis
na radnici staroměstské způsobil více zla, nešli
dobra.

+ »
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Připojení Bubenče, Slřešovic, Dejvic a Brd
níka ku Praze, radon král. hlav. města Prahy
schválené a příštímu sesení sboru obecních
starších ke schválení předložené, naráží aa ne
předvídaný odpor valné části pražského obyva
telstva, jež v zamýšleném tomto spojení nevidí
pro Prahu žádných zvláštních výhod. Pováží-lí
se, že Praha v těchto obcích bude nocena zří
diti školy, kanalisaci, dlažby a rozlehlou ko
manikaci, což vyžadovati bude milionových ná
kladů, za něž poplypou do obecní pokladny
pražské užitky pouze nepátrné, pováží-li 3e, že
připojením těchto obcí ku Praze zvýší 50 0
hodně dosavadní břemena pražského poplatni
ctva, nelze se diviti, že v prosíravých wyslích
počíná převládati myšlenka, že připojení těchtoě——————, ,—————

Praporcích, křížích, oraátech a zpěvu?
Jak skromný bůh to.. «
Překrásné vysvědčení prvním vyznavačům kře“

sťanství od p. Machare, že ano?! Že při té příležitosti
nabral p. Machar velikomyslně plná ústa kalu, že vy
chrsti celou spoustu nadávek a potup na biskupy a
kněze, nebude se nikdo, kdo p. Machara zná, diviti.
Patří to k jeho hyperkultuře. Jeho »Mučeníke (báseň
ve sbírce poslední) vynadá nejprve důkladně svým
vrahům — tof ae ví, že to není nikdo jiný než
kněží -— pošle je do horoucích pekel a ke všem
čertům a pak po příkladě sv. Štěpána umírá...
Jen že p. Machar zapomnělna ten blavní bod ce
lého křesťanství, jímž ono je tak veliké a vznešené,
že se totiž sv. Štěpán modlil: »Pane, nepokládej
jim tobo za hřích . „.« — Jeho +Mučeníke se za
své vraby nemodlí, on je proklíná surově 8 spro
stě a posílá do horoucích pekel...

»nečisté ruce uťaty vám budou
a dábel topič probrabovat bude
plameny jimi pod rudými kotly —s«

Patrně vyšší umravnění i umravňování, Di
viti se jen při tom jest, že p. Machar při své
byperkultuře neztratil ještě víru v dábly a v peklo.
. A jak umí p. Machar básnicky proklínat s
nadávat! Stojí za přečtení ta báseň poslední! Per
deos immortales, bohové nesmrtelní, sensace musí
býti, sensace za každou cenu.. 1

V Německu vyrobil švec nepřekonatelného
setníka, a u nás básník nepřekonetelného hosar
ského kaprála . ..

Tak p. Machar! — A péni z kruhů našich,
póni z university . . 21 — Mičí učené, jako kdyby
aci vůbec p. Machar nebásnil, jsko kdyby pan
kollega z filosofické fakulty nemluvil a neřádil...

Inu, ve osvětěto chodí všelijak. Někdo dělá
sensaci buronským povykem a někdo — posváte
ným mlčením!

obol v nynějším stavu ku Praze nebade prce
spěšnoPrase, nýbrž jedině těmto obcím,které
bodvuskvótatina úkor Prahy! A to všemá
prý se oskotečniti jenom sa tím účelem, aby
odražení dra. Groše na staroměstské radnici
vsrostlo o několik členů, kteří budou rtěchto
obof vyslání jako obecní otarší na radaicí taro
městskou!

Politioký přehled.
Po sasedání somských sněmů obrácen zase

blavní sřetel k nastávajícím volbám. Šiky se
seřaďají .... Strana lidová a pokroková na
Moravě podaly si race a na velikonočním ejezda
v Praze strany: radikálně státoprávní, radikáloě
pokroková a nár. sociální usnesly Be na spce
lečném postupu. — Při českém místodržitelství
zřízeno drahé místo místopředeedy, jímě jme
nován Čech, dvorot rada JS.Vojáček; prvním

radu Dorfel.— Protest Němců v Českých Bu
dějovicích proti výsledku obacuích voleb ve
KI. sboru byl místodržitelstvím zamítnut. —
Mladočeskýposlanec dr. El. Grégr, jenš sotva
před měsícem oslavova) své 80. narozeniny,
zemřel I. dubna na svém statku ve Lštéol. Smrt
jeho přičltá se rozechvění, které mu způsobeno
stranou agrární obviněním se zištnosti a úplat
nosti. Dr. Ed. Grégr svým ohnivým slovem
vnášel oadšení do řad českých, zvlášť přispěl
k zmobutoění atrany mladočeské a tím k pádu
staročechů. — Člen zem. výboro Jos. Žďárský,
který měl v právě minalém zasedání českého
sněmu srátky s Mladočechy a zesnulým drem
Ed. Grégrem, vzdal se svého úřadu. — Cleař
přijede d- Prahy určitě 11. dubna a pobude
ta 12 dní. Přípravy k uvítání a k pobytu. dějí
ge na všech stranách.

V Rumunsku nastal klid. Po celé semi
prohlášen královský mapifest, dle něhož mají.
býti neprodleně provedena opatření, která by
stav sclský i dělnictvo hmotně i mravně po
vznesla.

Aoglická vláda chystá se předlošiti haag
ské konferenci míru návrh na odzbrojení.

Socialisté francoazští už samé vládě, která
Je všemožně podporovala, přerostli přes hlavu.
Nyní chystá se vláda zakročiti proti socialistic
kým učitelům.

Za příčinou nepokojů v Marokko obsadilo
francouzské vojsko za souhlasu súčastněných
mocnosti město Udždu.

Raské damě předložen státní rozpočet. —
V Moskvěa Kvjevě panojí studentské nepokoje.
— Revolacionáři vybrožají novinářům vásil
úostmi, nebudou-li revoluci rázným slovem pod
porovati.

Obrana.
(8) Ubratmost dra. Drólmy. „Matka

Boží Panna Maria, avatý Ignác“ a podobné bo
vořil tento pán při přednášce o jesaitském
školství. Chytrost žádné čáry. Pokrokáři badou
považovati taková katolická pojmenování sa
učencovu ironii nebo za pomůcku výstišnější
obarakteristiky katolického smýšleat. A co
někteří prostomyslní katolíci? Ti zase řeknon:
„Proč bychom tak hodného a nébošného pána
nevolili? Co jen to ty listy proti němu mají?
Všdyť přece . . .“ Prostý člověk se ovšem za
pomene tárzati, od ktaré doby realisté začali
gouhlasiti 8 námi, že Maria jest Matkou Boží
a královnon panen a od kdy zakladatele řáda
jesvitského považují za světce. Sice velice ši
kovný volební manévr, ale velká většina kato
Jíků roseznávalu dobře.

Moderní látky na obleky a převlečníky

anglické i české výrobky odporučuje

Karel Bergman
naproti Grandhotelu.

Zprávy místní a z kraje.
Slavmest vzkříšení konala se r katheď.

chrámu sv. Ducha o Ó. hod. odpol. Ndp. biskap
dr. Jos. Doubrava sa assistence nejd. .
kapitoly nesl Nejsvětější. Průvodu účastnila seal.
městská rada a p. starostou, zástupcové všech
úřadů a vojska vedle množství obecenstva. V ko
stele Panny Marie byla slavnost o 7. bod.

Pořnd vleltační cesty J. B. M. njdp.
dr. Joseís Doubravy: V neděli 7. dubna ráno a
v poledne v Kratonobách, 8. a 9 v Žitelicích,
10. v Žehuni, večer vždy v Chlumci n C.; ve
Štyrtek 11. ráno a v poledne v Lažci, 12.—15.
v Nov, Bydžově, večer vždy v Sloupně.

Bukol © ronliseu. Realismusboří,boří
a boží. Sokolská hlídka „Prapor“ prvsešla 00



v poslední době takto: „Realismus byl vůbec vy
myšlen s konstruován k poškozování, seslabování
a rozvratu celého národa“ K rozvratu celého
národa! Co zase tomu říká Denis, mluricí o ne
ocenitelných službách Masarykových? Rozvrat ce
lého národe — komo tím prokázal „vynikající“
Masaryk služby neocenitelné: českým Čechám či
německým? „Je to nepřítel horší než Němci,horší
neš rakouské vlády, mnohem horší neš klerika
lismus — protože je to nepřítel vnitřní, raffino
raný, úskočný — jako Japonci, s kterými realis
mus tak vřele sympatisuje“, dí Prapor dále. „Rea
lismas nekonečně nenávidí Sokolstvo, to nenahra
ditelné ohniště a semepiště nacionalismu českého
a keristenci národa nezbytného šovinismu, jakým
je Sokolstvo . .. A národní šovinismus Český, to
je právě to, co realista nvádí v tak křečovité
záchvaty. Proto realismus nenávidí nezměrně So
kolstvo, jež vede řady svých hochů k tomu, aby
prostým lidským způsobem plně eftili a hrdě na
jevo. dávali své Češství prostou písní, krojem,
zoakem, úctou k prupora — zkrátka tak, jako to
činíme my Sokolové, prostí a poctiví lidé. A když
v okamžiku citového zanícení derou 8e nám do očí
slzy nadšení, když hymna národní zal a vlají pra
pory, tebdáž v realistovi vzkypí žluč a op svíjí +e
jako rarach před křížem. Neboť cílem naším —
Sokolstva —je velikost, alla a uláva národa, kdežto
jebo cílem — realismu — jest rozvrat, úpadek a zo
tročení českého národa, nejprve v poutech ny
nějších později pruských. Jinam přece nemůže
mířiti systematická a nemravná podkopnická čin
nost realistů, která je nejpradší právě tam, kde
se jedná o nejpřednější statky, o nesbytoé pod
mínky národní existence, o to, co nám bylo dosud
svaté, co nám bylo samozřejmé a vyplývá z na
šeho češství. Pojem vlastenectví nabrasuje realis
mas kosmopolitiemem apokrokovou vlažnost, bez
ohledné « zmužilé hájení práv nazývá realismus
eurovostí, zpátečnictvím, nebumanností; domácí

prác uměleckou a literární Špiní realismus s rafnovanou zlomyslností kritické povýšenosti, zatím
co šmahem vynáší práci ciziny; kde jaká cizí
theorie sebe pošetilejší, již ji zavádí, aby jí
máti horké, mladé nekritické hlavy“

K úmrtí prof. Gremane. Zesoulýpro
feasor královéhradeckého gymnasia Alois Groman
narodil se 8. prosince 1845 ve Vel. Pálči, v okr.
alánském, kde byl otec jeho gruntovníkem. Stado
val na německém gymnasiu v Litoměřicích a v le
tech 1869 —71 na pražské universitě. Absolvovav
studium klas. filologie, působil na gymnasiu v Jindř.
Hradci, na akad. gymnasiu v Praze, na obecném
gsmnasin v Novém Bydžově a na L.r. av. gymo.
na Novém Městě v Praze. R. 1883 přeložen byl
jako skutečný učitel na gymn. královéhradecké a
zde byl až do smrti, která ho stihla uprostřed škol

ního roku, po němž hodlal odebrati se na odpc
činek. Zesnulý byl důkladným znalcem klassické
filologie, učitelem velice svědomitým a dočkal se
proto u žactva vědy sdárných výsledků. V uznání
tobo byl povýšen r. 1899 do VIII. a r. 1904 do
VII. tř. hodn. Stižen byv za mladších let nervosou,
z níž se během čseu poněbud zotavil, onemocněl
před několika lety vážnější chorob“u vnitřní, tak
že nucen byl rok stráviti na dovolené. Když na
stonpil opět své místo, konal i při cborobě bcrlivě
své povinnosti. A ani letos, kdy ulabost tělesná
více než jindy naň doléhala, nevynechal žádného
dne učení. V minulých avátcích se mu přitížilo a
ba Velký pátek v noci skonal. Pohřeb jeho konal
Be v pondělí, dne 1. t. m. za hojného účastenství
všech krubů občanstva hradeckého. Četní jeho
žáci zachovají mu zajisté vděčnou vzpomínku.

- Prolhance zm „Osvěty lida“, který
k radosti pokrokářských čtenářů lež na lež v „O
světě lidu“ utrácí, tážeme se, kde, kdy a jak se
P. Jemelka pohádal se zdejším generálem. Jest
potřebí stále nějakého „protiklerikálního“ koření,
s proto způsobem zcela jednoducbým a snadným
— napíše se loš. Dále pověz, prolhanče, kdy a
a koho se přičinil P. Jemelka o to, aby veškeré
dámy zdejších důstojní kých krahů se dostavily
ka zpovědi k němu. Není zrovna směšno tak od
vážnou kachnu scěřovati tisků? Bylo by vůbec
taktní, rozamné a prospěšné, aby „vyšší kruhy“
obmezovaly svéprávné a dospělé věřící vlo než
malé školáčky? A třetí lež o zpovědi samé již
mobl osvícený pokrokář přidati nejsnadněji. Jest to
tak lebko, jako když se „kurážně“ pomlonvá člověk
mrtvý. Jízlivý prolhanec totiž hřeší na tu okolnost,
že v tom případě ani kněz se brániti nemůže,

Eejíentko i nejmenší jeho poznámka o některémcníkovi se může vykládati jako nenáletité pro
zrazování. Pří tom dokládáme, že by skutečné
„husitské publikum“ ge nešlo tázat na pořaú příští
slavnosti vzkříšení u listu pokrokářského a bez
konfessního; rozhodně ne.

Společná momocenskéá| pokladna
pro živnostenská opolečenetra I, II, III. a IV.
v Hradci Královédl
1906 přijala na příspěvcích 18.28493 K, celkem

přiloy 22-673.63K ;chorobného vyplaceno9.227-55„ za léky 299934 K, za ošetřování v nemoc
nici 1235-76 K, celkem vydáno 17 611:08 K. Členů
onemocnělo 725, semřelo 13.

Kurs typografický, pořádanýměstským
prům. muzeem v i Králové, vykazuje
velice potěšitelný průběh a výsledek, buderozší

ten o přednášky z oboru strojního knibliskařství,
čímě posmění se dosud stanovený pořad přednášek
kursových a sice přednášeti: bude p. K. Dyrynk,
odb. uč. a red. „Typografie“ v Prase, v sobotu
dne 6. dubna od 6—9 bod. večer „O plakátu
obchodatm.“ V nedělí dne 7, dubna od 9—12
hod. dopol. -týž přednáší „O plakátu uměleckém.“
Od 2—6 bod. odpol. p. Dlabal, odb. oč. a faktor
knihtiskároy, „O strojích tiskacích.“ Přednáška
p. K. Dyrynka o uměleckém plakátu, jež dopro
vozena bude malou výstavkou mod. plakátů u
která slibuje býti velice zajímavou, bude přístupna
voškerému obecenstvu. Zté příčiny upozordujeme
na ni všechny přátele grafckého umění reklamního.
Kura vykazuje velice pěkovu a vytrvalon návěl.
vu, průměr návštěvy neklesl dosud pod 26 osob
Vytrvalým účastaíkům kursu adělena budou vy
svědčení o návštěvé kursu, provedená dle návrhu
p. uč. Ot Císaře ochotně kuihtiskárnou bří. Pc
finové v Hradci Králové. Ukázky prací z kursu
předvedeny budou Širšímu obecenstvu a interc
sentům po ukončeném kurau. Rovněž hodlá kura
toriam ku povzbuzení další práce samostatné na
základech + kursu wabytých. vypsati užší soutěž
mezi účastníky karsu na návrh záblaví dopisníbo
papíru musejního, případně návrh : bílky pro vý
roční zprávu mugea za rok 1907.

Nový obbájec v Hradci Králové. Pan
JUDr. Frant. Halouzka vstoupil do kanceláře pana
Dra Alfr. Rudolfa, advokáta v Hradci Králové,
jako obhájce ve věcech trestulch. Nového obhájce
předchásí z Praby, kde dvsud působil, pověst
nejlepěl.

Z čítárny městského průmyslového
musea v Hradel Králové. Čítárou musejní
navětívilo v měsíci březnu v 13 večerech 731 osob.
Témto vydáno v čítárně na 468 žádanek 317
svazků a 203 děl předlvhových s více než 10.150
jednotlivými předlohami. Domů zapůjčeno 230 o
sobám 260 svazků knih odborných a 988 předloh.
Do okolí 11 osobám 26 avazků knih odborných
a 920 předloh. Na všeobecně projevené příní ute
vřena jest čítárna a knihovna musejní také vo
středu od 4—6 hod. odpol. Upozorňujeme na toto
rozšíření hodin čítárenských všechny, kdož hodlají
knihovnu a čítárnu vynžitkovatik vážnémn a klid
nému studiu. Návštěva čítárny v tuto dobu dovo
lena jest jen studojícím vyšších tříd škol středních,
aby zamezen byl nával, který v obvyklých hodi
nách v čítárně panuje. Ostatně cbtěla rozšířením
bodin čítárenských správa muwea přijít vstříci
četným návštěvníkům, jichž početpotěšitelně vzrůstá,
a doufáme, že uvedeným opatřením ještě vzroste.
Do koihovay zařaděno mnoho různých spisů a děl.
Všem dárcům vzdává správa čítárny vřelé diky.
— Za členy musea ge přihlásili: slč. Klementa
Kroužílková, uč. v Jičíně a p. J. Seitz, dílov. c. k.
odbor. školy zde. Čítárna otevřena jest v neděli
od 10—12 hod. dopol. a v úterý a v pátek od
6—8 hod. večer a ve středu od 4—6 odpol.

Panorama NárodníJednoty Severo
české v Hradel Králové za Bílouvěží vy
stavoje ve dnech 6.—12. dubna 1907 řadu obrazů
na světoznámé Postojenské jeskyně, jež krásou,
zajímavostí a bobatostí krápníků předčí největší
jeskyně americké.

Pozvání k výborové schůzl vče
lařského spolku, která se bude odbývati
v Bobotu dne G. dubna 1907 o 6. hod. večeroí
v hotelu u Černého koně v Hradci Králové, 8 ná
sledujícím programem: Čtenízápisu o minalé vý
borové schůzi. Zpráva jednatele. Zpráva poklad
níka. Příští program. Přijímání členů. Volné ná
vrhy. — Členovéa hosté včelaři jsvu vítání!

Spořitelna kralohradecká. V měsíci
března 1907 uloženo na vkladní kufžškyK126.719*59,
vybráno K 274.312-34, vklady koncem března K
11,581.108'86; ua bypoteky půjčeno K 10.460—,
splaceno K 24.384 99, na hypotekách koncem března
K 9,847.760'53; ceuných papírů v zásobě za K
2,099 000-—, uložené přebytky K 484 6670.

K volebnímu ruchu. Pánůmpokroká
řům mnsíme aděliti, že jsme s p. Srdínkon nijak
nebyli ve spolka a že naše stanovisko k němu
není žádnou komedii. Své požadavky prohlašujeme
zoela veřejně. A že by kandidatura Srdínkova byla
zajištěna, to jsme ani na počátku volební kampaně
nemyslili. Při tom však tím měně se domníváme,
že by zvítězil pokrokářský p. Ant. Štěpánek. O
samostatné kandidatuře vzhledem k nejasnému
stanovisku Srdínkovu uvažováno u nás již dřív,
než so stalo veřejně slavným jméno p. M. Mo
rávka. Ten by chudák těch hlasů nabrali Ponechal
tedy řečnické podium p. Štěpánkovi, při jehož
řečech se voličstvo také dost pobaví. Katolická
strana na našem venkově chce voliti muše pří
mého, rozhodného, který účelu svého poslání dobře
rozumí. Pan dr. Pekař jako majitel hospodářství,
který tak dlouhou dobu mezi venkovským lidem
zdárně působí, naděje naše nezklame. A náš venkov
že jest sanedbán? Co toslyšíme? Vždyť přece po
krokáři právě tenble venkov „poučovali“ tolik
často. Ale pravdou jest tolik, že náš venkov pro
hlédl jiš cíl pokrokářské vědy, probudil se a za
číná ovašovati samostatně. A není tak jen mesi
katolíky. Již ani evangelíci nedají ei všechno od
pokrokářů namluviti; Jik i ti rozvažají důkladně,
mají-li dáti hlasy své ramenáři, protikřesťanskému
pokrokovci, či opřímnému katolíkovi, který háje

svobodu katolictra, dovede detřiti i upřímného
přesvědčení náboževských stran jiných. Který rol
nik Krista dosud ctí jako Boha, nedá svůj blas
sni pokrokáři ani socialistovi, Pozor, jen aby ne

Agrární poučování při volební
sehůzí v Kukleuách. (Dokoně.)Mohu sku
tečně říci, že jsem byl velice zvědav na to, jaké
stanovisko zaujme p. kandidát ke třem, abych tak
řekl moderním požadavkům našich pokrokářů a
6 nimi spojených socialistů, totiž k žádané jimi
ref.rmě práva manželského, rozlace státu od církve
a k volné škole. Ale p. kandidát mne překvapil
rozfešením problému prostě a krátce tím, že má
za to, še ge O nich v příštím parlamentě avi prý
jednati nebude a že jsou předčasně ventilovány.
— Ale politik takto odpovídati nemá, pro něho
žádná časově ventilovaná otázka nesmí býti před
časná, neboť neobratným vůdcem ten, jenž taktiku
a moc svých odpůrců podceňuje a vše ať z jakých
koli důvodů odkládá ad kalendas Graecas, neboť
on se Často usi setká se zlověstným: | Hannibal
před branami. Nás katolíky Hannibal — když již
mlavím obrazně — třeba s Masarykem spojen ne
překvapí, my záludným cílům pp. pokrokářů včas
čelíme a čeliti budeme, neboť víme, že jit reforma
práva manželského jest jen branou k rozluce státu
od církve. My chceme a právo k toma máme od
pana kaodidáta slyšeti, zda zaujímá obledné man
želského práva stanovisko práva církevního —
že totiž manželství jest avátostí, kterou ai snou
beoci sami udílejí — či stanovisko pokrokářů, že
jest to rozvížitelná smlouva. z čehož obojího ply
nou arci důslednosti další. Pravl-li p. kandidát, že
otázka tato není akutní, tož patrně ani nenabiédi
do spieů a novin pokrokářů a socialistů. Stejně po
vrchní stanovisko jeho o škole; on totiž chce svo
bodného učitele ve svobodné škole. To jsou krásná
slova, ale odpusťte, zase jen slova. Já bych prosil,
aby nám kandidát přesně vysvětlil, co 8i pod po
jmem „svobodná škola“ představuje, zda Školu s ná
boženstvím či bez očho a kdo tomuto náboženství
má vynčovati, zda snad i třeba učitel atheista|
Toto uvésti pokládal jsem za bvou povinnost a
doufám, že tato slova Bine ira et stadio pronesená
přinesou kýženého vysvětlení a objasnění. Sotva
Dr. Petr domluvil, ozval se frenetický potlesk z
řad veškerého posluchačstva, což štáb agrární
tak zarazilo, že se neodvážil již ani vystoupiti 80
sepsanou resolucí.

Křesť. sociální lidový spolek pro
Holohlavy a okolí pořádáv neděli 7. dubna
pro své členy a příznivca spolku přátelskou zá
bavu za laskavého účinkování chvalně známého
sboru tamburašského katolické Jednoty králové
hradecké; abor říditi bude dp. J. Sahula Začátek

B půl 7. hod. večerní. Zařízení restaurační. Zdařůh|
U- Pohanské pohřeblétě asi z dobybron

zové objeveno v lese velkostatku Dobřenického.
zvaném „u soudnýbo“. S dovolením majitele pana
Karla Weinricha pilně se tam kope a ualezené
staré popelnice, mísky a bronzové ozdoby ukládají.

Z Dobřenle. Dne 1. dubna měla farní
osada svůj deo. Náš nejdůstojnější pan biskup
navštívil nás, aby uděloval avátost uv. biřmování
a vykonal kanonickou visitaci. Všechny vrstvy oby
vatelstva zapomínajíce na to, co je jindy dělí,
svorně se přičinily, aby vrchního pastýře důstojně
uvítaly. Na rozkaz pana patrona vystavěna za do
hledu úředníků cukrovaru krásoá brána chvojím,
praporci a případným nápisem zdobená; k žádosti
duchovního správce nejen chrám, ale i soukromé
příbytky ozdobeny praporci. Hlaholem zvonůi ra
nami hmoždířů oznámeno netrpělivě čokajícím, že
vrchní pastýř diecése přijíždí. U brány seřadil se
zatím průvod k avítání Jeho Biskupské Miloati.
V průvodu za školní mládeží kráčelo úřednictvo
velkostatku u cukrovaru s hudbou, za ním živno
stenský spolek z Dobřenic, Kratonoh a Babic.
Kolem nejdůst. pana biskupa tvořil špalír basičský
sbor s Prav. Nejprvé jménem duchovenstva vika
riátního uvítal nejd. pana biskupe v zastoupení
ochuravělého pana vikáře vldp. vikariátní sekretář
Pospíšil, jménem farní osady dachovní správce a
žák Zampr. Ten*o v krátké básni vítal Jeho Milost
jako nástapce sv. Methoděje, který v jebo stopách
přichází hlásat pravdu Kristovu a udělovat milost
Boží. Na to pozdraven nejdůst. pan visitátor vel
možným panem patrouem Karlem Weinrichem,
p. ©. k. místodržit. radou a okresním bejtmanem
Steinfeldem, p. c. k. okr. školním inspektorem
Krčmářem a pány starosty přifařených obcí. Za
hlaholu Cyrillo-Methodějské hymny „Bože, cos ráčil“
bral se průvod do chrámu Páně. Ač patroy byly
na hlase nejd. pána stopy námahy ve svatém týdnu,
vystoupil sám na kazatelnu, aby věřícím hlásal
slovo Boží. Po udělení avatého biřmování doveden
v průvodu do školní budovy, kde v překrásně ozdo
bené třídě vykonána za přítomnosti místní školní
rady zkouška z náboženství. — Pak byla pro
hlídka chrámu Páně a jeho památností. Odpoledne
po krátké odpolední pobožnostia modlitbách za
zemřelé za velikého účastenství lida rozloučil 66
nejdůstojnější pan biskap v chrámu Páně krátkou
a dojemnou řečí « ossdou. Žákyně Dobiáňovská
podala mu ns rozloučenou jménem celé osady
vonnou kytici čerstvého kvítí, načež za blabolu
zvonů a střelby provázen vřelými pocity účty a



lásky všech odejel, aby pokračoval v další své
apoštolské cestě. Bůb ho posiluj ajemu žehnej!

Ze Sádovska. (€inb lidí bystrébo čiohu),Takový klob založen zde nedávno — bez stanov.
snamenitě působí, to není nikomu podivno.

Ale še jeho Členové větří různé události až
Ba několik bodin cesty, to jest u nás uúěcone
obvyklého. Vše dobře vidí a cítí, zvláště i takové
vady poctivých lidí, kterých tito sami neznají.
Jak slyší členové toho klubu slovo „náboženství“,
již se jim vlasy odporem a hrůzou na blavé ježí.
V několika novinářských dopisech ukázali evoji
zvláštní dovednost. Leč jejich tupení, metané v tvář
rozhodným katolíkům, má málo vysledků. Moozí
lidé se vyjádřili, že by členové neprotokolovaného
klobu mobli ješté s rozdáváním svého rozumu
sečkati, až budou starší a zkušenější. A tak po
krokáři troufalou a hodně neobratnou prací svojí
bezděčně pracují na obrození a vzpružení kato
lického ducha Deu co den přihlašují se noví ka
tolíci k práci; nechtějí sbýbati hřbety pod p.kro
kářekou knalou. Nejvíce klub slídivých má namí
feno na našebo duchovního správce; nic na něm
dobrého nevidi. Brzy jest dp. tarář ziskacbtivý,
brsy ctižádostivý, jindy jest málo dovedný nebo
málo učený; jindy zas se pan farář. příliš plete
do politiky. Pamatuj si však, učený klube, že u
vědomělým lidem více se zamlouvá pilná a pro
spěšná práce, než veliké fráze, které jsou bodně
pohodlné a laciné. Pomluvy nejméně sluší lidem,
kteří ce nazývají vzdělanci. Co jste to jen napsali
o půjčování peněz re záložny? Sami vaši přátelé
zarděli se studem, když četli vaši nepravdivou
zpráva; ač mnozí z nich povinností náboženských
nekonají, přece tak často výpomoc v záložně na
lezli. A v příčině zúčtování záloženského tvrdíme,
že jate bezoharakterně lhali a pomlouvali našeho
duchovního eprávce. Nám jest známo, že p. farář
všecky kniby záloženské po 2 roky vlastnoručně,
zcela bezplatně uzavíral a dvakráte roční bilanci
beze vší cizí pomoci sestavil. Dokažte, lháři, že
Daše slova nejsou pravdivá. Jen achutí do prácel
Umíte-li prolhaně pomlouvat, ukažte, že dovedete
také dokazovat! Prozatím tolik na vaše nepoctivé
útoky.

Z Nechanile. Dne 1. dubna měl v Necha
vicleh na radnici řeč kandidát poslanectví p. dr.
Reyl. Sál byl do posledního místa naplněn. Ze
všech řečníků rozličných stran, co jich sde bylo,
nikdo tak klidně, věcně, všestranně a umírněně
nepromlavil. Po všeobecném úvodě probíral otázku
šivnostnictva, jeho výrobu, tovární konkurenci,
dotekl ce případně pense a zaopatření pro stáří.
Přednesl o poměrech maloobehbodnictva a přešel
ku zájmům agrárním. Vylíčil stav velkoprůmyslu,
náš poměr k Ubrám, organisaci drah, tiskový,
občanský i trestní zákonník, dále probral otázku
dělnickon, poměr úrazoven, kladl veliký důraz na
národohospodářetví a zvláště vytkl úkol kultarní.
Dokládal, že dlužno odsonditi hádky náboženské,
které jako i národnostní nesváry oddalují a zac
snadňují naše nutné úkoly národohospodářské.
Tím zdržuje se vývoj národa malého a reformy
potřebné v úřadech a školství. Krásně a případně
pojednal o bistor. státním Českém právu a nyní
vypočetl jednotlivé body, jak pracovati má bu
doucí parlament a naši zástupci na něm. Řečna
lesla u posluchačů veliký zájem, jen tu a tam
ozval se některý anámý socialista. Nikdo se však
neblásil k věcným poznámkám. Ah pardon! Při
hlásil se národní gocialista. pomocník malířský ze
Starých Nechanic. Ten však místo, aby činil dotaz,
začal o stávkách tak tiše mluviti, že nikdo ne
rozuměl, a psk po školácku odříkával, čemu se
ze socialistických listů naučil Předseda mu řeč
přerašil; byl to starosta p. Rašip, obchodník a
majitel domů; není diva, že mu tedy nebyl milý
tečník socialistický. Předsednictvo bylo městská
rada, purkmistr Fr. Rašín, první radní Bob. Van
Čura a II. radní Ant Maděra ©Je ku podivu, že
v našem městě tak klidně prošla řeč katol. kan
didáta dra. Reyla! Sám p. předseda projevil pc
divení, že se mohl katolický p. kandidát odvášiti
do takového města husitského, kde na náměstí
stojí Hus. Schůze šťastně ukončena. Ale po schůzi
vrbli se mnozí jak v eále, tak v hostinci na purk
mistra Rašína, že Bi udělal z obecenstva „april“,
protože Nechanice nejsou husitské ani pokrokář
ské, a občané wi libují, když chrám je plný vne
děli; vždyť i ti obchodníci bodně prodají — a
pak, že prodává sám svíčky — a je rád. když
obchod běží. Pokrokářům pak ostřibli také kousek
i docialistům — že město není busiteké, protože
TIus chtěl, aby se přijímalo pod obojí, a oni ne
přijímají ani pod jednou, že zapovídal všelijaké
kopectví a kupčení, zkrátka že to něco je od „Hl“
ale ne husitství. Zbožní pak katolíci se diví, jaká
práva má městská rada v Nechanicích, že může
město nazvati „husitským“, když ani jednn vloatnost
po Husovi nezdědilo — leda emntné dědictví hu
eitských válek a třenic ve městě!

Pokrokářským lhářům v Dobrušce.
„Hlasy Pokroku“ ryčné prohlašují, jak prý „Obnova“
Jše. A víte, v čem ta ukrutná lež záleží? Obnova
uaresla, 28 Sokol obdržel na výlet do Praby od
města 100 K. Nyní „Hlasy Pokroku“ s jásotem
objevily, že Sokelům dáno pouze bO K. Opravu
jeme tudíž lovalné ciferni, bezůmyelnou chybu.
Na srém stanovisku všek k tomu daru neměníne

!

nic. Teď však již potřetí vyzýváme prolhané po
krokáře, aby dokázali, čím a jak dala na jevo
Obnova neznalost té skutečnosti, še vdobě KarlsIV.
evangelická církev ještě v Čechách nebyla. Dokažte,
prolbanci, že ušní zpověď zavedena v ofrkvi teprve
v 13. století, jak vy tvrdíte. A mluvíte-li o inkvi
sici katolické, už dávno dle soudů samých pro
testantů máte věděti, že daleko horší, přímo su
rová a barbarská byla inkvisice lutherská, kal
vinská a husiteká. A když mluvite tak „slašně“
o tom, jak „páteři tyjí a vyžírají“ z vás všech,
vzpomeňte, že státy (a tedy poplatníci) mnaejí
platiti daleko větší peníze židovským bankéřům
jako úroky z velkých státních dluhů; a tyhle
obrovské miliony berou židé bes práce. Lžete
nestondně, že církev měla ve svých rakon svět (!!;
téměř 2000 let a še mohla z něho udělati ráj.
Což ta první století pronásledování? A tisfo let
trvalo, než aspoň Evropa celkem byla pokřestěna.
A měla-li církev tak velikou moc, proč každou
chvíli tržila surové rány a násilí od těch, kteří
se slobili, že má nastati obecný blahobyt a po
řádek na základě obmezení jejich moci. Lžete drze
tvrzením, že vraždění hugonetů se dálo s vědo
mím a dokonce požehnáním papežským. Popež
dověděl se o všem už po skutku. Zato nechcete
věděti, jak zdlonbavými mukami byly odpravovány
v Čechách tisíce katolických kněží a jiných ka
tolíků od husitů. Drzí lbáři, dokažto též, že u nás

zničila kulturu církev. Husité to byli, kteří ka
tolické kulturní památky rozbijeli, pálili; husité
nebrali jmění university pražeké, tak že potomjen
živořila. Husjtští a protestantští pánové stavěli se
zpupně proti" vyššímu vzdělání rolnických synků.

Tak to vypravuje nestratný dějepis Tomkův, Palackého, Denisův a Wintrův.
horu sobečtí a zbýřilí páni protestantětí, to ne
popře nikdo, Tyranové, kteří utiskovali robotný
lid jako Turel, chlubili se, že ohtějí bojovati pro
svobodu. Jmění vydřené na rolbictvu schovávali
do vlastních kapes a dávali je zbýřilému cizinci
Fridrichu Falckému Tak to je, prolhaný tisku, a

k lopravdou zůstane, i kdybys sebe fanatičtějinadával.

Z Brandýsa mad Orlici. Vkaždéfarní
osadě od pradávna se zvláštní okázalostí alaví so
památka vzkříšení Páně. Letoa však zvlášťdojemně
a slavně konala se památka te i v městě Bran
dýse pad Orljeí. Po 7. hod. večer vyšel průvod
z chrámu Páně zahájen školní mládeží, kterou
vedli p. t. členové sborů učitelekých; pak šli mlá
denci a panny, sborové hasičů, hudba, ct. sbor
literáků, sbor chrámový řízením p.ředitele Jer.
Bittnera; vidp.farář nesaNejsvětější 3a assistence
dp. G. Štocka, katechety =Něm. Brodu, a met
ního kaplana. Za Nejsvětějším kráčela sl. městská
rada s p. starostou v čele, sástapcové c. k. úřadů,
sl. zastupitelstva všech přifařených osad a ne
sčetné davy věřícího lidu. Všechna okna, kudy
průvod se ubíral — letos — po lidské paměti
ponejpryv— byla chválýhodůou obětávostí všech
měšťanů vkusně osvětlena. Vzorný pořádek při
průvodu illuminace města a vsnešenost slavnosti
samé působila mocným dojmem na všechny účast
níky. Dej Pane náš, aby osvětlení toto nebylo jen
osvětlením oken, ale srdeí i rozumu, aby všichni
poznali Tebe: „Světlo pravé“ a pod praporem
Tvým se shromáždili a ve avornosti skvétal bla
hobyt starobylého lázeňského měšta našeho. —
Při této příležitosti musíme učiniti i zmísku o
našem chrámovém spěva, který neúnavnou péčí
horlivého p. ředitele chóru Jer. Bittnera vyšinul
8e na stupeň, jemuž rovného sotva bychom našli
v kterémkoliv městě venkovském. Po všechny dny
svátků velikonočních byly dle předpisů olrkevních
přednášeny všechny zpěvy j „hodinky temné“ sli
targickou přesností i skutečným pozoruměním.
Zvlášt dojemně působilo po slavnosti vzkříšení
nad míru krásně provedené: „Regina coeli“ a drubý
den zpěvy při slavné mši sv. Odpolednekrásné,
přednesenélitanie. Veleváženému p. řiditeli upřírně
přejeme, aby ještě dlouhá léta s takovým nad
Šením ve zpěvu chrámovém čest a chválu Boží
množil k dobrá pověsti i samého města.

Z Heřm. Měéstee.Sohůse katol. or
ganisace. V pondělí velikonoční,dne 1. dubne,
konala se ta před polednem okres. schůze katol.
organisace pro volební okres čáslavsko-chradimaký ;
zvoleni byli okres. důvěrníci a výbor, potom jednáno
bylo o příštích volbách. Kaňčidatura p. Havelky
za stranu agrární, ačkoli jí bylo hleděno příznivě
vatříc, byla všeobecně zavrhována pro nenspoko
Jivé odpovědi na otásky v příčině náboženské i
pro neuspokojivý program jeho v otázce zeměděl
ské. Přijaty byly některé návrhy o kandidátech
pos'anectví. Odpoledne byla důvěrná echůze prn
město a okolí. Účastníků bylo asi 500 a to skoro
vesměs mnžů. Místo p. prof. Drápalilku, který ne
moblse do schůzedostavit,promluvilovýznamu
a potřebě organisace katol. lidu dp Sobotka z Chru
dimě Řeč jeho byla 8 pozordostí vyslechnuta a
e blučoým projevem soublasu přijata. Po ní při
blásil se ke slovu p. Hrobý, starosta zČepů. Nej
dříve prohlašoval, že je dobrým katolíkem, potom
hájil agrárníky a napadal Sdražení katol. země

mělo kopce, mluvil páté přes deváté a spletl všecko
mežné dohromady, co s předobásející řečí a s katol.

křikem uchvátit, ale dotáhl pravého opal. Veli
kou vegelost vzbudilo, když el vyjel i na biskufy
a pravil, že pražský arcibiskup Skrbenský byl
obrlajtnantem a v66.roce že bojoval a dnadtal
statečně utíkal. Vsále povstal veliký smích, když
dp. Sobotka připomenul, že v roce 68. p. kardi
byl asi 3 roky stár a proto že těžko mobi b
tenkrát obrlajtnantem. Když přítomní nechtěli jiš
přázdné povídání p. starosty poslouchati a zdvihali
sé k odchodu, odňal mup. předseda acaůze slovo.
Krátce ale Haně odpověděl p. Hrubéma řečník dp.
Sobotka. Řekl mu, že nemá ani schopnosti, aby
posovdíl, oč se jedná, ačkoliv to bylo tak jasně
vyloženo, že nepořádají schůzi katol. zemědělci,
nýbrž organisace katol. lidu vůbec, že neměl nej
menšího práva, aby urážel a nízce podezříval or
ganisované katolíky, katol. zemědělce a kněžatvo,
zvláštěkdyžv celé řečížádné strany politickéne
bylo ani dotčeno, tím méně agrárníků a že dle řeší
předáků agrárnických a jejich novin není strana
agrární tak náboženatví katolickéma přátelskon, za
jskou ji i sebe p. starosta Hrubý vydával. Svým
vystoupením pan starosta puhořel úplně a strané
agrární, které se postavil sa patrona, spíš tdělal
ostudu než jí prospěl. Rozhořčení bylo všeobecné
a panu starostovi podávány důkazy toho aš příliš
zjevné. Patří-li takoví lidé k nejlepším ve straně
agrární, pak Je možná vysloviti této straně jenom
nejopřímnější soustrast. P. starosta přispěl svým
vystoupením jen ktomu, že veliké množství účast
níků ecbůze tím více se přesvědčilo o potřebě a
prospěšnosti katol. organiaace — a za to p. staro
stovi mockrát děkojeme.

Z Libětáta. Dne 22. března svolána byla
zde schůze pod názvem „živnostnické“ do hostince
„Obecní dům“, při které přednášel c. k. soudní
adjuakt ze Semil p. Dr. Matonšek na thema: „Jaké
kroky by měli podniknouti zdejší živnostníci, aby
zde moblo býti utvořeno Společenstvo.“ Bohůizité
přítomni byli učitelové pp. Najman, Sudek, Hájek
a Čejka, agrárníci s p. Pavlem Janatou v čele,
pokrokáři, sociální demokraté a několik živnost-.
olků. S přednáškou byli přítomní celkem spokojeni. .
Toliko na některých bylo viděti nevoli, když pam
o. k. soudní adjuokt pravil, že Společenstvobude
moci jménem živnostaílá vymáhati y, aby
tento neměl s tím žádných nepříjemnoatí. Po před
nášce představil se p. c. k. soudní adjuakt De.
Matoušek — ku překvapení některých přítomných,
za kandidáta poslánectví — a to se živn Jy

nncovakých obcí na Lomnicku, Noropacku ařicku. Přibralby prý atranu pokrokovou, sociální
a sgrární zvláště na Hofřicku.Tam má prý mnoho
přátel z té doby, kdy tam byl c. k. soudním úd
junktem. Zpřítomných přihlásil 8e o slovo pas
Linek, tovární zřízenec, který opakoval naučené
fráze, které možno od něho slyšet vždy, kdykoliv
do hospody přijde. Litoval katolíky jižních Čech
pro jejich neuvědomělost atd. Na tom pánovi jest
viděti, že se mnoho nevzdělával od té doby, kdy
byl ještě pánem nad ařem. Předák zdejší 80

ciální demokracie p. kieger projevil úplnýBonjess kandidsturou páně Matouškovou a sliboval, čo,
co mu bude možno, bude bledět, aby mu získal
meri „svými“ co nejvíce hlasů. P. učitel Najmas
(nucený extheolog) ujistil p. kandidáta, že dostane
daleko přes 100 hlasůučitelských. Potom Dr. Ma-.
toušek napomenul přítomné, aby každého jiného
kandidáta poslan. nevolili, který by prohlásilže není
pro rozlaku manželskou, volnou školn (rozuměj bez
náboženskou)a rozlakucírkveod státu.Opakoval,
co řekl nedávno sde na schůzi Čistě sociálně de

mokratické, kde varoval demokraty, sr novystupovali tolik příkřeproti agrárníkům, aby tito ve
případě užších voleb nedeli pak hlasy své linadi
dátu katolickému. Pak by prý ani op, p. ©. k.
soudní adjunkt, aní pp. učitelové nemohli tak vy
stupovati. (Proti čemu? Proti našemu náboženství?)
Na konec pravil: „Myslím, še proti mé kandida
taře nebude žádná jiná strana než klerikální (rog
uměj katolická), ale to si budu pokládati sa dest“
Z tobo všeho viděti, že pan dr. Matoušek mnoho
politického přesvědčení nemá,ale že horečně stůně

na poslanecký mandát, aby jím ukojil evou aš báečnou ostivost. Velice jest se diviti tomu,
e se tolik všestranného vzdělání a moudrostí

v c. k. soudoím adjuoktu dru. Matouškovi vzsle,
poněvadž zde je všeobecně známo, že xa svých
studií tak posorubodnými vědomostminevynikal,
opravňoval k nadějné karrieře politické. Čí ušá
býti miniatrem?

Sníh na horách. Dosuds daleka pozo
rovati jest na Krkonoších a horách Orlických sufh,
jěhož tam leží spousty nebývalé, rovněž paborka
tina Českomoravská sněhem jest pokryta. Rolni

Práce polní valně se zpozdí.
Výber k oslavě 100leté památky

obnovení gymňálla jičidolélko šádb:

vbočky bývalé žáky o sděleníadres (po pi dat biografických),aby seznam jejich v „Památ
nika“ byl úplný a předkládá těm, kdož se o .
nost zajímají, zatímní program slavnosti: 1. V pá
tek 28. září večar uvítání hostí. 2. V sobotu
dopol. elavné úložby Boží v děkanském chrámů
Páně. 3. Po měl av. návštěva kostéla av. Igbilob,
starého a nového gymnesia. 4. O 1 hodítié maket.
5. Veter slavnostní akademie. 6. V neděli o 9. hoď.
uče ev. v kapli gymnasijní sa zemřelé professěty



i Sáky. Pak návštěva hřbitova. 7. V I bod. vycháska
žaotra s hadboo do Libosadu. (Tělocvičné bry.)
8. Večer rěneček. Rovněž žádá výbor ty, kdož míní

koopiti si „Památník“, o příblásku, aby mohl Dápřiblišně stanoven počet výlisků. Cena jebo dle
rozsahu bude 2--3 K. Definitivní program bude
rowgslán svého časa osobně dle sdělených adres.

Z Lén ma Důlku. Ve schůzi voličů
v Hetm. Městci dbe 1. dubna konané odvolával
se jeden ográrník na mne, že při schůzí v Čívi
cích jsem řekl, že Enóžetro organisuje na zá
kladě nařízení e vysokých mist. To je velmi la
ciný doklad ku pronešené řeči; tamhle na Labi
to povídali, já tam sám ocbyl, ale řeklo se to.
A tím 8e má dáti někdo zakřiknonti? V řeči své
v Čivicích jsem jasně proueel toto: „Oganisací
konám na základě usnesení ce „Jednoty katolic
kého lidu v Čecbách“, která nás duchovní pastýře
vybízí, abychom postavili se na obranu svaté věci
a jménem těch v jednotě shromážděných kněží
i nekoěží jsem já meri vámizde.“ O nějakém na
tízení biskupů nebylo řeči. Po přednášce domlou
vali mi v soukromí dva agrárníci, že jsem organi
saci konati nemusel, že jí u nás není třeba, že
oni přece jsíu dobří katolíci Řekl jeem: „Dnes
běží nejen o to, aby katolík pevně věřil, ale také
pro víra bojoval a to první musí býti duchovní
pastýř; tedy nahlédnate, že jako kněz organieaci
konati musím, a že bych těžko si zodpovídal jak
ve svědomí, tak před svou vrchnosti, kdybych se

místečko ke schůzí, tam půjdu všude. Tolik na
dorozuměnou. V. Sál, farář.

Ze Sv. Kateřley u Hory Kutné.
Školní dítky ve Sv. Kateřině pořádají ve prospěch
školnícb pomůcek a chudých dítek školních v ne
děli, dne 7. dubna t. r. v sále hostince p. Peroutky
divadelní představení „Za matkoa“. Dětské hra
se zpěvy. Slova i hudbu oapsal Jos. Al. Horák.

Z Mikulče m Svitav. Členovékongre
ace 63. R. ze Svitav P. Ondřej Kóssler a P. Jos.
udisoh odbývali v malé naší farnosti od 24.—31.

března obnova av. miseje. Žeň byla požebnána.
Účastenství každodenně takové, že chrám Páně
sotva stačil. Ku atoln Páně přistoupilo 627 far
aíkův. Obecní zastupitelstvo a spolek hasičský
účastnili se korporativně. Nemocní vyžádali 8i
Borliré misalonáře do domův. Bůh odpiaťt vý
tečsým karatelům a našemu milovanému dobro
diaci, jeně na Mikuleč tak štědře pamatoval.

Z Bychmbarka u Skutče. Na den I.
dobua svolána byla voličaká schůze Sdružením
katol. zemědělců na Rychmburk do hostince p.
Macháčka. Zoámý vrohní p. velitel zdejšího okres.
výbora — dlouholetý bývalý p. starosta — i ve
volbě schůzové místnosti provádí beslo: „Svůj
k svému“ — anebo se domníval, že lidé naši tam
nepůjdou -—a páni si schůsi mezi sebou odbudoa;
ale silně se přepočítal — schůze byla četně námi
navštívena; v místnosti muž na maži -- jako by
napěchoval. Schůzi v místnosti přeplněné nebylo
možná odbývati. Teprve z nonze byl katolický ma
jitel „Sklenářeký“ dobrý. Při volbě předsednictva
byl již drabýmalér—chtěli míti své lidi v něm,
teč katoličtí zemědělci proti tomu ge obradili a
dokázali, že byl Špatně počítán poměr hlasů pro
navržené předsednictvo; polé zvolenpředsedou p.
Al. Hromádko s Rychmbarku. — Pan kandidát
Paďour z Vraclavě přednesl avoji programovou řeč
eelitém velice umírnětóů. Po tečí p. kandidáta Pa
d.nra, který učinil katolickým organicovaným semě
dělcům výtká odředně tříštění eil — promlovil
místní farář a vytkl, že sdružení našeho bylo a
jest potřebí — poněvadě agrárníci jsou nábožensky
indiferentními aneb i nepřátelsky smýšlejí a proto
kandidáta strany agrární voliti nebudeme. V odpo
vědi avó pak prohlásil p. Paďour, že jest zmocněn
adružením prohlásiti, že agrárníci nic proti nábo
šenství nepodnikoou — avšak positivní záruky
přece nedal. Na to činí p. Jindra z Lašan výtku
p. Paďourovi, že dříve o náš okres pánové nestáli
— a nyní že jenom našich hlasů potřebují — a
končí provoléním pro p.J. Krejza, kandidáta sdru
šení katol. zemědělců. Návrh ten téměř všemi pří
tomnými se přijímá. Tělí nás, še p. Paďour aám
uznává, če na Skutečsku jsme dobře sorganisování.

„Pravde“ čáslsvaká, pravde prav
demeí! Prardon se nesýváš hrdě, ale někdy ne
necháš unósti strannictrím a to nejvíce proti těm
katolíkám a pleteš si cestu. A tak geti stalo také
posledně, kdy posusuješ poslední kat. schůzi po

tádanou 25. března b. r. v Čáslaví. Muaf 6e ti
tadíč odpověděti ua některé výtky činěné schůsi
této. To, co vyprávíš o tom klíči a stolu, je směšné,
a nikdo z nás o tom nio neví. Důvěrná schůze
se uspořádati musila, poněvadě to byle schůze
důvěrníků, a ostatně legitimací dostal každý, kdo
so o Di hlásil. Vždyť přítomno bylo též více a
grárníků, „časistů“ — ba ani sociální demokraté

posobázeli. My katolíci nejsme zvyklí hrubosti a
sprostolé a víme dobře, že, kdyby byla pořádána
schůze veřejná, že by se nabrnulo lidiček všeli

ja KTETÍ Meri MRM KATOINKYHeMTB)Í čo ABTRTI,teří by nám svévolné schůgi rozbili, goiž by nás
k slovu připustili. Či neděje se to tak? Co pak
s9 týče těch nepravd, na něž naráčiš a které dle

„tfto těch nepravd, na něž ant

oredskcpou,vyšíláh0, úóyš.do VALálLpro.
mných i nepřátel, a ti všichni ti dopvěděti uusí,

že, co na schůzi této bylo promluveno, bylo věcné,
pěkné — poněvadž to bylo pravdivé. Máš radost,
že nás bylo na 600 — jak so organisace vamáhá.
To ti věřím, jenže ta nesmírná radost tvá ti nejde
od srdce. A víš, proč ge vzmábá? Protože, kde
jaké tiskoviny, třebas týdenní, se o nás katolíky
otírají, židy a jinověrce hájí; a katolíci proto prohlé
dají, poznávají ta nepoctivost nepřátel. Ty listy ro
seštvaly národ náš na mnoho stran a kat. lid jim
ani těm stracám déle věřiti nechce, nemůže a
nesmí. A proto se organisují v jednu stranu stavů
všech, proto tím více slibují bájití víru otců svých,
čím více nepřátelé nás tupí. Tolik ti podotýkáme
pro dnešek. Až bude po druhó naše schůze,
přihlas ae — libo-li ti, o legitimaci; obdršíš ji a
pak pověz pravdivě, jak ta pravda vypadá.

Ze Slatiman. Pozor, bděte a modletese,
katolíci slatinanští. Máme snad svěřiti mandát
odpadlíkovi? Všem budiž čest, kteří se o katolic
kou víru zasloužili; leč nutao atále býti v práci
8 Da stráži. Pozvrujme násilnictví a nevědomost
těch, kteří ae Bami nazývají svobodomyslnými a
pokrokáři. Stůjme věrně při svatém kříži, nedejme
si topiti své ideály. Nepřátelé vaši před volbou
oblékají roucho beránčí, jsou velice opatrní! Po
stavme se do organisovaného šiku a pak budeme
proti odpůrcům silní! Zdař Bůh!

Z Červ. Jamovie. Na neděli 24. března
svolal echůzi voličů zdejšího okolí kandidát posla
nectví, agrárník pan G. Švejk, rolník ze Sv. Ka
teřiny; účastenství bylo velmi četné. Objasnil ná
ležitě program strany. agrární, který byl od pří
tomných s potleskem příjat. O náboženství se však
ani slovem nezmínil, bezpochyby z obavy, aby

ství věcí soukromou (t. j. vedlejší). Po jeho řeči
přiblásil se k slovu pan Fr. Říba, rolník z Ovjezdce,
který zmíniv 8e o tom, že náboženství bylo, jest
a dá Bůh i bude vždy základem života rolníkova,
tázal se jménem přítomných pana kandidáta, jak
by se zachoval jako poslanec k známým třem bodům,
o jejichž uzákonění nepřátelé víry v příští radě
říšské pracovati bndou; jsou to: rozlaka manželská,
rozluka církve od státu a vypuzení háboženetví ze
škol (bouřlivý soublas). Otázka tato je zajisté nad
míru důležitá, časová a proto přirozená. Než bohu
žel pan kandidát nevěděl si rady, jak odpovědět;
vybýbal se určité odpovědi, zaváděl řeč na jiné
věci, dělal také uraženého, že prý k němu není
důvěry, že on je dobrým křesťanem, že hlavní věc
je žíti po hřesťenska a pod. Nepochybujeme, že
pankandidátje dobrýc katolíkem, to je vše možno,
však to týká se pouze jeho osoby; kdo všsk chce
zastupovati katolický lid, od toho také lid samo
zřejmě žádá, aby v říáské rádě jeho náboženské
zájmy ghájila to svláště nyní, kdy potřeba toho
je svrchovaná; je-li dobrým katolíkem, jak pravil,
psk také bájiti zájmy katolíků bude mu velmi
snadným. Řekl též, že poslanec musí býti pro všecky,
pro všecka vyzoání, nejen pro katolíky. Nešťastná

to výmiuva. Vždyť m také chceme, aby byl provšecky; my nejsme tak sobečtí; nezapovídáme há
jenl zájmů jiných vyzoání a neměli bychom bývali
ničeho proti tomu, kdyby byl povetal též některý
evangelík a přednesl svá přání v ohledu nábožen
ském; právě proto, že poslanec je pro všecky,
chceme, aby byl teké pro nás, pro katolíky, kte
rých je v našem okolí přes 90 procent! Ale něco
se říci musí, že ano? Zájmy naše náboženské ne
čelí proti jiným vyznáním, přejeme každému plaou
náboženskou svobodn, ale považujeme také za svoji
přísnou povinnost, své náboženství hájiti. Proto
také nikdo ze soudných posluchačů nevěděl, k čemu
mlavil p. Sova z Habřiny, který začal vykládati
o náboženských válkách a jich zboubných násled
cích (které ostatně každý uznává); pozoámka jeho
byla zcela nemísteá a k:věci nepatřící. — Nej
oblíbenějším koníčkem těch pánů bývá, že s jakousi
strojenou rozhořčenostíprohlašují, jak je to smutné,
satabovati náboženství do politiky, Že je to zne
svěcováním citů náboženských a pod.; jak každý
vidí, řečtuto docela nesouvisí s dotazem, který učinil
p Říha,alei sama 0 cobě je to feč neupřímná. Ná
boženství dnešního času do politiky zatahovati ni
kdo nemas! O to přičinili se již, bohužel, naši
nepřátelé, kteří chtějí cestou politickou na říšské
radě známé protináboženské zákony prosaditi. Nyní
politika sama dolýká se náboženských otázeka to
velmi důtežitých, a proto je nejen naším právem,
ale povinností všech lidí dobré vůle, aby 86 ta
kovým snahám co nejrozbodněji opřel. A k tomo
vede jen jediná cesta, totiž: žádati na svých poslán
cích, aby na říšské radě mimo jiné též náboženské
zájmy svých voličů hájili. Toť zajisté katdéma
pochopitelné. — Proto tím více překvapilo každého
uvědomělého posluchače, když pozoroval ty neupřím
né vytáčky p. Švejka. — Neché si vzpomene každý
na Francii; tam nepřátelé církve přivedli to tak
daleko, že jmění kostelní i farní bylo vládou ulou

dobné jako u oáv. A tu ae tášeme: Kde pak 8e
projednaly tyto neblahé zákony proticirkevní a od
koho? Zajisté cestou politickou, ve sněmovně od
poslaneů. Proto říkati za dnešních poměrů, že nemá
se náboženatví zatabovati do politiky — může
jen ten, kdo myslí, že má před sebou posluchače,
kteří ic nočtou a aemysli. V tom smyslu mluvil
také přítomný dp. V. Bartoš, místuí farář, konče
slovy: či cheéte snad rožloku manželskou 4 vy

puzení náboženství se škol? (bonřlivé: nechcemel)
Zde je přání voličů a to zajisté musí míti posla
nec ua zřeteli. Pao kandidát, vida tento mocný
projev lidu, pravi), že též těch věcí neschvaluje.
Když neschvaluje, očekáváme od něbo také pevné,
že bude protí ním. Pak byla přijata téměř jedno
blasně kandidatura p. Švejkova. Lid náš je dosud
zbožný, jak sám pan kandidát aznal; z té příčiny
octli by so agrárníci na stanoviska nepřirozené r,
kdyby k vůli úsměvu živlů pokrokáfsakých, které
nikdy přáteli venkova být nemohou, stavěli 8e
chladně k požedavkům náboženským svých voličů.

Hlas voliče z Výravy. (Uveřejňujeme
část dopisu rolníkova.) Byl jsem přítomen rozmluvě
zdejšího velice osvíceného, vzdělaného a pokrok.
rolníka p. Jos. Hojného, toho mladšího, který ve
svém zápalu pro p. Srdinku vykládal s jakousi
škodolibostí, že p. Srdínko nepotřebuje vyjedná
vati se stranou katolickou a také že všechno vy
jednávání vůbec odmítl (Jaké vyjednávání ?) Ne
chejte lhaní! Jest prý dosti mocný, aby zvítězil
ve volebním boji a nepotřebaje slibovali katolické
straně, že bude hájiti její zájmy náboženské.
Tedy dle tvrzení p. Hojuébo jest p. Srdínko pro
reformu manželskou, pro volnou školu i odluku
elrkve od státu. Nevšímám 81 jinak veřejného ži
vota, ale tohle přece mnou zatřáslo a hned jsem
si pomyslil: a to potom chcete, abychom my ka
tolíci dali p. Brdinkovi své hlasy? To bychom
musili býti Jidáši, zrádci své svaté katolické věci|
Ve svém provolání k voličům praví p. Srdíako, že
strana agrární se ubírá pravou a rozumovou střední
cestou, to jest, že ve všem jest pro rozumový po
krok, avšak proti všem náblým, revolucionářekým
převratům. To jsou sice pěkná slova, ale právě
reformou manželskou, volnou školou a odlakoa
církve od státu došlo by k převratům a nepoko
jům v naší říši. Protože strana katolická postavila
nám za kandidáta p. doktora a rolníka Pekaře
z Černilova, proto já jako rolník a dobrý katolík
navrhuji, abychom jenom jeho volili. :

Vyrovnejte nedoplatkyza Obnovu a Časové Úvahy

Různé zprávy.
Valsá hromada Zemské jednoty

českého katolického dmchovonstva v
Praze dne 9. dubna po pohnuté debatě zamítla val
nou většinou návrh výboru na rozejití se; projevene
vůle jednotu sachovati.

Kde a kam vodo sociální demo
kraty © Orgán křesť,dělnictva „Práce“ píše v po
sledním čísle: „Pěkné věci přicházejí nyní na jevo 0
vědcích a poalancích soc. demokratických! Sociální
demokraciepo všecka minulé léta byla vědy emluvena
napřed a vládon a vůdos Adler dával svou radou ar
mádu vládě k dieposici. Nejprve byl prostředníkem
mezivládoua socialistypověstnýdrorníradaHalban,
israelita, jmeanjící se původně Blumenstock, švagr
dra. Adlera. — Vedle Halbsna měl nitky v rakách
ryt, Freiburg, israelita, šef ministr. předsednické kan
celáře. Pak stal se prostředníkem dr. Sieghardt, po
křtěný israelite, původně Singer se jmenující, pravá
raka dra. Kórbra a dra. Adlera. Schůzky odbývaly se
v salonech dvor. rady ieraelity Grůnbuta, kapitelisty,
který je tohánem dra. Siegbardta. Do těchto salonů
masili bychom vniknoutis kdybychom chtěli poros
umětí činnosti soc. dem. poslanců na říšské radě, kteří
pro zájmy dělnictva neučinili pranic. V takovýchto
rukou nalézá ne soc. demokraciel Ubobé dělnictvo soc.
demokratické, které ani tušení nemá, kdo ho vede ©
s ním si zabrávál“

o Nové ukázky social. vzdělávací
práce. Socialistická lidamilnost! V Přerověsačslo
se atávkovati v továrně bratří Kokorových. Socialisté
měli dopal na ty, kteří e nimi stávkovatí nechtěli; «
tak bez dloahých rozpaků přepadli tři socialisté ne
stávkojícího %0letého atarce a stloakli ho tak bar
barsky, že přijde o srak! Pěkně tak „pojistili“ sooi
alisté ubohého atarce pro případ invalidity a otáří!
Rovnost, svoboda| — V Sslzbarku křesťanský sociál
Markos Weiss nechtěl přistoupiti k svcialistické or
GAnisaci zedníků přes dotěrné nalehání socialistického
důvěrníka Pilse. Pile mu tedy dal lhůtu na rozmy
šlenon s připojením vyhrůžky. Weiss byl skutečně za
volán k vrátnámu, kde ma bylo sděleno, aby buď
přistonpil k socialistické organisaci nebo aby odešel
e práce. Také únte k osvobodí svědomí! — V elek
trárně v Hattenské ulici v Berlíaš pracovali pospola
dělníci, soc. demokraté a katolíci. Sociální demokraté
Sshule, Kabon a Gůrtler velmi ostře dotírali na bratry
Kollerg, kteří uálešeli do organissco katolické. „Ka
toličtí psi“, „katolické aviné“, „atopit vás!“ byly
každodenní nadávky radých. „Zpovědnice jest na svá
dění děvčat!“ ostouzel církovaí zařízení soudrah Ku
bon, jenž z katolíka so stal bez vyznání a nyní byl
nejauřivějším. Soc. demokraté naposled udělali si
tento „čert“: přinesli ze sousední dílny kříš, ovinali
ho růžencem, jali se naň ze stříkačky stříkati a jako
modlitbu kočžskou zpívali nocadovu pleců. Katolickým
děloíkům byla už vóc neanositelná Ulali sró proná
sledování soudu. Soudrazi statečný zapírali. Ti do
vedon kašdon ohvíli někobo potrestat a pak dle svá
„vyšší mraroaky“ v nesnázích zapiret. Soud všek
cbytráky Gůetlera a Schulze odavadil oa 14 dní do
vězení a k pokatě 20 marek, Soadce rozsudek odů
vodnil takto: „Právě prot), že vociální demokracie
v programu svém problašgje, žs každý má míti právo
na nábožsnské přesvědčení, aníno odsouditi všechno
konfessní štrnní a urášsní alrkre.“ — „Týden“ píše:

Vydavatel „LidovýchL'erů“ « Chocnt pan redaktor
Juc. Cyrill Mourek sažádal si před čarem o kaihti



konárati dokonalý odborník a bývalý majitel jiné
koihtiokárny, noré choceňeké knibtiskáran méla alou
síti výbradně pro tisk „Lidových Listů“, veškeré ú
ední instance vyslovily se pro šadatele příznivě, alo
p. Monrek koncesi tu nedostal. Avšak v poslední době
udělilo ministerstvo neobmezenou koncesi koibtiskař
skoa r Chocni p. Čeňku Mojžíšovi, vrganisovanému
sociálnímu demobratu, saměstnanému do nedávných
dnů v sazárně „Práva Lida“ + Praze Jak „Lidové
Listy" píšou, koncesi tuto vymohl sám Adler I. Nová
sociálně demokratická koihliskárna v Chocni měla býti
otevřena v dubnu t. r. Avdsk k tomu nedojde. Sou
drob Čeněk Mojšíš byl totiž úřadům udáo, še v děl
pické tiskárně, + níž byl zaměstnán, krade plema as
apír a proto místo do Chocně dostal se do kriminálu.
ím udělená ma koncese pominula. Proto o její udé

lení poznovn zadává p. redaktor Monrek. jehoš první
žádost byla odmítnata z důrodu, če v Chocni „najeví
ae potřeba tiskároy, na. nid policejně tiskový desor
del by se obtížně vykonávati“ Při dadateli smýšlení
sociálně demokratického důvoda toho nebylo, když mu
koncese udělena.“

Komeert ma flétné osmnáct set lot
staré. V pařížské akademii byla na jedné echůsi
předložena flétna, ječ byla nalezena v troskách starého
gallského mésta Ales:a. Jest to flétna Panora,jež jost
tak dobře zachovalá, de jí možno ještě používat K a
kademii náležející hndeboík Chabrier přednesl na flótna
několik hudebních koosků. Zahráv antickou bymnu
Apolla, ješ byla před několika roky nalezena přivy
kopávkách r Delf.ch. zahrál na flótou též několik mo
derních kusů. Ton flétuy připomíná fagot.

Maličká kmilhbu. V Padui byla nedávnovy
dána kníška, která prý je nejmenší na arětě. Má 208
stran a obsahoje list, její paal Galilei královně.
Knížka je 18 cm vysoká a 1m Biroká, je překrásně
typngtoficky vypravena Kašdá atrana má 9 ř/dků s
ato písmen, jež jsou vzdor maličkosti dobře čitelná.

Podporování zemědělství věnujívětší
pozornost SpojenéStáty severoamerické. Orgány státní
roedi lojí ta bezplatně semena různých dr hů obilních
a sazenice stromů ovocných, které v těch kterých
krajích obzvláště prospívají. Současně dostává se rol
níkům zevrubných návoců k pěstění jich, koih, odbor
ných časopisů a pod. Mimo to vyallá vláda odborné
soalce do ciziny a to jak do zemí evropských, tek do
všech ostetních dílů světe Nedávno vrátil se tako
výto zmocněnec Frank N. Mysr z výzkumné cesty po
Číně. Nalesl tem mnoho novot, které radí napodo
borati. Na svá cestě nalezl Myer nový drah ovsa,
který výnosností svou vyniká nad veškeré draby ve
Spoj. Státech pěstované. Také výborné druhy ovoce,
nám dosad neznámé, přivezl do avé vlasti, atd. Ame
ričané snaží se seznati všechny kraje a jich zeměděl
skou práci, aby nejlepšího ušili pro sebe, Pak se naši
lidé diví, jak Amerika hospodářsky mohatní a nás tím
zatlačoje. — Dne 19 m. m. předložilu spglická vláda
parlamentu „landbi!l“ (zemědělskýzákon) proŠkotsko.
Dle toboto sákona všecky velkostatky přes 150 jiter
mají býti rozděleny zemědělskému dělnictvu a malým
lidem vůbec, Ve Škoteku totiž jako také i v Anglii
samé není selekóbo středního stava jako u nás a tím
národu anglickému podfat je nejdůlogitější kořen di
rota, jakým pro kašdý národ je střední atav selský.

Výnos s chorm drůbeže akazojetaké
Aeerika, odkadž počíná se drůbež dovážeti vo větším
množství i do Evropy. Amerika zeplavoje výrobky svými
ze všech téměř oborů celou Evropu, měly by proto pc
volané kraby v Evropě vzchopiti se k obraně, k větší
a lepší výrobě, Roka 1906 zlskáno ve Spojených stá
tech severoamerických od drůbeže více než 2100 mil.
koran. Jen ve státě Miesonrl vytěženo za drůbež ži
vogi mrtvou 113,684.198-39 K,sa vejce69,721.802665
K, za peří 3,492.204-18 K. Drůbež chová se tu ve
venkovských farmách, jednotlivý farmář má na 1 akru
(04+s) rok od roku po 200 kusechdrůbeže. Výnos
s jednoho kusu drůbeže počítá so ta 5—7 kor. ročně,
K tomuto výpočtu ovšem usměje so leckterá Česká
hospodyně, které bývají na př. slepice jen natným
alem v domácnosti, Taková si ani nevšimne pírka sle

plčíbo na dvoře ležícího, té jeat slepičí trus obyčej
ným hoojem, atd. Nedlvno pak, když si nevšímáme
i těch maličkostí při chova zvířat, Že se velmi těžko
dá získatl těch pár korunek. Leckdo namítne, še
pouze při rozsáhlém chovu dá se hodně vyslskati, ale
nevspomene si, že při menším množství snadno každý
vém ni vše opatří, v domácnosti že leckdy dosti
odpadků, jež so velmi výbodnězažitkojí drůbeží. Ovšem
v nečich Českých statcích mají mnobdy plnou hlava
všelijakých starostí, ale aby se bospodář a hospodyně
aspoň trocho sabloubali, všecky kouty prohlédli, ne
dalo-li by se odtad aspoů něco pro dům urvat, po
tom by je darmo hlava zabolela. Jinak Američan, ten
se práce neleká, Pro drůbež vypěstaje al americký
farmář píci i potřebnon ueleninu ke krmení. Farmář
Brown v Novém Jerseyi vytěžil s chovu drůboče sa
jeden rok 34.700 K. Pro naše chaloupky bylo by
dobrých i několik korunek z cbovo drůbeže. Máme
tu bospodářské apulky, které mají ndávati směr, jek
by eo bospodářetví naše svelebile, ty nechť okáší, jak
by se drůbežnictví české povaneslo, aby sřízena byla
družetva, ješ by obstarávala nákap i prodej výrobků
a

Domácí zahrádka. Lotošníhoroku, kdy
jeme smačně 60 setím a sá:ením zpozděni, musíme oi

(siti. Některé druhy jako mrkev, špenát, fotkrička,
fazole, cibule, salát, kapnsta, kedluby, solí

nutno saseti ihned, Při sotí měle by však podlívá ho
spodyně pamatovati na vonná koření, potřebná
v kašdé domácnosti. Zejméne neměla by v žádné za

brádce chyběti: anýz, bazalka (do polévek a omáček),bratšák (táž včely), saturajka (poskytuje snámou

bornou p ut octovýmokurkám, omáčkém,počením) dymiánek,lenyk!, hožšice, kerblík (téš proti mra
vaoům), kopr, kmís, koriandr, kozalec (koření se jím
ooek, saláty, omáčky), levandule (osvědčená proti mo

lům), majoránke, pelyněk, petržel, reseda, rebarbora,
roemarina, roula viané (výtečná na chléb s máslem),
šrůcba (výtečný salát a příchní do polérok), šťovík
(přísada špenátu a do omát:k), šnitlík, ysop (příchnf
roemanitých jídel: Všechny nvedevé droby Iza obdr

rýh senenářskémzávoděFr. Viktorin, Hradecrálové. .
Jarní práce ochranné v saděi ns poli

v.dabna třeba arycbliti, chceme-li škůdce ekutečné
ničit. V sadě, vinici a obmelnici třebačištěnía uklí
zení dokončiti. Všechno suché má ne vyřezst a spálit.
Pavudiny a holsda boosonek, chumáče vajíček, suché
lapení, cboré větvice dlužno posbírat a rpálit na
místě. Ochranné pásy a slaměné obaly se odalraní a
spálí Zs elunné pohody prostřeme pod stromy plachty,
sklepome nosatce a zničíme je, aby květopas a jeho
zlopověstné příbazenstvo květy i plody neničili | Zej
ména věsk třeba všude ničit měice, jež na kořích a
atromech přezimovaly. Mravence zahradní třeba vy
bledat a vřelou vodou hnízda polóvat. Misty zakopá
vají se polévané brnce, aby slončily za pastá na krto
nožky. Zábonky posypáráme Čerstvě hašeným vápaem'
aby slimáci nebubili plodiny. Rány oa stromech vý
řežeme až do zdravé kůry a dřeva živého, načež je
tmelem důkladně natřeme. Stromy postřikujeme roz
tokem modré skalice s vápaa, rovněž i róru vinnou,
aby zárodky plísní houboritých, ješ později ohrošují
sklizeň, se gničily,

Plakáty a nálepky jubilejní výstavy
komorního obvode prašského r. 1909.
Vshledem k čádostem četných korporací i jednotlivců
o zaslání plakátu a nálepek jubilejní výstavy sdělujs
výkonný výbor výstavní, že zhotorení plakáto a nále

ek bade vyžadovati ještě časa ačkolika neděl, načež
Korporacícu, kteró o ně se přihlásily, budou zaslány.
Přihlášky přijímá však výkonný výbor jiš nyní aprosí
o jejich včasné zaslání, aby plakát a nálepky po vy
dání mobly býti dadatelům bezodkladně doračeny.
Zároveň vzdává výkonný výbor všem oném korporacím,
které ze všech krajů českých vo velikém množství o
tyto tiskopisy se blásí a ulibojí horlivá ae přičiniti o
badoucí hojnou návětěvu výstavy, veřejně svůj nej
vřelejší dík.

Na prospěch hospodářství. Českýoč
bor rady zeměd. pro království české zřídil 7 plemenných
ústavů tří drubů slepic čistokrevného plemone, Majitelé
zmíněných ústavů jsou povinno! přenechávati spolkům
hospodářským vejce k násadě oejdráže po 15 ban kos.
Nejmenší objedvávka mosí obsabovati alespoň 15 va
jec. Rolníci, užijte této příležitosti ku prospěchu srámul
Český odbor zemějělské rady zřizuje stanice k pěstc
vání travních semeu a uděloje při tom rololkům pod
poru po 100 K. — Český odbor zemědělské rady
aděloje okresním výborům, které ostacoví pro okrea
způsobilého zahradníka, jeuž by rolníky poačoval,
romskou a státní oubrenci 1000 K va zřízení vzorné
okresní zahrady a na její vydržování po 4 léta po
200 E. — Záleží na rolalcteo, aby na povolaných
místech blásilo se o ty'o výhody.

Mediitbovétažení křížové za Afriku!
(Od12. dubna do 21. daboa.) Každéhora aDrašina sv. Petra Klavera k podporování aflických
missil všechny uvádomělé katoliky, jimž zdar a rozkrét
olrkre svaté mezi pohany sfrickými na srdcí leší, aby
se a ní spojili k tak zvanému „modlitborému kříšo
vému tašení se Afrika“. Toto „modlitbové křížové
tažení“ spočívá v tom, še se účastníci po devět dní
před svátkem Ochrany av. Josefa (B. neděli po Veli
konocích, letos od 12. do 2'. dubna) modlí soukromě
nebo společné „smírnou modlitbu k Nejevětějšímu
Srdci Páně za obrácení Afriky.“ | Modlitba tato, slo
šená zemřelým africkým misaionářem P. Moynbardtem
a olrkevně schválená, zasílá ne v různých řečích ov
ropských zdarma a vyplsceně v libovolném počtu
každému, kdo se oni přihlásí u Drašiny sv. Petra
Klavera pro africké missie v Praze, na Hradčanech
6. 88, která prosí snažně všechny vretvy katolíků o
hojné účastenství.

Zápověď konření. V Dánskubyla oběma
sněmovnám podána osnova zákona, dle které mládeži,
nedospěvší ještě 10. roku, jest konfření sakázáno a 0
soby, které by dětem tabák nebo doutníky prodávaly
nebo darovaly, podléhají trestům, — A jak u nás?

Dnešní přílohu: „Vimařské zprávy“
chvalně soámé firmy: F. Herink, České Bodě
jo vice, doporučajemnoobzvláštní pozornoati. Jedná
se o firma vynikající v tomto oboru, českou a kře
stanskoo, která zasluhuje největších sympatií pro 80
lidní a levnou obsluhu.

(Zasláno).

Otitolům + roktera Honsg. Suchánka.
Opustil navědy svůj pokojík azabradu semináře

královébradeckého a vyměnil tato místa sa sehradu
rodného břbitova solnického a se úský brob právě
tak nepatraý, jako byl jeho pokojík — bývalý vice
rektor, později rektor semináře, milostpán Suchánek,
Jest to skoro neuvěřitelno, še rozloučil se navědy
a těmito místy, se kterými takřka arostl. Bez něho
zdál se býti aeminář nemožným a my, kteří jemo byli
jeho ohovanci, postrádati ho budeme, aš někdy do so
mináře savitáme. Byla to postava typická, slatóho
srdce, rektor A. Suchánek. Sludelo by se, aby bylo posta
rávo, aby upomínka ne něbo us sdí semináf. nevymi
sele. Slyšel jsem, še by si někteří přáli, aby na
vhodném místě boď + kostelíčku, neb orat.ři neb
jinde uasszena mu byla pamětní deské. Někteří by si
přáli míti jeho podobisna. Šlo by to snadno. Ale já
navrhoji ještě něcojiného. Vyplníme přání somřeléhol
Na úmrtním osnámení stojí, še si přál, by na něbo
pamatováno bylo téš dobrými skatky. Zalošme nadací
Sucbánkova k toma účela, by každoročně jeden or
dinsnd dostával z ulošeného kapitála úroky na poří
zení knih neb jiných potřeb. Kolik set jeho chovanců
dosud dije, kolik jest jeho otitelů! Stačilo by sehnati
aspoň 2000 korao na takovou nadaci. Snad by důst.
představenstvo semináře laskavě tento úkol na sebe
vsalo; po případě oastou viker. úřadů miobla by te

sbírka učiniti. Takovým způsobem ulaté jeho srdce,
které nikomu nikdy noublíšílo, alo spíše dobrodiní
prokósalo, šíti bude nadále mezi námi. Mohlo by ae
tabé s tím opojiti to, by košdý, kdo věnuje na na
deci $—5 koruny, dostsl jeho vieitkovou podobiznu.

Toto dovoluje si na urášenou podati J. V.,
jeden s jeho bývalých obovanol.

(Zaslávo.)

V plaé důvěře podepsaný osměluje se aposorniil
na svůj nově založený odborný závod paramentní v O
lomouci, v Eliédiné třídě. —

Z mooba dopornčení, kterých se mi sa mé slažby
po přečetnon řadu let dostelo, vidím, de gávod můj
Uochásí usnadní, nebot saslošsn jest na sáklsdě poctivé
prácea aneby nejopřísnější,obslobovatíchrámyPáně
přesašhturgickýmipředmětysa ceoguepřekona
telná lovné a to tím oplůs, nsboťzávod náš od
orého doradasátiletéhozaložsnívydráuje pravé
umělce ve výtvarném umění církovním,
čímě se stárá, de výrobky tyto zvláště v citiné jsou
bledanými a a potěšením mošno mi sděliti, že docílil
jesm stálé dodávky pro paramentní spolky v Olomouci,
Košicích, Rábu, Pétikostelí, Cipau, v Litoměřicíchatd;
proto skládám sró u ažné prosby k našemu čoskéma
duchovenstva, aby při návětévá Olomonce neopomonulo
též navštíviti moje díloy pro výrobky církovaí, neboť
rozdělováním různých prací a výšiskami podporajeme
soela nezjevně mnoho jiných ústavů podpory nutných.

Tak jako každý obor polřebaje savédlouboleté
skadenosti, aby syláštá, 00s0 litargio týe, zůstal v du
dávkách správným, arádím, že poslední dobou vysky
tuje se mnoho překupníků, kteří, aby kopojicím mé
loa rouškou zrak zastřelí, buď jmény „Hamanních
ústavá“ aneb dokonce tituly „Vlastoi výrobny“ savé
firmy ozuačají, poslední dobou pak i muoho rídeň
ských firem ga České, ovšem že jen u nás, so vy
dává a.tak zbusta 00 stává, de mavbým kostelům do
dávány bývají předměty, jež od pravé liturgie daleko
odbočají, nebul bývá tu zboží často nedokoue:, kra
mářeké. — .

Meci jiným dovolaji si téá ka bližšímu vysvět
lení oznámiti,še p. Emanuel Werner v Brně,
téměř již od svého za:ošení, kaporal výrobky pars
mentů, svláště na natné objednávky, od firmy Jouef
Neškadle, a tím často různé výpovědiv čusopisech
u prardou nesouhlasí, nebol „Úetar sv. Josefa
v Zášorě“ za příčinva státal saorence vzlel vo
výroby paramantů s uyní zaměstnává své chovance
precemi jinými, pro jejich věk důlešitějšími. —

Že na úkur podobných jmeu Čssto se hřeší, do
ovidlují trpké zkušenosti, jež zažila dachovní opráva
v Maranských Horách u Mor. O travy, kam dodáno
bylo sa 12.000K psramentů, jichá sotva u katbedrál
ních obrámů použití možno, na př. drahocenné fialové
dalmatiky, zelený plavikl, samotuý příkrov jenom za
1.160 K, kdežto nataých předmětů E bohoslažbě sde
acbásí. — Doporačají proto při sadávání rozpodtů 0
braceti se všdy na vícero firem zv.áště odborných.

Abych dokázal, do sárod můj jest v každém 0
hleda schopným přijmoatí k provedení i ty nejdraho
cennější práce, podotýkám, Ge na rozkaz nsjd. pana
biskupa Dre. Tn. Wisnara v Olomouci pracují pro
Příbor jedna vzácnou stříbrnou monetranci a mnoho
jiných prací; pro kathedrálu v C.peu jeden Červený
pont.fikální apparát ze zlatobrokáta v osně 4.600 K;
pro baronkaBánty v Kološvára jeden vyšívsný pa
rament ze slatubrokáta t. zv. tyrkisový ze 2.000 K;
pro nejd. p. biskupa Demotora Radu jeden pontifikální
apparat se zlatobrokáta dorveného za 2340 K, kto
rášto drahoconná paramenta a moobo jiných před
mětů v dílnách mých k laskavému problédnutí ochotně
předkládám. —

Veškorým nděleným objednávkám věnuje se nej
větší péče !

V blaboké úctě

Josef Neškudla,
protokolovaný závod paramentní

v Olomouc.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 80. března 1007 1

bl poime K1880 —1890, ita K 1080—11 80, ječmeneK 1040—14 70 prosa K 00-00—7000, zilv> K 11 60
—!1 80, hrachu K 3200—00 00, ovsa K 7 30 —9"80,
čošky K 56 00—00-00, jshel K 2000—0000, krup K
18 00—80-00, bramborů K 8 40—4 80, 1 bl jetelového
semene bílého K 84-00—109-00, 1 bl. jetolového ae
mloka čer. K 100 07—104:00, ruského K 00:00—00-00
máku K 4400—50'00, lněného semene K 40 U0, 10)
kg šitoých otrub K 12:40—0000, 100 kg pleničných
otrab K 11-60—00-00, 1 kg másla deratvého K 340
—2060, 1 kg másla převařeného K 0.00—000,
1 ky sádla vepřového K 1-76—000, 1 kg tvarohu K
0-38—0-89, 1 vojos K 0'06—0'07, 1 kopa okarek K 0
—0'00, 1 kopa zelí K 000—000, 1 kopa kapusty
K 800—600, 1 hl olbale K 800—4'00, kopa drob.
zeleniny K 100—130, 1 pytel mrkve K 400—0'00,
1 bečka BvěstekK 0:00—000, 1 bl jablek K 1200—
24 00, 1 hl hrašek K 0:00—000. — Natýdenní obliní
trh v Hradai Králové dne 80. března 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 64, žita
63, ječmene 60, ovsa 101, prosa 0, vikve 21, hra
ohu 6, čodky S, jehel 1, kran 6, jetel.
11, Inšného semene 17, máku 0. — 32.) Zeleniny:
selí 00 kop, okarek 00 kop, kapaety 00 kop, cibule
62 bl, drob. seleniny 18% kop, mrkve 60 pytlů,
brambor 801 bl, seláta 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
00 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drob.

dobytka: vepřů 3 kusů, podeviačst 771 kusů, kůat 137.

Pozor! “m
Druhé čtvrtletí již nastalo. Obnovte

tudíž předplatné na náš list|



Milostivá paní,
víte proč máte při nákupu
sladové kávy klásti hlavní
důraz na jméno »Kathrelner?«

Jelikož sejinak vydáváte
nebezpečí, že obdržíte
méně cenný padělek,

krerímu schází všechnypřednosti, jimiž se vyznat
menává »Kathreinerje

mů následkem zvláštního
způsobu výroby vůni a

ohuť kávy zrnkové.

Račte si zapamatovati, milo

stivá paní. tedy zcela dobře, če

pravou »Kathreinerovu« ob

držíte jedině v uzavřených pů

vodních balíčkách 6 nadpisem:

»Kathreinerova sladová káva

Kneippova« a s obrazem faráře

Kneippa jako ochrannou snámkoe.

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Reyhnově

nad Kočšžnou

doporučuje se P. T. duchovenstvo, pstronátním
úřadům a soukromníkům

voškaré akož ! přestavby a ladění
jo et a harmonií.

Biskupská

RB- Ručímze nejeolidnějšípráce. 

P s
knihtiskámna v Hradi Králové

ener KanonickéLO
Obrazy Sv. Otce Pla X. v pěkném pas

separtout — světlost obrazu samého
26x30 cm.—veraefigies — za K 150;

tytéž ve formě depisme 100 kusů za 5 K;
o něco vělší na památku dětem se hodící

100kuuůza. . . <... BK;
8 podobenkou J. B. Milosti
Doubravy 100 kusů za 6 K;

ve formátu větším 100 kusů za. 8 K;
k zarámování 1 kus za . . . 60 bal,
Modlitby po naši sv. (J dve/ české a

lat., česko-něm., něm.-lat. na deskáchkusza2.222, D0
Panem de ooelo na deskách |. 30 h.
Oboje předchozí ve vkusných deskách 1 K.
Kanonické tabulky soupravu . K 250
Praeparatio ad Mísssm) 1K
Gratiarum acílo p. M.)
Proses ad indnonda paramenta Misene

in sacristiam na desce za . . 30 b.
Gasus reservati do zpovědnice a 8 h.
Tubulky: „Neplivat“, —)

—
—o

wa

„Zaeřídne“ ) E . . 20b.Připomenutí 0 ném chování S60ekostele4... <.. 30h
Instructio de goner. cam. visitatiomo

brožov.vce 2... 50h
Matrika biřmovaných s linováním arch48h.
Biřmovací lístky 100 kusů A . 35 b.
Jiné tiskopisy polřebné oždy ma skladě.

Dobře zachovalá

křížová testa
hodící se pro kapli,

jest levně na prodej.
Bližší sděli adm. £ 1.

sc |
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla A.
(pravá podoba)

světlost obrazu samébo 25X30 cm. na
křídovém kartonu + šedém vkusném

paesepartout nabízí důstojnému dacho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.

100 dopisnio s týmž obrazem věrně po
danýmKO.

*y

Janu

Na akladě jsoutéž dopisnice 8obrazem
Lva XIII, + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskapa Dra Doubravy.

ARANOAIANEX NOANANOSO
Z „Časových úvah'/

posud jsou na skladě tyto spisy:
ARalfeisenovyzáložny -- ------- shUčtesezdějím-+++ +. 16,OslavaHusova-© © 8,
ora wa kolej Tov. Ježíšova r. 1636 8,aloba vyděděnceXIX.věků . . - -- 8,Otrestusmrtí-2 5,
Zrušenířádujesultského. ---- -- - 8,Vládažidovsíva-o 8,
Bliže k Římu-< -< e 4,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 6,
Vyznánístaréhohělěníka|... -+ - 8,©av.zpovědí-< 8,
Svépomocdělnictva. -+ -< 8,Pryčsdogmaty------ ee B
Fera katolická a protestaniská . < . - - 8,
O úpadku náboženetví mezi protestanty -16 „
Zpráva o sjezdě českoslovanských atolikůvHradciKrálové-+ M.Velikýbiskup-© 8,
Děležitostpravéhonáboženství.. - 18>Pokoraa náboženatví- . - -+ -- 8,
Zakládejteodborovéspolky -< -- - 8,
Huelté jindy a nyní.. < < -+ -+ ++ * Mu,
Měkolikslev o papežstvé. - ------ 8,nl 8,

énáboženství-< -++ 16,
O ústavním životě v Rakousku . . . - - 8,PlusVII.a Napoleon—--<< ++- 8,

ebevraždystudentů.-< -< -+ ++- 8.ceskákonfesse-+ -+ -+ +-2,
čelnostvpřírodě-< -++ 16,

Pohřbivati či spalovati mrtvoly? - - - - 8+
Moderní náboženství Masarykovo 8,
Jubileummariánskéa Lurdy- - -+ - - 8,
Otroctvízrušenokřesťanstvím.- - -- 16,Spojenciepleltistů-+ --+-* 8.Omanželství-O 8,
Braňmesetiskem- -+ +- 8.)OzázracichKristových-+ -- 16.
Jest úcta Panny Marie oprávněna? . . . 8,
Mávětěvouu Slovanů... :- -++ +- 83
Velnékapitolyo speřivosti—---- -- L

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.BONA XNA
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Vinaku mšisv.
Zaračená přírodní, jakož i

doporoučí
křesťanský velkozávod

firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordinar. listem diec. Čea.- Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji meřšního víma.

pro
Anglicky
a německy

vyučuje zkoušený učitel
j

Ellščino nábřeží. kA

Legitimace HD
do důvěrných schůzí

dle $ 4. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

au i dostati lze levně

v Biskopské knihtiskárné v Hradci Králové,

OOOCOCKX
C. k. mistodržitelstvím koncegsovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší sgenda jak vnitrozemaká, tak

sahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
X2OOOOOCX

O místo

kostelníka
neb jakékoliv podobné zaměstnání
prosí mladý muž, svobodný, 24 roků starý,
který po více let v této službě vypomáhal a
dobrým odporačením se vykázati může a tóš

jako písař zaměstnán byl.

Nastoopiti možno ihned neb kdykoliv jindy

Nabídky pod značkou „Pllaost“ do adm. t. l.
>



Vady řečí a jak 80 jich ochrámití. Napsal MUDr.
Zikm. Janke. Cena K 1:20.

Bolent hlavy, Napsal MUDr. O. Zana. Cena K 1-20.
O nové léčbě avětlem a sluncem. Napsal MUDr. V.

Mrázek. K 110.

O podivímech a lidech nápadných. Napsal prof. Dr. A.
Heveroch. Cena K 180.

Adeceda zdraví a memoci. Napsal prof. dr. M, Jova
novič-Batut. Cena K 1:60.

Padouenice čili epilepsie. Píše Dr. J. Šimsa. 90 h.
Zaby a jich ošetřování. Napsal J. Jesenský. S 21

obrázky. Cena K 140.
Katary hořemích dýchadel, jich příčiny a mdaledky.

S 2 vyobr. Napsal dr. J. Císler. K 140.
Mariánské lázně o král. Českém: Napsal V. Mladě

jovský. K 1—.
O léčbě mořem. Napsal MUDr. V. Mrázek. K 1:40.

Vole čili Hustý krk a o chorobách Htítné žlázy vůbec.
Se 7 pův. obr. Napsal MUDr. D. Panýrek. Cena
K 160.

Vady srdeční, zkornatění lepen a o některých jiných
chorobách erdce a cévstva. Napsal Dr. Jan Stock.
Cena K 1—

Tabák,pěstování, výroba jeho a zejména zdravotní
význam pochutiny této. Napsal Dr. V.Walter. K 1—

Kašel. Napsal MUDr. Theodor Novák. Se 4 původ
ními obrazy. Cena 90 b.

O léčení chorob nervových, zoláště elektřinou. Napsal
MUDr. V. Vítek. 80 h.

Ldčení vodou. Širší inteligenci objasňuje MUDr. Vojt.
Mrázek. S illustr. Cena K 1%.

O souchotindch čili iwberlulose plic a jak proti ní
bojovati. Napsal MUDr. Em. Semerád. 70 h.

Jak žítí dlouhý čivot. (Makrobiotika.) Napsal MUDr.
Fr. Navrátil (Arco). Cena 70 h.

Choroby žaludeční. Napsal upr. J. Peyr. Se 4 vyobrazeními.Cena 1K 20h

O horečce a jejím léčení. Napsal Dr. Vladislav Mla
dějovský, I K.

Habenosi, její výsnam a léčení. Napsal MUDr. Vojtěch
Mrázek. 1 K 20 h.

Závrat a jiné choroby nervové. Napsal MUDr. V, Vítek.
Cena 80 h.

O šedivění a barvení vlasů. Napsal Mag. Pharm. Bedř.
Morávek. Cena 1 K 30 h.

Strnuti Hje. Napsal MUDr. Panýrek. Čena 80 h.
Revma. Napsal Dr. Vratislav Kučera, ordin. lékařvPišťanech.Cena1K20b.
Jschias © jimdbolesti mervové. Napsal MUDr. V. Vítek.

Cena 60 hal.
O ehorobáeh ledvin. Napsal MUDr. K. Baliř. Cena 90h.

Dr. Kone O., Základy dědtetiky. Cena 1 K.

Každý svazek v plátně vázaný o 80 haléřích
ceny více. Poštou o 10%, ceny více.

BP" Osobám povného postavení též dám celou
sbírku na splátky.

Hakladuteletví Kalhkupoctví

Hejda a Fuček
PELAHIA,

IL,Karlovonám.č.20nové.
Současně upozorňujeme na svůj aklad

knib novýchi antikvárních.

.- A
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VZÁJEMNĚ POJIŠŤ.

Politické družstro tiskové — BANKA V PRAZE
SAZBA A PODMÍNKY VYNIKAJÍ OSVĚDČENÝMI VÝ

v Hradci Králové HODAMIA LIBYRÁLNOSTÍ.

vypisuje konkurs na VŠECHEN Z4BK NÁLRŽÍ ČLENŮM, YHBOŤ SLAVIA

|- M pronájem |—e JESTÚSTAVEMVZÁJERNÝM.
—— POZORUHODNYJSOU ZVLÁŠYĚ NAZBY: ——

restaurace dě PROPŘÍPADÚMRTÍ,PROPŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,
NA VĚNO DÍTKÁM, NA

. “ VÝSLEDKY MNOŽNÉ, SE

49, SPOUPAJÍCÍM ZÚROK,
, | NA POJIŠTĚNÍ PENSÍ

Y POSLEDNÍCH LETPCH VYPLÁCELA SE 10%,
DIVIDENDA.od 1. července 1907. |

Pouze odborníkům a keuce schopným: RESERVY A FONDY | K 31,805.380-80
budou sděl dmínk »Adelbertinu« ?
zove ino DOSAVADNÍVÝPLATYK 82,737.15957

Nabídky buďtež podány písemně do 16. VYSVĚTLENÍA SAZBY ZDARMAZAŠLE
května b. r. podepsanému předsednictví,

V Hradci Králové 3. dubna 1907. OK. ŘIDETELSTYOBANKY„SLAVIE“
V PRAZE. HAVLÍČKOVO NÁM,

Václav Uhlíř, Dr. Fr. Reyl, A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

předseda. jednatel. "7 VOBLARI,VĚ LVOVĚA ZÁHŘEBĚ.

ný ———————— = V PRO TELFGR.: BANKA SLAVIA PRABA.
| OP /

TT Kuplesi důkladnýspis:90
Rřestní listy || Z domácnostisociál.demokratů,

Řada I. Píše J. P. Hradecký.

(ex offo) 40 kusň za 60 balářů nabis Cena 1 ex. 16 h, BOkusů po lá h,100 kusů po 12 h.

ze5c h jupí Jnětkán : 8 Objednávkyvyřídíadm.Čas.ÚvakvHradciKrál.

- í * Zdrojemzdravíjsou I posté nápoje, z niché

Obhájce -. —dodnesnepřekoványjsou | —
ve věcech trestních

„dUBe.Frant,Halouzka| |

HRADEC
KRÁLOVÉ

Bliščino nábřeží čír. 304
Bolní výrobapřes 40 id. kusů.

. Jediný výrobce:

První čes. ake. společnost Erál "našardávaě
cakrovisky a„okolde na Král.Vls: (dříve A. Maršner).

Všeobecná úvěrní společnost
sepsané společenetvo s ručením obmereným

=== v HradoiKrálové

Vysoce důstojnému duchovenstvu
dovoloje si netivě doporačiti:

Oltáře, kazatelny, Boží

hroby, křížové cesty, ře
zapé sochy svatých

aveškoré řezbářskéaštafirnícké práce
za velmi mírné cóRY

Jan R. Wolf,
umělecký sávod řerbářský, sochařský

a štafirnický

v Rovném (u Dobrušky).

| edm
bez výpovědi a

Jedusty sáložen pro Čechy, Moravu a Nlenskov Praze.
OHP*>Složní lístek pošt. spořitelny zdarma. "I



„Příloha
| Moderní mládež.

($) Pro samé učené theoretické úvaby 9
výchové mládeže zapomíná se na drenou a
čím dálo hrozivější ekotečnost. V theorii mc
bou se pánové přímo ostarati, samá agalyse,
kritika, analogie, indakce, atd. A sea zády
těchto pokrokovců | výstředností u. mravní
skleslost mládeže rostou neustále. Napravte
aejdříve to, co mále zrovna před očima! Udě
lejte z dětí zatím aspoň tak slušnou mládež,
jaká bývala před dvaceti, třiceti lety; pak te
prve možno stavěti dále. Ve Francii právě od
té doby, co vyloučena nauka náboženská ze
škol, zločinnost mládeže rok od roku úžasně
stoupá. A tak již r. 1898 napsal upřímně frac
conzský statistik Turde v „Revoe pedagogigue“:
„Pobříchobyli jsme ve svých nadějích v úspěchy
našeho školství trpce zklamáni. Pučet mludi
stvých sločinců od r. 1880 při nepatrném
vzrůstu obyvatelstva we skoro zdvojnásobil“
Alíréd Tuillé vyznal, že počet zatčených osob
v Paříži pod 31. rok jest větší než lidí od
rostlých. A kdybychom srovnávali statistiku
všech pokročilých
mládež má k moderní osvětě blíže, tím Četněji
mravní skáze propadá.. Nejsou toho dokladem
právě města veliká, osvleená, která mají školy
vystavěné dle nejmodernějších požadavků a
učitele velice intelligentní?

Také zkošený pr. fessor dozná, že daleko

synek venkovský než žák z města. Student ve
vesnici zrozený a prostičkou matkou vycho
vaný opravdověji chápe své povinnosti kulturní
a mravní než student z města, který přece dlí
v domácnosti vlastních rodičů a jest pod jejich
stálým dozorem.

V městě netropí akandály jen mládež za
uedbaná. Kde tedy vězí příčina, kde?

Děcko slyší ož doma různé útoky proti
sáboženství; pukrokářský očitel rozhudně
v mládeži bázeň Boží neutvrzaje. Chlapec čte
socialistické sprostácké žornály, kde se posi
tivní víra tupí. Přestává se báti Vševědouciho
a Všemohoucího; neláme si příliš hlavn tím,
o čemuvážně nepřemýšlí ani jeho otec. Tíhne
přirozeně k takým názorům, které co nejinéně
omezují svobodu mladé bojné krve. Místo co
by mládež přemýšlela o vůli Boží, počíná pře
mýšleti, pokud jí v bujnosti nebnde překážeti

Poapajt Mládež věřící bojí se každého těžšíhořícho, i takového, jehož by se dopustila ue
zařízenoutouhou nebo myšlenkou, poněvadž jest
přesvědčena, že Bůh zkoumá srdce i ledví.

Mládež byla bujná vždycky. Ale jest ve
liký rozdíl mezi bujností a zpustlostí.

. Teď již začíná mládež studovati místo
příkazů Božích trestní zákoník. Ovšem který
chlapec paragrafy studuje, nečiní to proto, aby
svoji ctnost opevnil, ale uby věděl, jak by
mobil se svými koosky uříží paragrafů bez
trestně a dovedně proklonznoati. Pak se prý
policejními předpisy nabradí Desatero!

V dolnorakouském sněmu zjištěno r. 1904,
že dne 17. listopadu v pokračovacích školách
vídeňských scházelo z 2580 učedníků 2325. Na
ten den připadla oslava dra. Luegra; a tu na
povel socialistických předáků šli páni-chlapci
místo do školy pokračovací dělat vídeňskému
purkmistrovi kočičinu. Tak sociální demokracie
přivádí mládež „k vyššímu vzdělání.“ Bociali
stický „epolek mladistvých dělníků“ (nčedoíků)
jest vláčen ze vzdělavacích sín k pouličním
randálům. Toť se ví, že každičký takový hoch,
vedený k hotové vyjevenosti, jest už „ovědo

'mělý“, že už dokonale prostudoval spletité
„otázky eociální, politické a podobně!? Takový
doch až má přece právo dáti průchod svému
vspravedlivému a uvědomělému rozhořčení“
Nic snadnějšího než vychovávati nevyspělou
mládež v randálech! Socialisté cbytře doplňují

své řady usilovně nedospělými hochy, kteří
ještě nedovedou o knyfech a nepoctivostech
socialistické strany vážně přemýšleti,

Po známém 28. listopadu r. 1905 pražská
mládež se tužila; bez dlouhého pobízení do
kázala, jak se uvědomila u etarších. Po Praze
běbaly tlupy učedníků, které zcela bezůčelně

„několik dní rozbíjely svítilny, okna soukrc
umých domů i okna kostelní, pustým řevem
před kostelem rušily pobožnost. A když stráž
sakročila na obrana majetku její ochraně svě
feného, ozývaly 8e napapouškované výkřiky:
„Kozáci, vrahovél“ a podobně. Páni učedníci
mohli třebas někobo tělesně ztýrati ; to by bý
valo v pořádku. Ale strážníkoví povinnost kc
najícímu a osobní bezpečnost bájícímu vychr
leny vstříc sprosté nadávky. Vždyť ten strážník
se odvážil obmezovati svoboda zlaté mládeše.
— A jak jest tomu dloubo, kdy veřejně v li
stech pražský lékař prohlašoval, že jest pro
něho spojeno e nebezpečenstvím života, jede-li
za svojí lidamilnoo povinností do jedné čtvrti?

Páni chlapci z poobé bajnostivítali ho ka
menfm. -0 .

s „Národ. listy“ dne 4. t. m. sdělojí: „Není
žádných dětí více — možno zvolati. Onehdy
desetiletý chlapeček vzal zlatníkovi v krámě
zlatý prsten a pří dopadení tvrdil, že prsten
palez]. Ještě si vybradil odměno za nález! A

Ka se ma na policii vysmáli, že je chce takoklamat, začal se smát chlapeček 8 prohlásil,
že se mu nemůže nic stát, pouěvadá za týden
teprve wu bude deset let a na takové zločince
že nejsou: paragrafy. K tomuto chlapečkovi
draží se o tři roky starší František Wirthig
z Pokáně. Toho potkal veřejný poslaha nu
Poříčí a ujut se ho v domaění, že je to opu
štěvé dítě. Vyprosil pro něj nocleh u obuvutka
a drahého rána byl mistr velice polekán, když
spatřil malého noclebáře 8 revolverem v ruce!
Wirtbig byl předveden ua komigařství u te
prve se sjistilo, co v maličkém vězí. Chlapec

z uzavřené skříně obnos 80 K, koupil sí Šaty
a revolver a chtěl cestovati do Švýcar. Tak se
dostal do Prahy, zde byl zadržen 8 soudu
odevsdán.“ '

Týž den Nár. I. v odpoleduti vydání píší:
„Do poštovního úředu v Košířích vloudil se
Ialetý školák Josef N. a poštmistrové pí. Vu
něčkové odcizil 32 cenných známek po 10 hal.
Krádež byla brzo zpozorována do bytu školáka
vyslán policista, který malému filatelistovi
známky odebral a poštmistrové vrátil.“

Bručoský „Hlas“ 5. t. m. sděluje: „Ve
Vídni zatčen byl v úterý I7letý učeň, který
7 nesmírné nouze dal se do falšování bankovek.
Sedm bankovek vyrobil poohou rukou velmi
primitivními prostředky. Jeho matka byla při
stižena, když jednu z těch bankovek cůtěla
v Prateru odati.“

V Aši nazval ačitel nezbednébo chlupečka
„haderlumpem“. Ovšem toboto příkladu neni
radno následovati. Leč hošík cítil se smrtelně
uražen Otec žaloval učitele Beilschmidta „pro
urážku oa cti“ ; a Beilachmidt prodělal hotovou
křížovou cestu, než byl osvobozen. — Pro ne
prozřetelné slovo dovede rafinovaný žáček

jeho autoritu a ztrpčiti kuždou chvilku životu.
Hoškovi se však nesmí státi nic citelného;
ten <e považaje za pána ve škole sám. ;

„Národ. Politika“ 9, dabna sděluje z Hrc
nova: „Žák obecné Školy zdejší, I3letý J. Můller,
okrádal po delší dobu prohnaným způsoben
svého učitele. Když v minulých duech večer
eracel se učitel p. Jirásek do uvé villy, potkal
před ní 13letého žáka svého J. Můllera, jenž se
právě ze zamčeného obydlí vracel. Jat podezře
ním, vrátil učitel hocha zpět, načež našel u
bocha páklíč, kterým mladý nezbeda dům si

hlídkoo vykonanou. četnickým strážmistrem
v bytě rodičů cblapcových přišlo se na 3 spe

a 142 K, dále 123 různých sešitů, 93 vázaných
a 86 brožovaných knih. Všechny tyto věci, jež
udcizeny byly v domě učiteli, vdevzdáuy c. k.
okr. soudu v Náchodě a s mladým pobertou,
dosod ákolon povinným, zavedeno vyšetřování“
— V „Hlosu Národa“ v březnu byla tato zpráva:
„Patnáctiletý Konrád Kindermann ocitl 8e v mi
nalých dneob před porotou v České Lipé, ob
žalován se ziočinu násilného smilstva. Jmeno
vaný udržoval milostný poměr 8 l3letým děv
četem. Poměr ten nezůstal bez následků. Po
ukončení líčení, které konalo se 8 vyloačením

silného smilstva z obžaloby propuštěn, uznán
však vinným zločinem zprzněuí a odsouzen do
těžkého žaláře v trvání čtyřměsíců“ — Široka
veřejnost byla právě vzrušena výslechem 10
děvčat částečně ještě školou povinných, z
umělců, doktora mediciny a koplířky Školní
mládeže. Vyšly na jevo věci přímo úžasné, o
nichž hanba peáti. Sám „Deutsches Volksblatt“
napsal, že se při tom ježily vlasy. A co tec
vrah učedník v Žamberku?

To všecko jsou některé malé ukázky, jež
letmojsme zachytili průběhemněkolika posled
ních dnů. Kdo se odváží říci, že jsou tohle
případy pouze ojedinělé? Společnost lidska
není slepá, vidí jasně, jak mládež náboženství
zbavovaná řítí se stále více do zkázy. A za
tyble věci snad může naše církev, že se do ni
baší jako do největšího neštěstí národů? Od
lošte pokryteckou škrabošku a hledejte pří
činy jinde. Samojediná oavícenost bez nábo
ženské bázně vede k rafinovanějším výstřed.
nostem, než jaké dělají lidé nevzdělaní. Vzdč
lanost a víra rako v race zašlechtí cbarakter.
Vzdělání bez víry však vode k rafinovanému
barbarství, jak dokazoje zkošenost. Největší
myslitelé lidetva tvrdili a tvrdí právem, že
náboženství má býti základem výchovy, a že
počátek moudrosti jest bázeň Boží. Jen vážně
o všem přemýšleti. Na osudu mládeže závisí

osud národa; a proto každý opřímný vlaste
nec má odhodlaně pracovati na záchraně mlá
deže prostředky již dávno velmi dobře osvěd
čenými.r I

(Zaslávo.) |
1,
VISSTAVA

nábytku, koberců
i ostatních předmětů ku zařízení bytů, hotelů,
vill atd. uspořádána nyní ve spojených mých
továrnách, vykazuje tentokrát zvláště velký
výběr. (Vystaveno zařízení pro 180 místností.)

x

Příležitostné nabízím pod ceny tovární:
sbytky koberců, jednotlivé pokrývky
stolní a na postele, jednotlivé záclony,
kobsrce odpadkové, jednotlivé skříně,

jednotlivé postele a židle.

BaB“ T4ž oa eplátky!

Cenníky a rozpočty zasílám zdarma.

ADOLF NOVOTNÝ,
spojené továrny nábytku a koberců |w Týništi n. Orlicí.

Umělecká novinka!
| Konst.BuškaSV. VÁCLAV (ba koni)

nátherný kovový relicf oprav ný na způsch bronzu,
v moderním leštěném rámu (velk. 72x61 cm) K 30.

—— KDE DOMOV MŮJ! =——

Kovový relief vmoderuím lešrěném rámu vel. 4276 cm
K 20.

doporoučí firma

Petra Buška synové v Sychrově,
u

X

Zdrojem zdraví
jsou huprosté nápoje, %nichž

dodnes nepřekoníny js0u ——šumivé limonády
chuti malinové citrono.6, jahodové,
mafínkové a třešňové, připravované

pomoci ——————

ochrannou

Ročnívýroba přes 40 mil. kusů,
Jediný výrobce:

První čes. akc. společnost továren ua orlent. M.
cakrovinky a čokoládu na Král. Vinohradech

s: (děive A. Maršner). m 8

JOOOOCX XX

C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške- 2
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizojí se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král. :XXIOCXXOOOOOCX



Doporučujeme

ACB XBODXEBDXGBI XBB X

ý
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

die roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i ciso
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele

X důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volojemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

ČB XCOŽXCBDXCBIXGE3

Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerý

kola, paramenl
prádle, praporů, příkrovů, koberců aovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dedavatele

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

Orá00 oznáracíchreferencía od o“ové cemniky,rozpočty, vzory a hotové s
k výběru frasko. '

Adrosování vždy doslovné se vypročuje.
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i Továrna roornoroa
i Na zpracování ovoce,
| pálonka košaku a výroba lkérů |

JU Jos. Tomášek
o ve Vysokém Mýtě,
plá dříve sávodna sušičkováníovoce, salošený| |
kás *- 1866, nejstarší svého druhu v Cechách1
5 — nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabi
dké ©rumy a punše, lik ola

víne, bílé červené,vino b ové (medici-|
nalní),vína sladká a víno Šumivé (iampaňské). |
Uposorňuj láit č ři takové
jakostivelmi"levný kosak : “výbornou

i olivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby,
i Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

3 1801 na jb. výv.avě řyhnoh jéřídrnou medaslí| stášní « diplomemslaté me a mnohými ji
| nýměděplomy s právemrašení slaté medadle. |

Vzorky zdarma a franke.

pánské i dámské,
Lněné

a bav). zboží v obrov
ském výběru.

Výbavy nevěst. nejlevněji u

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailii

doporučuje 1e

v Hradci Králové- č. 83.

uměleckou za ceny přim

vány.
Mošní nádoby

sa Ceny vě

levně vyřizují

Vzorky, «

te zašlou.

levné.

ORP“ Sta odporučení a čestných uanání po ruce.

a důvěrn závodu domácímu. *

"|

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn.

š i
; n, :
1 k,
JM

: F
3 š

všech druhů a soustav.

skvosty, jako: JJ, prsten
a j. v nejmodernčjšímprovedeníssplnou í

bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

Újetýkočár!!
půlkrytý, moderní facony

levně prodá

Čeněk Buben,
kodárník v Hradci Kárlevé, Pospíšilova tř.

Nové kočáry vždy na skladě.

<7.Š$ OI C8
zlatník a stříbrník,

přísešný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho deuhu.

Prodejsozárakou.———

Legitimace | am
do důvěrných schůzí

"dle $ 4. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati lze levně

A Továrna na cottagováamerická =

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII.ker József
kórát 15 -z — Praha,
Ferdinandova tř. 45. —
Vídeň-VII., Mariahilferstr.

p



VOODOOJOO
Volodůatojnému

duchovensóvu!

Jan Staněk,£5,éLh r, Kopviktakéul., paslf spo
olelndna dovoluie

i1 doporněk svůjhojně zásobenýaklad ve vlastní dílněračně prace
vaných kostelních nádob anáčiní,
jako: mopstrance, kalichy, ciboris,

ampy, svícny, telaice, ob v,KRan akečem Sun
předměty snovu opravuje v úvodní

, Napošádáal
páky bletí « aříbří. hotové

"jatene
b frankKanonou 00Slom

raze k volnémuahiddnat. Provedení ad nejeklad v
3 Fednodušáího©donejetk vostnějšího.

va v placení. Více uznání po ruce.
robby bescenné. Vše posílám jišposvěcené.

JOGOOGKKKDODOOOCK

C =)
Sklo zahradnické

do pařemišťna každou stanici
nabízí:

24/24 0m. . „11 al.
2626, . „13
3030, -. +17

(ermežovýtmel(kyt) „9 ,

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

-"g*> kusza 4 koruny“
poštovní dobírkos

K. V. Skuherský,
cla. « král. dvorní

Hradec Králové č. 303.
proti hotelu „Morkur“.

dodavatel

Tja
(3. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—uměleský zárod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

6. 146 at., Malé Karlova
ul.čís. 20nové blíže Ma

městí pod loubím) dopo
ručujese

ku dodání oken chrá
movýchod nejjednoduš
šíhoaš kbohatémufi
guralnímu provedení a

sice( se Šelemnými
rámy, slíčmí vsasením.

1odbornáradabezplatně,boze

Krejčík
V PRAZE,

7 umělecký závod so
chařský a řezbářský.

jesle,le, Bojí h Bře, kasateloo/dníce bí
yatd. yekot 4 el ře "sony, Jury, pul

je, fot e a diplom k
prenů Áfotografo, ©diplomy 2 50 narky. 2
Původní nákresy, cenník a rozpo bezplatně a

y franko. zpočty p
Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.——

Půjčeji za nejmírnější poplatky

divadelní
Moblekylii

všech druhů
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických..

Antonín Měkota,
Eradoe Král., Pětidomy, č. 2.

0000000000000
Pěstiteli k užitku, k ozdobení
domova, pro povznesení vlasti

pěstuje

ovocné sÍromy,

ozdobné Keře,

Jesní sadbu 4 j.
a zasílá

V. VACEK,
závod školkařský

v Pamětníku u Chlumce m. C.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochranou známkon.

"9081HSOITSPom330/2ZlatámedaillePardubice

'o[mpom9381Z9061dépa0"j

. Vídeň. 1006. Zlatá medalie.
Antverpy 10606.Zlatá medaile.

Praha 1906. I. cens. Diplom čestného uznání.
ktoré/jediněkupujtea žádejte|„MONOPOL“

-akclovásvíčkůrna -a voskárna v -l Boleslavi.
Terární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.
fTorární aklad PLZEŇ, Saskáulice čísle7

Telefon č. 416.

= aa
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

evětlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstru, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danímKB.

*$

jm „Jam

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskups Brynycha,
nejdp. biskapa Dra Doubravy.

BC|
K jarnímu seti

| zarečeněpravá a klíšiváosiva:

. Jetely Ovsy
5 ka 5kg 5Ukg ky

K K K K

červený dvouseč.65- —7-— Ligovský . „em
úročník,žlaták66. 7— Ideál... 18

bílýlučaí —.«66-—7*50 S (ee si — $ mer. „0 — 560|růžák. -6 360 Mo
dvéďdák.-80 nasfadyLAN17- 200
Ligras vičenec . 23+—.260

j „80 9—
vojtěškafranc.. 80 Brambory„ píseč. . 800-9

roba májovky
rohlíčky„rfart:perla“,ranné. 7-1Askania. (©. . 48$— B5600. ozdní: šlaté stolní,

Keokendorfka . 40 — pb Unika, Nilson,ar. Aclavky,amutka . . .40—480 | |ndasirie.Up-to-date,Go
Oberndorfka |. 40—4'80 | hamma,Imperator 50 kg
Malovanzlebenka 48-—4-50

| T čisté nebsmíšené lučnítraviny kza
. kládání dvouečných lak, sestavené ze scela čistých somen
: 8 to pro půdy suché, pro půdy prostřední, pre půdy těžké,
: emlepro svahy, hráze a břbřehy,směspro labské louky
: zahrady,parky60 kg K 40—4;,6 kgK 5'—aš6-50.

Be kzaruč.60kg O ke megdeburskýšpičák
Na skladě nacházejí se:

Umělá hnojiva, veškeré druky semen
| polních,zahradních a lesních.

odborný závod
F Viklma, Say“ vHradelKrál

Velké náměstí, proti blakupské residenci.

K 5—, 6 kg K - +80.

C. a k. dvorní

Emanue
a nádražní dodavatel|

| Bělský
vlastní

výroby, |



Založ.r.1808. jsou-stálonaskladě.
(Bývalý závod Pospišilův.)

O naprosté vnosti a solidnosti svědčí
stoleté trvání závodu.

m

"S081+norez

Veliké sklady umožňují vyřizování

"objednávek obratem pošty.

0 3020RCM0JEOILCC LOC

Koncesovaný elektrotechnický závod.

Josef Ježek v Hradci Král,
naproti Grand- Holelu.

Zařizuje

zvonky, telefony,
hromosvody.

Hlavní sklad všech elektrotechn.
a sportovních potřeb.

Fonografy. (Gramofony.
WG- Výměnagramol. ploten.<

A0303020M0IR300020 CL L 000
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Bo. šiřujte

Časové úvahy!!V"
První český katolický zárod ve Vídní

a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových-prapo

vovénádoby, křížea-td.

gasse čís. 35.

se vše franco.

OO0000000000000

a výzdobu chrámovou

Josef Můh , Ant.Můhlanástupce,
w Nové Pace (Čechy),

©3 provádí 8 odbornou znalostí malbu chrámů
všech slobů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

-+

Čelná doporučení od veledůslojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí.

OOOOOOOOOO

aaaIII

dovoloje si uctivě doporačiti:

Oltáře, kazatelny, Boží
hroby, křížové cesty, ře

zané sochy svatých
a veškeré řezbářské a štatírnické práce

za velmi mírné ceny

Jan R. Wolf,
umělecký závod řezbářský, sochařský

a štafirnický

v Rovném (u Dobrušky).

26362000OGG0:OBO000C

„atOBH šs3cjpisŮ
B BET4,ms zí :DNm

PEŠEKAEla ASEK lakOBROH

Jonáce V, Neškudla syn.
(protokolovanáé Arma) |

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E

(bratr P, J. Nabkadiy, faráře ro Týpraoklistek) Ej
Adoporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva Ek

svůj osvědčený a Často vyznamenaný
výrobní závod

všeh kostelních paramentů,ji
praporů a kovového náčiní.

Cenníky, vsorky i roucha hotová na ukázko fil
se na požádání franku zašlou. i

„pobDDV600508-08

km27;

NAVŠTÍVENKY
- VŠEHO

Z

DRUHU NABÍZÍ HISK. 

DVKNIHTÍSKABNA V HRADCI KRAL.

SS

Václavské náměstí číslo 32.,
"doporučujevždy ve velmi bohatém výběru:

svůj hojně zásobený sklad
kobe:ců, záclon barevných i krajkových,
pokrývek na stoly a lůžka, přikrývek pro
šivaných a flanelových, přikrývek cestov
nich, plaidů, deštníků veškerých cestov

nich potřeb, žapanů, haveloků atd.

Úplné zařízení do hotelů. — Úplné zařízení
bytůsoukromých. —Úplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.

Založeno r 1860. Státní cena na va prům. výstavě v Hořicích:

. 1
L

belgické v celých vagonech.

specielní klatovské prádlo

3

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí



: | Přidýlatne na čívrt roku 2 k $0i
Číslo 16. . na já! roku5 < A

Katolici, zmužile k volbám!

(8) Nikdo .ce nedej smásti pokryteokými
a prolhanými frázemi zjevných i potejmu pra
eujících odpůrců.

„Jaké komplimenty se dály zorganisova
ným ovaogelíkům, kteří tvoří jen malou část
národa! A co všecko podnikáno proti tobě,
že jsi tuk dlouho kopance trpělivě anášei|
My katolíci nikoho k své víře terrorismem nenutíme,
a přece tolik drsných útoků proti naší svobodě
se dějo, přece tolik nearvalých potup jest nám
snášeti. Pokrytci praví, že avojí vrganisací
provozujeme štvaní, že rozpontáváme nepokoj
v dříve klideých obcích. Pověz, pokrytče, kdo
vlastně e tím čtvaním začal, Vzpomeň si, jak
dříve často do klidnýob obcí katolických chu
dili fanatičtí Štváči, kteří pomlonvali církev
tak odvážnými nepravdami, až bylo úzko.
Pověz, pokrytče, má-li anésti katolík bez od
povědí tvoje štvaní proti katolickému nábc=
ženství ve Školách, ua něž nejvíce katolíci
platí. Židé a evavgelíci, kteří si evoje nábo
ženství ve Školách zachovávají, pořádají ho
ročně v katolických obcích schůze, na nichž
tolik horlivě ao starají o vyhoštění ze škol —
náboženství našeho. Jaké brozné pohromy na
šemu uárodo způsobila násilnická církov hu
siteká a lutherská, o'tom chytře mlčí. A vy
že byste popřáli katolickému náboženství svo
bodu aspoň jinde, až by vám ze škol nstou
pilo? Proč jste tak radostně tleskali, když
franoonraká vláda i soukromé školy katolické
uzavřela a když katolíky olapovala o jejich
nejrlastnější, perné získaný majetekf

Pokrytci tito říkají, že náboženství jest
věcí soukromou. Proč tedy sami tak křiklavým
způsobem vláčell náboženství naše do veřejných
schůzí? Nač prý nyní dokonce chtějí katolíci
i v hostincích o evém náboženství mloviti?
Předně jste sa otírali, farizeové, v naše uá
boženství v tůchže místnostech dávno dříve.
A také se tehdy říkalo: „Proč nepřijde sum
mezi nás pohovořiti o své víře katolický kněz,
jestliže pevně věří tomu, co káže? V kostele

povídati. Káže tak jen proto, že musí; ale
tady bychom mu pověděli! Prod se skrývá se
svojí naukon před veřejným rozhovorem ?“
Viste, farizeové,:že 80 vám katolík nikdy ne
zachová.

Pokrytci| Říkáte, že knůz jest jako každý
jiný člověk. Když však kněz jako každý jiný
svobodný občan ohne užiti svých politických
práv, hned byste ho chtěli hnáti z politické
achůzo zpět do kostela. Vy ani biskupům ne
přejete tolik politických práv, jaká nyní nále
žejí každému plnoletému občanovi, který sotva
trochu psáti dovede. Vám bylo dovoleno uve
řejňovati čštvavá politická provolání, drsné
předvolební útoky proti katolictvu. Ale když
biskupové, kteří přece stojí v čele millíonů vě
řících, uveřejnili důstojné, obranné provolání
vlastní, jímě nenráželi nespravedlivě nikoho,
již jste zredli pokřik nad tou „opovážlivostí.“
Devatenáctiletý socialista může topit církev od
osady k osadě; biskup však podle vás nemá
ani práva ozvati se proti podvratným rojdům.

Katoliko, četl jei v tomto listě důstojné,
poctivé provolání biskupů českých. Po dobré
úvaze musil jsi osnati, že žádna česká strana
při předvolební obraně ové tal taktně si ne
počínala. Ale „Právo lidu“ v saalepené zlobě do
asla volalo proti c. k, dřady/ Takhle
rosomějí naši odpůrci svobodě. Co by a námi
tihle lidé dělali, kdybychom seúplně. ocitli

key mocí jejich? Ti by zbavili katolíka poala všech občanských práv.
1 University založené od katolíků může se
sneožívati k nespravedlivým útokům proti
čířkvi; to jest dorbleno. Univoraitní professor

úže místo přednášek choditi po české zemi
fespravodlivě ostotzeti katoltokob církev. Ale

době tsk vážné, kdy katolictva hrozí veliké
obezpečí, běda knězi, kdyby jen jednou větouvkostele -se zmínii,že katolík mépři volbách

V Hradci Králové, dne 12. dubna 1907.

bleděti k ochraně svých náboženských zájmů!
Už ae proti kočzi štve v pokrokových novi
nách a často tolik prolhaně!

Jen se podivejte na snášelivost našich
protivníků! Každé straně přiznává se právo
k samostatné organisaci. Sociulistoví propůjčí
se aál v obcí ke schůzi hned. Leč má-li býti
achůse za účelem organisace katolické, zachází
se 6 náwi leckde jako s cikány. Pokrokáři
zjevní i skrytí běbají od namera k numeru,
lbou a zastrašují, aš žádný hostinský v obavě
před terrorismem jejich sál ke'schůzi nepro
půjčí. Žid ve může rogtahovati kdekoliv; kuto
Hkovi však se zabraňuje rafinovaným způsobem
avoboda ahromažďovací, svoboda pronásti ve
řejně své mínění, A nejsou to jen pokrokáři,
jsou to i agrární taky-katolíci, kteří tolik svá
katolické poltrovence zoásilňují. Proč jen se ti
lidé tolik bojí katolických schůzí? Proč? Majl-li
čisté avědomí, nač ten veliký strach? Vizte,
katolíci, jak se naši «dpůrci starají o to,
aby se lid nedověděl pr.vdy o protikatolickém
řádění, a aby uepoznal, jak nepoclivým způ
sobem jest české katolictvo napadáno a zná
silňováno. Nepřátelé s největší drzostí rozsé
vají mezi lid prolhanosti a pak se bojí, aby
týž lid neprohlédl jejich podvodnon práci.

- Náboženství jest prý věc soukromá! Proč
ti pokrytci tedy velebí Tábority, kteří cepem
a oněm vnucovali národa své názory? Proč
ae oulí do slz nad těmi Tábory, kteří tisíce
katolických koěží a laiků opalovali na hranici,
v stnolných sudech, v uzavřených místnostech,
že necbtěli se přidati k fanatické víře? Proč
projevují úcta a uznáví Kalvínovi a Lutherovi,
kteří tak barbarsky pronáeledovali občany od
chylných náboženských názorů? Proč tihle
pokrytci chválí Husa, který odporučoval ná
silné pození k av. přijímání a popravu zatvr
zelých kacířů?

Moderní farizej, který vlastně o žádné
náboženství nestojí, prohlásí: „Víra jost vzne
šeným pokladem, ale jest při tom všem věcí
soukromou každého jednotlivce.“ Tážeme se:
Je-li víra tolik vznešeným pokladem, má býti
strkána do ústraní víc než vyučování franconz
skému jazyku, než ačení se taoci, než kreslení
a podobně? Mládež učí se ve Škole o cizích
broucích, kterých třeba pikdy viděti nebude,
učí se epletitým poučkám fysickým a mathe
uatickým, kterých velikou většinou též v prak
tickém životě ožívati nebude; učí se pilně i
podrobnostem řecké mlavnice, ač v praktickém
životě jen některých slov ožívati bude. A vzdě
lanci etarají se, aby obecná známost těch a
podobných věcí stále více se šířila na náklad
veřejnosti. A který osvícený člověk se toma
diví?Čím větší vzdělání, tím lépe.

Ale prosím! To náboženství, které má
orčovati srměr našeho praktického jednání, jež

vnčuje, jakým způsobem zjednáme si na světě
klid vnitřní a útěchu vo strastech, to nábo
ženství, jež nám ukazaje cesto k šťastné věč
nosti — má býti vystrčeno ze kol jako zále

vedlejší věcí, že se má spíš vyučovatí ve škole
horlivě tomo, nač si v praktickém životě sotva
kdy člověk vzpomene, než načemu nábožen
ství? Pokrytci, řekněte raději upřímně, že
chcete náboženství naše vůbec ze erdcí lidu
vyrvatj a že posud necitite příhodnou dobu
k otevřenému vyjádření. Jestliže na oko uzná
váte, še každý má v soukromí právo vlastní
náboženství podržeti, proč toto právo upíráte
pro veřejnost? Dějí se veřejné, slavnostní ma
nifestace vlastenecké, oslavují se veřejně velicí
myslitelé. Ale katolíci by neměli práva veřejně
a organisovaně osvědčovati své přesvědčení ná
botenské, ač tímže přesvědčením mají říditi
své veřejné jednání. Až by katolíci veřejně o
alavovali Krista Spasitele, tento nedostišný

sbýtečně vtahaje náboženství do veřejnosti.
Zato však bude dovoleno socielistům veřejně
oslavovati vlastní židovské vůdce, kteří z mo
zolů dělnictva přepychově žijí a mají veliká
kapitály. To by dovolila i strana, která se sc
olařlsty nesouhlasí. Vy byste' to náboženství
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zvelebili, ež by ustoupilo úplně do soukromí!
Ještě v katakombách by vám překáželo. I tam
byste poslali své slídiče, ubyste mohli znásil
ňovati dále.

Někteří agrároí kandidáti si stěžují ua
schůzích, že katoličtí zemědělci zcela zbytečně
tříšdď šiky rolnictva. Zeptejte se však takového
pána, zda se v případě potřeby zasadí oprav
dově a důrazně, aby náboženství naše ve ško
lách zůstalo. Hned se začne různým způsobem
vykrucovati. A pak se odváží terditi, že jest to
tříštění zbytečné. Na tříštění sil uaříkají a
grárníci dost. Kolikrit však důrazné vystou
pili oa obrana naši, když jsme byli oupadání
rafuvranou prolhauostí, když sa děly násilné
útoky proti úaší svobcdě? Agrární štáb měl
rázně prohlásiti, že se tak dějí nespravedl:
vosti největší části oároda. Již v zájinu šíření
skotečné pravdy, již v zájmu nárvdním měli
postaviti bráz nepoctivému štvaní.

V čerstvé mysli máme všecky nepocti=
vosti, jimiž proti nám od jiných stran tolik
bylo útočeno. Nuže tedy, odpovězme při vol
bách jako svobodní občané stranám jiným hle
sovactini listky, Katolíku, važ si svého voleb
ního právul Pamatuj, že tentokrát není ti po
třebí, abys blaserm svým podporoval za odměnu
vlídného úsměvu strana nestarající se o tvé
přesvědčení. Na četných místech avým hlasem
dokonáš volbu poslance katolického. Katolici,
náš pučet jest veliký a proto nebujme se vy
stupovati konečnézcela samostatoě| Srdnatostí
zmůžeme mooho, velmi mooho. Vzhůru do vc
lebního boje za práva nábožeuská a udrední!

Dopis z Prahy.
Filosofická horlivost. Že by jednotlivci

v vašem náredě málo filosofovali, na to věru
stěžovati ai nemusíme. Vždyť dle věblasného
Jady nejživotnčjší otázky překonává a vyřizaje
pro sebe již kvintán. Hned bych řekl, že jsme
uárodem filosofů. Kde v jakém Časopise, jenž
chce dodati si zdání důležitosti, popínájí se
domácí naši filosofové“na řešení různých pro
blémů, které již od věků balvanem leží v mysli
lidské, kde kdo, jenž chce se obklopiti oslonou
člověka nad jiné daševně povýšeného, v pyšné
Ibostejnosti má na všechny zábady již předem
nchystána odpověď. Od té doby, kdy počal
v českém národě „otázkovali“ Masaryk, napc
winati mládež: neřeš, seč nejai, jest tolik, jako
řící ohni „nepal“.

Na odpovědech, které si dáváme ra otázky
nejdůležitější, závisí ovšem mravní náš život,
a morální náš šivot jest morálním životem
celého národa, vaše duše jsou duší celého ná
roda. Proskočila již častěji novinami zpráva,
že kandidát agrární Chaloupka učinil výrok:
„Desatero lze nabraditi policejními předpisy.“
Podává se tu opětně doklad, že ve volbách
projedoávají se důležité otázky kulturní až
hrůza lehkomyslně a povrchně. [ v uvedeném
výroku páně kandidátozó kukli se nedbalost
a nevšímavost k věci vznešené, £ mravnosti
lidské. A jelikož mravnost kotví v názorech
náboženských, lze uzavírati, že |hostejnost páně
kandidátova jest zároveň i lhostejnosti nábo
ženskon. Nemusíme zajisté připomínati, že
vám nejde o osobu kandidáta, nýbrž o sku
tečnoat mravních názorů, které prolínají mc
derní společnost. Valná část této společnosti,
jak jest přirozeno, v pohbnatých dobách vo
lebních nemůže se obrániti, aby noprojevovala
blohin a výší svého duševního života. Jako
botanik sbírá rozličné vzácné i obecné rost
lioy, tak klidný a bystrý pozorovatel může
arčovati duševní letorosty všech těch, kteří
ve zvýšeném společenském tepu za rašné vo
lební doby posouvají 8e v popředí.

Leč obratme zřetel k těm policejním
předpisům,- jimiž p. Cbaloopka míní říditi

mýšleti, a hned se pozná, še mravnost takové
lhostejnosti jest sama v sobé velmi pochybna.
Předem jisto jest, če Desatero obsahuje téměř



jen předpisy zdravého rozumu, a podívali
bychom se na tobo člověka, jenž by toho po
píral. V podstatě věci tedy p. kandidát vyhání
z mravonky sdravý rozum a chce jej nahradití
mechanickými povely policajtovými. Nevítedy
asi nic o vnitřním mravním životě člověkově
a uspokojuje se sovnějším pořádkem, jejž vy
pucuje na ulici policejní strážník, Špinavé, roz
trhané cáry jsou také často sakryty onačejším
svrchním Šatem, 6 nímž možno vejíti třeba do

"salonů vsácné společnosti. I největší darebáci
dostapojí vrcholků hodností, jen kdyš zacho
vají tak zvanou zevní bezáhonnost, korektnost
ve společenských stycích, eleganci pobybův a
mlavy. A naopak lidé, kteří v očích společ
nosti tak zvaných dobrých mravů považování
jsou za neotesance, honosí se drahdy bohatými
ctnostmi mravními a vážným pojímáním avých
povinností. Jinými slovy, odstraníme-li Desa
tero, kolik tau asi zbude ctností vniterných,
jež náboženství naše tolik vštěpoje? A kolik
tu zbade vniterných hříchů, které skutečně
bříchy jsou, i když věc uvažajeme pouhým
rozumem? Zdali pak tu neútočí p. kandidát
na své čeledíny, aby se stali neschopnějšími
svých povionvstí, neschopnějšími dobré vůle
a aby vykonávali svůj pracovní úkol jen z bázpě
před policejtem? Ba věru, konec jest s mravo=
ukcu, která nemá jiné pohnutky a posily ke
mravným akutkům, leč pobrůžky ustanoveného
k toma hlídače. Nepopíráme, že zevnějším do
zorem a donocováním lze dosáhoouti určitého
pořádku v lidských činech, ale mravní zákon
určaje, jaké mají býti skutky lidské samy
v sobě, neboť to právě jest vlastní předmět
mravních příkazů, to právě jest podstata mrav
nosti. Kdyby pravdou bylo, že zevnější vynu
cený pořádek, jak míní p. kandidát, jest zá
sadou mraruosti, pak věru zbytečny byly
všechny mravní úvahy, které od nejvýtečněj
ších moralistů kdy lidstvu byly pověděny. Pak
ovšem poslouží ku mravnosti vrahu a zlodějovi
obratnost a chytrost, kterými vynikaje nad
policajty, nedá se od uich polapiti. Jen tedy
ustanovte bodně policejtů a lidstvo co do
otázky mravnosti může klidně spáti. Poobládl-li
se tedy p. kandidát po otázce mravní tímto
způsobem, dal na jevo, že věci z devadesáti
devíti částí nerozumí a že tdravý názor a něho
úplně zbaakrotěl. Mimo to takové ohřívání
dávno odbytých názorů skrývá v sobě nebe
zpečenství pro mravnost samu, která nesnese
beze škody, aby s ní tak policajtsky bylo na
kládáno.

. »

Moderní věda. Nedávno psáno bylo v „Ob
nově“ o vědě a povaze její, jak na ni bledí
u nás duchové protikatoličtí a protináboženští
vůbec. Upozorňuji několika řádky ba jednu
skutečnost, která co do vědecké metody velmi
jest zajímavá. „Přehled“ již hodnou dobu uve
řejňuje články: „Poměr ústrojenstva k veamíra“,
které píše p. dr. Oldřich Kramář. Články jsoa
pokosem, po jisté stránce vysvětliti původ,

v něm ústrojenstvo, neboť theismus v obvyklé
své formě dle p. pisatele jest neschopen, aby
podal vysvětlení základoích záhad světových.
4e 8 tuto úlobu nejsou ani články Kramářovy
a že nejsou ničím více než domněnkou, doka
suje zejména dokončoní, kdež jaou veliké proti
řečnosti a útoky proti logice. Uvádím jen ně

které doklady, které ozřejmuji hned na projpohled uemořnostmi a vyvoláváním novýc
otázek a nerozřešitelných domyslů. Na příklad,
co možno rozamné počíti s větou: „Když bmota
povetávala ze stava nehmotného" ? Jak mohlo
něco, majíc zření ke hledisku pisatelovu, státi
ee hmotou, kterou před tím nebylo? Na tuto
otázku by nám p. pisatel jistě nemohl odpo

věděti. Správné na Po okanický“Ploatel ný :» monistický a i ,

Jjemžtoliko jednu podstatu, hmotu, by uznával, we
dovede nikterak jší vývoj svěla, ani
úkazy fysické a chemické, tím móně význam
ústrojenstva a jeho vznik.“ Na to pisatel do
kládá: „Prostě dualistické stanovisko opět, na
př theismus také jest toho neschopen. Jediné
střední stanovisko mezi oběma, dualismus pu

dobný tomu, který jame népodetaty,ol kterýBice předpokládá dvě rosdílné , ale spolu
uznává, že činí jednu jedinou a morozdílnoupod
statu, takový dualismus jediné může k řešení
oněch základních otázek přispěti.“ Tedy dvě
rozdílné podstaty, klerá přece jen sestávají s jedné
jediné nerozdílné podstaty. To jest přece hruzný
odpor a co více, odporem tímto vyvrací se
správné tvrzení, pouhá hmota zákoužtého
vývoje světového vysvětliti nemůže. A další
zajímavost: „Astronomická bypotésa ukazuje,
de hmota není ničím původním, nýbrž pone
váhla se z nehmotného stavu vyvíjela. Sama

řírodní věda se blíží volným krokem k ta
konáme dualismu, jenž vlastně jeat monísmem.“
Před tím pisatel vysvětlení onitého vývoje
světového monivmem savrhi, a tady jiš jej
zase uznává. Tv jsou přece hrozné 6zarážející

protiřečnosti | :
Z citovaných řádkůjest patrno,že pisatel

jiš takořka stojí u nejvyšší bytosti, Boba, alo
přece jen nahrozoje ho nemožnostmi, jako na
příklad bmotou, ponenáblu s nebmotnébo stavo
se vyvíjející. Jeat-li rozomnější věřiti, že hmotu
učinil Stvořitel nebo Ze povstávala ponenáhlu

se „pteva nehmotného, ponecháváme sondu čte
Před některým týdnem podala důkaz o

zvláštní vědě „Osvěta Lida“, podávajíc správu

o schůzi v Něm. Brodě, na níž přednáše protŠmejkal a vyložil něco neslýchaného : „vědomí
jsme si utvořili sami“ Ben Akibo, toble jeem

všechno to, co posavad o hmotném poazevý“
voji až k projevům duševním bylokdy řečeno.
Není nad logiku pokrokářskou. Jak snadno a
jesně logika tato vědeckým promyšlováním
vše vysvětluje a vítězně přemáh

nad tím tvrzením.otřás!, ovšem není. Nu, tož
jsme si vědomí utvořili sami. Ale p. profesor
Smejkal předpokládal ta pouze maličkost. Mo
sili bychom a vědomím svým to již býti, aby
chom něco tvořili, ale zároveň nebýti, aby vě
domí naše teprve bylo tvořeno. Jeout zajisté
nezměnitelné, na čase a prostoru nezávislé
pojmy, £ nichž plyoou nezměnitelné zásady,
které jsou základem každého jistého přemý
Šlení. A sem patří ons známá zásada odporu,
že mic nemůže v léměe vzhledě zároveň býti a ne
býti. Z toho nad slunce jasněji vysvítá, jak ří
kával Hattala, že p. prof. Šmejkal ve své extensi
proslovil v nejdokonalejší formě nesmysl. Také
věda!

Ke hnulí „Los von Rom“. Právě v těchto
dnech uveřejněn byl počet odpadů katolíků ku

protestansioma působením hosla : Los von Rom.nes již jest jusně rozřešen spor, že hnatí to
není náboženské, nýbrž venkoncem politické,
ačsvéhočasuHerbenv potutvářecenamáhal,
aby monřenína vydrhl. Klasického svědka máme
v p. Rohaoovi, evangelíka, jenž v Rozbledech
o otázce takto vykládal: „Tvrzení, že pružinou
hnutí Los von Rom jsou nyní motivy nábo
ženské, jest buďto hloupostí anebo lží“ Ze
vrabněji vykládá p. Rohan, že z katolických
Němců hlásají heslo to jen ti, kteří chtějí do Ně
mecka a zostatních katolických Němců našich
a z katoliczých Němců v Německu neblásá ho
nikdo. Kdyby oáboženetví protestantské bylo
ačení tajné, bylo by lze předpokládat odpady
k němu ze zvědavosti. Ale takto učení to jest
veřejné a nad to pro katolíky není ani vábivé.
Doslovně p. Rohan dí: „Jest todiž — trvám
—Jisté, že propagátorům hnutí Los von Rom
jedná se nikoli o věcí náboženské, nýbrž pouze
a jedině o to, aby v onéch zemích rakouských,
po jejichžto vtělení v říši Německou oni touží,
bylo ©) nejméně katolíků a co nejvíce prote
stantů za tím účelem, aby nynější, spojení
tomu — ubych tek řekl: — in merito vadící
překážka katolicismu, alespoň během času bylu
na koík natno odetraněna.“ Naši pokrokáři.
hnatí tomu pomáhají a věhlasný redaktor
„Ůasu“ nazval to prací pro český rozum a pro
českou duši. :

Obrana.
Obchodní duch p.Kočiho. V posled

ním čísle „Národoího Obzoro“jest šťavnatá
lokálka, vlastně článek: Zakázaný Kupka.
V článku tom sápe 8e patrně antor Paličových
elok na jistého kněze, že žádal na policejním ře
diteletví odstranění některých listů Kupkových,
vyložených veskříni nakladatelství Kočího, Čte
nářům toboto článku má býti vsngerováno patrné,
jaká nespravedlnost 80 stala p.Kočímu kněžskou
metivostí a kněžským dennnclanstvím. A možno,
žo i leckterý čtenář neuvážlivý a nepřemýšlející
v ducha zafal pěsť. A přece celá ta věc není
než reklamní finfou. Pan Kočí totiž konpil celý
náklad Kapky od čáslevského knihkopoe p.
Levého, který oa punoukání býv. redaktora
České Stráže a ješté některých jiných pánů
byl vehnán takřka do tohoto riskantního pod
niku. Prodělal vněm také spoustu peněz, neboť
ani reklama, ba aní aféra Jadova nezr mu
příliv odběratelů toboto díla a tak nevěda, co
8 „ležákem“, předalvšecko daleko pod cenou
p. Kočímu. Tontaké marně inseroval Kupka
za Ó korun, nikdo se nehlásil. Co dělat, aby
ve to odbylo? V roklemních prostředcích ne
vybíravý p. Kočí usoudil: Koěží pomohli
Kopkovi k problematické slávě umělce věštce,
koětí pomohonk odprodeji ležáku. Proto stvo
řen kněz denancianta proto onen článek: „Za
kázaný Kapka“; a teď pojďte leh.ověrní a po
mábejte rosprodáním reprodnkcí „úhlavníhone

přítele kodťských pytlíků“ plati pytlík P Kočího.Není nad chytrost, český Barnume
(3) Rdo te poukuzuje na okovy

kučástva © Listy, které si jiždávno zvykly
na lubé pouta šidovská a socialistická. Ubuhý
„»Čsse“, „Osvéto lidu“ atd., jakou komickou
úlvha hrajete před temi, kteří vás jiš znají!
„Čas“, který prý chose prasovati pro český

rozom a českou duši, vidí dobře, kdo vlastně
gormanisaci v Praze udržuje, ale dérasné proti
šidům germanisátoráu, kteří tyji z
peněz, vystoopiti se bojí. A jak bylo así re
dakci, vystepující -proti české katolické fa
kultě bohoslovecké, kdyš k vůli židovským
příznivoém dělala reklame německé bohoslo
vecké škole židovské? Jak by byl ao) „Čas“
psal ze svého bumanního stanoviska © spro
stém řádění socialistů proti katolickému prů
vodu — kdyby byl mohlt Co říkal „Čas“ po
paaté vřavě socialistické proti vídeňským:
Čechům, hrajícím ve Varidte? Nic — usnal

ve své volnosti ze nejlepší býti úploě zticha.
Socialistický karabáč nejednou mrekl nespra

omlouval.
Chudinka „Čns*t Jakoo eleganaš v mlavě“

vymecují mu židovské juserty! S jakým drzým
cyniamem hovoří o svých katolických pukre
vencich, ale nepoukáže jasně a otevřeně na o
brovský rozdíl mezi kapitalismem katolickým
a židovským! Mluvě ně dloubo o Drogdovi,
neprozradí ani okr.uhloe číslicí, jak jest ná
rodol jmění každý rok o veliké milliony při
pravováno židovskými bankroty. Sděloje zprávy
o oizích racionalistických učescích, chválil-polo
neznámého židovského básníka; o významném
jubileu Sušilovu nečetli jeme v něm nic,.o na
Šem učenci dru. Masilovi, jejž chválí nyní i
franoouzské odbornéčasopisy, nečetlijeme dosud
voěm také nic. Či byla přece někde zactrčená
uoticka* Kdyby tak byl dr. Mosil židovsko
německým rabínem, byla by tu veliká ohrála
hned. Sami vídenští rabíni projevili našemo
katolickéma ečenci daleko větší vážnost a po
zornost než Masarykovský denník.

Sami šidé a socialisté dovolují si proti
svým vrchoím štábům uvobodněji psáti než za-
leklý „Čas“. A běda muži třebas sebe více
pokrokovéma, který by se odvážil nepsati
něco pravdávého proti neomylaéma majestátu
Masarykovo! Jak je asi redakci, když musí:
na obrana svého pána vykracorat a pepoctivů
překrocovat, jak často dokáráno? Poulžený
sluho, napřed si zjednej aspoň-trocbu svobody
sám. Robotěz v americké plantáši byl poddán.
svému pánovi jen tělem. Ty však dáváš proti
vlastnímu lepšímu posnání de elužeb cizich:
b ové myšlenky — a ochotně. Atakové- okovy:
jsou nejhorší.

Politický přehled.
Uhesětí ministři oš zase ve Vídni. jednají:

e. rakousko-eher. vyrovnání. Jíndaři navrhují,
aby vyrovnání uzavřeno bylo jen do r. 1817
analéhají, aby obě vlády jiš nyví slavně.pro-.

ďareky, což ovšem je výsnamné. — Čeští: po
Blanci z Moravy vyjednávali s minister. před-.
sedou bar. Beckem ohledně obsazení důlešítých
úřadů na Moravě, a žádali, aby o českých
dětech rozhodovaly jen české. školní úřady.
Ale rostrpčení vrátili ee z Vídač, neboť bar..
Beck s ohledem na Němce stále odkládá se
epravedlivými požadavky českými. Jmenování
mlatodršitele na Moravé zase oddáleno jme
nováním dvor. rady bar. Pilleretoráfa vicepra
sidentem. — V Liberci došlo k demonstracím
protičeským. Němci podráždění byli českým
přelíčeuím u eoada v Liberci. — Následkem
nového zákona 0 úřední řeči vo samosprávě
baličské zrušilo v Haliči 400 obel úřední řeč
polskou s nahradilo ji ruskou.

V ahorském sněmu poslanci nemadarští.
vystapují oyní sobovědoměji a rázněji, čími
vsbuzují v bezohledných Maďarech salon krov.
V pezinském volebním okresa ipři ašší volbě
svolen znovu poslancem Slovák Milan Ivanka
proti kandidáta maďarskéma, ač bo podporo
vala vláda známým už maďarským způsobem.

Král anglický Eduard měl s králem čpa
nělským schůsku na lodi ve vodách španělských;
král italský byl pak návštěvou u krále řeckého
v Athenách.

Dobrou naději v badosonost vzbuzoje
vášné jednání nynější demy. Velkou většinon
schválen v dumě návrh, aby rozpočet byl při
kázán rozpočtovémo výbora. Proti návrhu bla
sovali pouze soc. demokraté a sociální revo=
lacionáři.Také rásné vystupování ministerského “
předsedy Stolypina přispívá k uklidnění myslí
v Bosku. Přes to revoluolonáří řádí dál, ovšem
a menší vytrvalnetí.

Kočí kymaoby 4řvčay
azglické 1 české výrobky odperučaje.

Karel Bergman
moli Gmihodsto.



Z činnosti katol. spolků.
Ze Semil. Jednota katolická v Semilech

řádá v neděli dne 21. dubna 1907 elavnost svého
tiletého trvání. Pořad slavností: 1) Dopoledne

o 10. hodině půjdou členové a členky jednot In
tolických ze spolkové místnosti botelu „Valente“
do chrámu Páně na mši svatou. 2) V poledne bude

ve spolkových mistňostech epolečný oběd, projednu osobu sa 1 korunu; přihlášky v čas zaslány
buďte na jednotu katolickou v Semilech. 3) Od
poledne o 3. hod. bude v divadelních mlstoostech
městaké radnice veřejná členská schůze, do které
mají: přístap pouze členové a členkykatolických
jednot, všeodborového sdružení křesť.sociálního,
sdražení katolických zemědělcůa politického klubu
křesí. sociál. pro zdejší okresy a jimi uvedení bosté,
Přednášeti bude vp. J. Filler, kaplan v Semilech:
O požadavcícha zásadách strany katolického lida
v Čechách.4) K večeru bude ve spolkových míst
nostech hotelu „Valenta“ přátelská zábava členů
a bostů. Výbor.

: s a

Zprávy místní a z kraje.
Pořad visítační cesty J.B. M.Dra.Jos.

Doabravy: V úterý 16. dabna ráno a v poledne
v Metličaneob, ve středu 17. ve St. Bydžově, 18.
v Hlušicích, 19. ve Sloapně odpočinek, 20. a 21.
ve Smidarech, v pondělí 32. v Obnišťanech, večer
vědy ve Sloupně.

Přednáška. Ve spolku křesť. socislním
paní a dívek přednášeti bude v neděli dne 14. t. m.
slovutný znatel Orientu, vldp. prof. Dr. Hejči „O
lidovém životě v dnešní Palestiaě.“ Začátek o 2.
bod. odpol. Sál Adalbertina.

Stíny jednoduché frekvemee. Polo
denní vyučování na školách bylo vítáno jako úlera
ve prospěch tělesného rozvoje žachva i učitelstva.
Na bradeckém gymnasiu jest jednoduchá frek
vence zavedena drnhý rok, a již lze seznati, že
tato novota nesplnila nadějí, jež do ní vkládány.
Tento měsíc zemřel prof. Grohmann a 2 professoři
vyžádali ei do konce roku dovolenou pro choroba.
Je to zcela pochopitelné, že při několikabodinovém

poledním vynčováví vyčerpávají se všecky síly
tak, še odpočinkem za celé odpůldno se nenahradí.
Až budeme pozorovati hygienu žactva, dojdeme
jistě ku stejné skušenosti. Že v obledu vědeckém
jednodochá frekvence znamená krok do sadu,
nebude popírati ani nejnadšenější přítel odpoledních
výletů. Jmme opět o jednu illusi chudší!

Na prospěch obecné kuchymě. „Kc
mitét dobročinných dam“ se „Sdružením divadel.
ochotníků“ pořádá v sobota 18. dubna ve prospěch
obecné kuchyně divadelní představení: 1) Sirotčí
peníse. Drama o 1 dějství. Napsal L. Stroupež
nický. Regiseur Karel Panl. 2) Zvíkovskýrerášok.
Veselobra o 1 jednání. Napsal L Stroupežnický.
Regisear Karel Panl. 3) Paní Mincmistrová. Ve
selohra o 1 jednání Napsal L. Stroapežnický. Re
Giseur Karel Pani. V mezisktí koncertuje vojen

bá r. c. a k. pěš. plaku č. 42. Začátoko 7., več.
Z Kileperova divadla. Večeryplsní

dne 6. a 7. dubna byly tak slabě navštíveny, že
-o působilo dojmem aš trapným. První večer, jenž
věnován byl pleni předklassické, klassické a ro
mantické, zahájen byl přednáškou profossora El
šlegra, které vytkaouti dluáno několik věcí. Za
čátek byl naprosto nelogický a činil dojem ten,
Jako by přednášející začal čísti ma třetí stránce
a pak se vrátil k první; opomenuta byla píseň
duchovní — činitel nejzávažnější ve vývoji písně
světaké. Přednáška byla příliš stručná, tak že
někteří skladatelé (Palestrina, Grieg) zvláště ma
eočsky byli odbyti. Přednáška druhého večera stála
o mnoho výše, nespokejša se poubým vypočítá
váním jmen a rosvinola pěkný obras, jak tvořila
se píseň česká. — Proti programu nelze namít
nouti ani toho nejmenšího; bylt pečlivé volen a
akládal se z čísel vysoce uměleckých. Sločua
Puklová, koncertní pěvkyně, trpěla z počátku sjev
neu indisposicí, která však brzy zmisela. Sohu
bertův „Král dachů“ byl kulminačním bodem
prvního večera a strhl k bouřlivému potlesku; p.
prof. jako pianista ukázal, še jest dokonalým virtu

Onemnejenp rěron, nýbrši v čísle solovém(Cbopinovo „Seherso“). Drabý večer vykazoval
Šísla možno-li ještě zajímavější: překrásné Dvořá
kovy biblické planě („Oblak a mrákota“, „Zpí
vejte Hospodinu“) s Novákovo „Údolí Norého
královstvi“. Úspěch obou umělců byl dokonalý.
Pan profeasor spestřil program brillantním
přednosem solového čísla a slečna přidala oěkolik
písní ve aloha národaím, coš a povděkem bylo
přijato. Škoda,še vážnéumění naleslo unás tak
málo zájmu. : Dr. Alizne.

Voličská| ochůse | šivnostemská
v Hradel Králové. Na 7. duben byly svolény
wHradci Králové dvě voličské scbůse: očeská
w Klleperově divadle odpoledne a živnostenská
v Jednotě rečen Prati poslední schůzi obradil bo
volební: výbor místních šivnostenských krabů, tskže
byla to vlastně echůze živnostníků pokrokového
omýšlení. Do echůze byli sice pozvánívšíchní ma
didáti posládectví, ale dostavilise pouze pp. Dr.

Drtina aDr Rel Bohůzizahájil svolavatel sochařP- , vyložil p. Dr. Driina své názory
na živnostenskon otásku. Uvedl ve své řeči theo
reticky všecko, co v novější době živnostenská
otázka vyžaduje. Po jeho řeči ujal ae slova p. Dr.
Beyl, jenž vabledem ku přednesenému theoreti
ckému výkladu povšechné živnostenské otázky 0
brátil svon pozornost k místním poměrům živno
stenským a na základě programu křesťanako-30čiální
strapy poukázal na praktické luštění Živoostenské
krise. Jakkoliv většina poalucbačatva ztrávila již
celé předchozí odpůldne v mladočeské schůzi, a
divnostenská schůse protáhla se až k půlnoci, do
vedi přece pan Dr Reyl upoutati' pozornost avým
zajímavým výkladem živnostenského programu, což
vsdává nejlepší uvědectví p. kandidátu, že úplně
ovládá toto pole národohospodářské politiky. Po
přednešených řečech rozvinula se debata, které
se sáčastnilo několik řečníků. Rozbovor točil se
vlastně jen kolem kulturních olázek, jak to oby
čejně bývá zvykem, když mlaví o předměté lidé
peinformovaní. Na různé námitky proti nábožeu
skému stanovisku křesťanskc-sociální strany odp:
věděl zcela trefně p. Astr, redaktor „Práce“. Ač
živnoslenská echůzu byla svolána a cavělívena
malým zlomkem živnostoíků bradeckých, je přece
dokladem neobyčejného zájmu o volební akci, nebot
účastníci strávili téměř celých 11 hodin ve volič
ských schůzích 6 maloa přestávkou. Sohůze ve
škerého živnostenstva bude ještě v Hradci Král.
uspořádána, ale pochybujeme, že přednesené feči

nika, protože kvalita poslance nespočívá jenom ve
výřečnosti, nýbrž hlavně v programu, který zastu
puje a ve spojencích, s kterými ho víží kalturní
a politické názory. Přes to nynější závody pp.
kandidátů poslanectví přispějí značně ku polití
ckému vzdělání našeho voličstva; proto je záhodno,
aby úzkopraí aneb novyspělí lidé uvznemožňovali
voličské schůze.

Úmrtí. Dne 10. t. m. skonala zde po delší
trapné nemoci pešlostí věkem ve etáří 71 let son
kromnice paní Marie Chalupová, roz. Ulirichova,
tchýně c. k. vrchníbo berního inspektora v. v. p.
Frant. Kontníka. Pohřeb zesnulé koná se dnes z
kaple všeobecné okresní uemocnice o 3. hod. odp.
na hřbitov Pouchovský.

Panorama Nárední Jednoty Šovero
české v Hradel Králové vystavujeod 13.
do 19. dubna 1907 Brixen — Bolzano — Meran
a četvá jiná starobylá a lázeňská města jižních
Tyrol v překrásné kotlině, jejíž horské evaby s
krásnými zámky a. hrady pokrývají vinohrady,
sady a lesy. :

Krásný perirét nejdp. biskupa Dra.
Dombravy vydala v krásném platinovém způ
sobu firma J. F. Langhans na formátě 8 passepar
tout 86X46 cm. Nejaměleji provedený odraz ten
hodí se dobře k av. biřmovéní a jako krásná
ozdoba místnosti. Obraz i s passepartout stojí
pouhých 8 K.

Zálošna v Hradel Hrálové. Výkaz
za měsíc březen 1907. Vloženo K 121.771 —,
vybráno K 186.624—, zůstatek K 1,007.844—.
Pójčeno K 100.097 —, splaceno K 143114 —,
zůstatek K 1,474 764"—. Počet účLů3086, pokladní
obrat K 1743.762—, zárační fond K 21289 —.

Ze Zálošního úvěrmího ústavu. Stav
vkladů: (oa knížky, pokladoiční ponkásky a běžný
účet) 30. března 1907 K9,422.263-76. Vlošenood
1. ledna do 30. března 1907 více o K 2,769.425-26.
Eskont směnek: V března roku 1907 eakontováno
kusů 2157 v obnosu K 2,849.29596 oproti 1250
kosům ns obnos K 1,598.3:3'02 v březnu 1906,
tedy více o kusů 90/ na K 1,260.912'94. Skla
diště: (30. března 1907) Uloženo zboží v ceně
K 6%.162—.

Ve schůzi městské rady králové
hradeché dne 5. dubna £. r. usneseno: Odkaz
p. Jos. Černého, statkáře z Jankova, pro zřízení
mešní nadace při k.s'ele Panny Marie v Locbení
cích poukáže se ku příjmu, a farní úřad tamtóž
požádán bude o zaslání osnovy nadační listioy.
— Povolí se zřízení dveří ze utávajícího okna
v domě čp. 139 dle návrhu tech. kanceláře. —
Zpráva městského lesního úřadu o vzníku ohně
v lese „na Louškéch“ byla vzata na vědomí. —
Zpráva expositury c. k. řiditelství pro stavbu
vodních cest v Praze, še v domě čp 426 v Hradci
Králové bude sřízena ihned místní stavební správa
za účelem dozoru nad staveb. pracemi při úpravě
Labe u Hradce Králové, a že její vedením byli
pověření pp. Jos. Jeřábek, c. k. stav. komisař, a
Jusef Kofránek, c. k. stav. adjankt, kteří mimo
to badon též prostředkovati styk mezi mlatními
zájemníky a expositurou, vzata byle na vědomí.
— Předpls dávky sa vodu za prvé čtvrtletí t. r.
byl schválen. — Výkas hotovostí pokladní ze dne
1. dubna t. r. béře se na vědomí. — Pan Ne
kvasil, stavitel v Karlíně, opětovně se vybídne
k vyčištění a obražení staveniště na nábřeží Eliš
čině. — Poukáže se k výplatě ekvivalent ze jmání
kostela sv. Jana pór K 84.75 a daň výdělková
městské plynároy per K 615.68. — Poukásány
různé účty k výplatě, dvě chudineké podpory byly
zvýšeny, jedné šádosti o léky sdarma nebylo vy
bověno. — Ve schůzi dne 8. dabna ueneseso:
Zpráva techalcké Imnceláře o stavební komissi na
Pražském Předměstí, týkající 00 dílny strojaické

p-J. Beneše, vsata byla na vědomí. -- Poukáže
Se ku příjmo nájemné K 80'— za pronajatou velkou
chladicí komoru na měst. jatkách p. Fr. Součkovi,
řesníko, na měsíc duben a jateční poplatky za
březen t. r. v obnosu K 177868. — Dámeskému

pěveckému spolku „Eliška“ propůjčí se městské
divadlo ku koncertu na den 20. dubna t, r. —
Zpráva p. zvěrolékaře o prohlídce 35 vozů mlé
kařských a návrby na odstranění zjištěných závad
byla schválena. — Žádost sbora učitelského obec,
ško.y chlapecké za pořízení nových školních lavic
postoupí se techn. kanceláři k návrhu. — Žádost
p. J. Kohoute, mistra zednického zde, za povolení
opravy fagad na domech čp. 44 a 45 vyřídí se
dle návrhu techn. kanec. — Návrh. téže aa prove
dení některých změn na hřbitově Pouchovském
postoupí se břbitovnímu odboru. — Výkazy o čín
nosti policejních strážníků za březen vzaty byly
na vědomí. — Opis výposu c. k. okres. bejtman
ství, kterým udělena jest koncesse hostinská p. J.
Eňourkovi pro dům čp. 197/8, vzat byl na věda
mí. — Návrh okrašlovacího odboru aa osázení ne
zastavených stavebních míst kfovinami bylechválen,

Vyhláška. Městská obec Královéhradecká
prodá buď v celku aneb v částech 250 met. centů
ovea. Offerty podány buďtež do podacího proto
kolu porkmistrovského úřadu v hodinách úředních
nejdéle do 20. dubna 1907 do 12. hodiny polední.

Mléka v Hradci Král. prodalo se v
březnu t. r. průměrně denně 2995 1 dobrého, 545
1 sbíraného a 129 1 smetany.

„Spravedlivé rozčllení“ nad Ildskou
mešlechotmostí. Hrubá a krajně prolhaná
„Osvěta lida= kroutí farizejsky očime, že prý nen'
jediného čísla (!!) Obnovy, v němž by uáš praž
ský dopisovatel „nezahrnal aičemnými pomlavami
a hrubými(!1) arážkani někoho z pražské spo
lečnosti.“ Důkazy ua tohle ovšem prolhaný „po
krokový“ žurnál zůstal dlužen juko na jiné ne,
nestoudné lži o Obnově. Zároveň by mohl věděti,
že Obnova odvolala zprávuo vyzrazení redakčního
tajemství ještě přad soudním líčením. Jak si však
počíná „Osvěta lidu“? Ta dovede zlomyslně třebas
několikrát za sebon i překrocovati slova Obnovy.
Zvlášť křiklavý doklad o zámyslné prolbanosti to
hoto listu podala poslední lokálka o dp. P. Jemel
kovi. Na takové lži už jest potřebí rafinovanosti
víc než cikánské. A posud nic neodvoláno. Tážeme
se tedy zaovu: kdy se P. Jemelka pohádal 8 G6
nerálem? U koho se týž zasadil o to, aby dámy
důstojnických krahů se dostavily k němu zpovědi?
Která to dáma od zpovědnice a zkos'els uprchla?
Rafinovaná dušička si vymyslí „frivolní a drzou
otásko“ a pak kroutí farizejsky očima,že ta slova
nelze reprodukovat! 1 To už jest prolhanost nejvyšší.
A jak se jenom mob! pokrokářský prolhanec od
krajně uražené (ovšem vymyšlené) dámy dověděti
to, o čem sám se ostýchá psáti? Takové balamu
cení jest věru vrcholem drzosti, cynickým zatahc
váním bezbranných žen do novinářského boje a
ničemným pokusem odvrátiti od neviného kněze
důvěru. A tenhle list odváží ae ještě farizejsky
mlaviti o slušnosti a pravdomluvnosti!

Jako nepřímá odpověď ma prolba
nou lokálku „Oověty lidu“ došel dp. P.
Jemelky tento písemný projev dam: „Veledůstojný
Pane! Juk uám naše vnitřní přesvědčení velí,
dovolujeme ei vysloviti apřímný dík za ta krásná,
povznášející slova, která jste k nám ve svatém
týdnu promluvil, abychom se důstojné připravily
ku přijetí av. svátostí. Byla by to pro nás citelné
ztráta, kdyby Vaše Důstojnost nebyla tak laskavá
a novzsla ten úkol na sebe. Za vše zaplať Pán
Bůb I“ — Následuje 20 pcdpisů.

Husité v Nechanicích pomolk Husův
již mají. A proto jen se někdo opovaž onich říci,
že nejsou busity dokonalými! Někteří lidé ovšem
před pomníkem vrtí hlavou, říkajíce, že přece Has
nechodil po světě s barfoo. Ale to nevadí. Teď
jest pokrok, my už musíme býti dále; a proto
moderní busitské město pouští své syny k vůli
pěstování vzájemnosti slovanské do Rasa. Městská
rada so chudákům o lepší postavení postarati ne
dovede a proto, hajdy, děti, do světa! Ti harfáři
nejsou právě zlí ani pyšní lidé. Zato však byste
měli viděti samolibost tóch otčanů, kteří z jejich
peněz zbohatli! Ten nápis pod kalichem Hasovým
„pravda vítězí“ není právě nejvhodnější. Hus po
dával Nejsvětější svátost v Čechách věřícím stále
pod jednou. Proto by bylo líp napsati: „Tento
kalich Hus v Čechách nozavedi, ale pouze v po
sledních chvílích svých z Kostnice svým přívržen
cům povolil, když na něho nalehali.“ Pravda vítěsí
— ovšem. A'e ta pravda Husova, pokud byla od
ehbylná -d učení církve, sbynala bned po kostní
ckém opálení. Staří husité se jistě obytají za hlavu
při tomhle našem odvášlivém tvrzení. Iou — jsou
na světě basitó, kteří o Husovi vědí příliš málo.
Chtějí-li však skutečně pravdu, která vítězí, poz
nati, povíme jim o tom něco více. Kdybyste místo
velikých manifestací raději více se starali o chudý
lid! Tenby vám byl za to vděčnější.

K volbám v Klášterei. Dostalose nám
bezpečných informací, že p. Gauglic novnačoval
nikomu volebních lístků se jménem kaodidátovým
a še tedy nijak nezneužíral postavení svého
k dmojdům; tím opravujeme ochotně zprávu vyti
štěnou 1. února.



Tembarašský koncert ve Hmlřicich.
Horlivý křestansko-dociální lidový apvlek přo Ho
lohlavy a okolí připravil nám dne 7. t. m. velmi
pěknou, ušlechtilou zábavu. Pozvání tamburaši ka

- felické jednoty královéhradecké do Méstakého hó
telu ve Smitiolch. Ač bylo zváno k zábavě jen zcela
soukromě, ač nebyla echystána žádná reklama
nárožními cedulemi, přece byl sáli a vodlejší míst
ností zcela neploěn. Temboraší pod řízením sbor
mistra dp. J. Sahbuly bráli avižné, s porosuměním,
tak fe jejich produkce setkávala 8e 8 obecnou po
chvalou. Ač koncert trval čtyři hodiny, zájem pc
aluchačstva stále stonpal; a když v jsdnon z po
aledních Čísel ozvala se národní hymna naše,
vyvrcholilo nadšení v potlesk zvlášť frenetický.
Tamburašská člala vhodně vystřídána koncertními
kusy na housle a na piano, jež provedli k plné
spokojenostidp. Sahula apí. Maternová.— Posud
se mluví, že tak krásného budebaího požitku jsme
zde dávno nezažili. Srdečný dík všechněm, kleří
8e o sdar pěkného večera zaaloušili; vidyt pří
pravy ke koncertu na obojí straně nebyly nejsnad
nější. Děkujeme zvlášť vřele za vsácnou ochotu
pí. Maternové, avému neunavnému a obětarému
předsedovi dp. Frydrychovi a p. Bartoškovi, i c
chotoým pp. hostům budebníkům z Hradce Král.
Těm. kteří litojí, še při koncertu nebyli, sdélujeme,
že bude snahou naší, aby tato sábava u nás byla
opakována. Zdař Bůb!

Z Wobrašky. Zpráva v „Obnově“ o pří
epěvku zdejšího měst. zastupitelstva tělocvičné
jednotě „Sokol“ na výlet do Prahy, v obnosu 50K
s ohecní pokladny darovaném, měla ten blaho
dárný účinek, že příspěvek onen vrácen byl obecní
pokladně, Páni prý soukromou sbírkou sehnali
více. Proč nehledali tuto správnon cesta soukromé
Bvápomoci dříve a obtěžovali zbytečně avojí žá
dostí za podporu v soukromé své záležitosti obecní
správu, která z nedostatků finančních ani všecky
veřejné záležitosti ubeoní obstarati nemůže? Pan
starosta prý jevil malou radost, že onen podar byl
vrácen Snad měl by naopak se těšiti, že takovým
žádostem pro budoucnost bude učiněn konec.
Byly obtěžovány žádostmi podobnými i zdejší ve
řejné Gnanční ústavy, aby udělena byla podpora
„Sokolu“ na výlet do Praby. Bude také tento
peníz vrácen, pokud Již byl poskytnut? Ne-li, dů
sledně zažádají ei všecky zdejší spolky o podporu
podobnou a nebylo by to ku-prospěchu ústava,
kdyby oěkterý byl odmrštěn. Strannictví u veřej
ného podniku vždy škoditi by musilo. Bylo by
na místě, aby širší veřejnost i u jiných obeonloh
a městských správ kontrolovala udílení podpor
soukromým podnikům, nebot by dle nabyté zku
Šenosti ušetřil ee ročně slušný peníz, jenž by se
věnovati mobl úpravě a výzdobě našich obcí,
která beztoho za cizinou mnohdy silně pokulhává.
— Křest. Jednota sv. Václava sehrála dno 1.
dubna t. r.divadelní hro „Marjánka, matka plaku“;
činohra od J. K. Tyla. Sonhra a přednes byly
přesné, návštěva četná. Zdař Bůh! — „Hlasy
pokroku“ nazývají sjezd sokolský v Praze slávuu
všeho Slovanstva. Takové fráze jsov možné jen
v listu podobného drabu, jako jsou „Hlasy“.
Jestliže trochu lidí se někde sjede, z toho nevy

lývá, že už z toho Slovanstvo a Bice „všecko“
lovanstvo bude míti rozhodnou slávu. Až po

skutcích a úspěších sjezdu tak psáti, bylo by na
místě. Ale takto podobnými frázemi budí so
v jistých lidičkách jen pýcha a domýšlivost, Jako
by jimi klesala nebo stála vétov slovanská. V témž
sté omlouvá se p. učitel Holanec z Valu, že jeho
jmění není té výše, jak byla v „Obnově“ učiněna
sminka. K tomu podotýkáme, že nikdo mu před
p. berním jospektorem škoditi nechtěl, ale rovněž
musíme uvésti, že nějaká nákladná oprava jebo
statků, do tisíc jdoucí, jež by jeho tisícové kapi
tély, v peněžních ústavech nlošené, vyčerpárala,
známa není. — V okresu volebním: Opočno, N.
Město n. M., Náchod, kandiduje za stranu pociál.
demokratickou český učitel p. Jos. Kudrnáč ze
Zbečníku. Aby učitel českých dítek, jenž má po
pilovati ve svých chovancích myblenku národního
vědomí, prohlásil se veřejným stoupencem strany,
Jež se pojmům „vlast“ a „uárod“ cynickv eměje,
to tu ješté nebylo. Myslíme, še tím ani sobě ani
svému stavu neposloužil. Budeme čekati, jak se
u tom vyjádří atavorská očitelská orgauisace,
Pro „soudruha“ učitele Kudrnáče horlivě konají
volič. schůze na vBich různí sociál. demokratičtí
řečníci. „Soudruh“ Kudrnáč se pravidelně nedo
staví. Na sociál. dem. schůzi r Pulicích uvědomění
národní slavilo triumf. Schůzi řídil patentovaný
sokol p. Adolf Sobnittr, soustružník s Dobruškya

sapipovatalem byl sokol p. Josef Šeda, strojníks Dobrněky.Cotomu. řekne bratr p. Kukeň a
00 přinese o tom „Prapor?? Jamo zvědaví. Či za
číná některým bratřím Ččervenat břebinek? To
sbledne sláva Slovanstva. Účastenství na volič.
socialistické schůzi v Palicich nevyplatilo 6e pl.
Fejtkové a Palic. Její a domácích nepřítomnosti
poušil neznámý poberta a odnesl z komory všecko

deahkkurauPllrzípoAkcí Čr doobezoran. c b
výlodko. po úkůdci bylo dosud bez

Z Lověle m Ohlamee. Den 6. dabes
zůstane zajisté v radostné upomínce všem osad
aikóm dobré vůle farnosti Lověloká. V tea den
savítel k nám J. M nejdůstojnější vrchní pastýř

náš, sby zde vykonal kanonick.o gonerálaí visí
tacl a udílel svátost sv. biřmování. Poněvadě s rána
troobu pršelo a sychravo bylo a lidé se domaívali,
te J. M. tak brzy nepřijedo, bylo při příjezdu
J. B. M. do osady ještě málo lidí a slavnostní
brány, kde starosta obce Lovčické, p. Václav
Buchocbleb nejdůstojnějšího vrchního pastýře srdeč
nými slovy přivítel. Jakmile však lidé saslechlí
blabol našleb krásných, starobylých avonů, Již
kvapem spěcbali J. B. M. vetříc, tak že, kdyš
biskopský povoz za zvuků badby přijel k faře,
jiš téměř všickai sástupcové obcí a veliké množ
ství osadníků byli pohromadě. Před farou uvítal
J. B. M. krátce ale srdečně místní duchovní správce,
řídicí p. učitel u jedna žákyně 4. třídy zdejší
obecné školy. Na všecka ta přivítání odpověděl
nejdůst p. biskap slovy laskavými, nebledanými
a vešel se všemi přítomnými koóšími do fary. Po
příchodu do cbrámu Páně, který věřícími byl té
měř přeplněn, sloužil nejprré arcipistýř měl ov.
a po ní vykonel obvyklou pobožnost sa semřolé.
Nato vystoupil na kezatelnu a promlavil dojemně
o výzaama slova: „Alleluja“, které katol církev
od avátků velikonočních až do svatodašních ne
ustále prozpěvuje, dávajíc tak radost na jevo nad
slavným = mrtvých vatáním Páně. Potoe udílel
300 bitmovancho svátost sr. biřmovánía konečně
odebral se do školní budovy ke zkonšce nábo
ženské, aby se přesvědčil o prospěchu Ekolní
mládeže ve sv. náboženství. Při přátelském obědě
na faře pak bavil se nenoceně se všemi přítom
nými hostmi, rozmlouvaje o časových otázkách
s velikou soudností a soalostí věci8 získal si svou
laskavostí srdce všech. Po 4. hodině rosloučiv se
přátelsky 80 všemi, ubíral se po vykonané pobož
nosti v chrámu Páně a vys. důst. p. kanovníkem
Dr. Soukupem a dp. ceremonářem Jos. Horáném
spět do Chlumce, vyprovázen jea velikým zásta
pem osadníků zdejších, kteří mu všemožným způ
sobem úcta a Jásko nelíčenoa na jevo dávali. Bůh
eiliž nejdp. biskupana další cestě!

Uvědomělá čema. Jistý příznivecsgrár
niků láká v Hor. Kalné a okolí kde koho ke
straně agrární. Ten nakoupí asi sa 40 K „Copa“
a „Ruchu“ a rozdává je po chalupách. Se svou
tiskovinou přišel také k chalupnici X, ale ta cho
pivši na stál vhozený protináboženský „Rach“,
vrátila jej dárci se slovy: „Jen si to zase rychle
Geberto.“ A vsavši hadr, utřela jím místo, ne oěmě
ležel „Rach“. Urédomělá tato prostá žena j stě
pochopila, jak otravným jedem jest nevérecký tisk.

Vápessko mělo minulý čtvrtek, dne 4. £
m. svůj slavnostní den. Jehu Bisk. Milost Dr. Josef
Doubrava udílel zde ev. biřmování s konal gene
rájní visitaci. Můžeme říci, že jsme še na pana
biskupa všichoi těšili a také ho slavnostně uvítali.
Dachovenstvo iosadníci, školní mlídeš, spolky,
budebníci atd. uálechtile závodili v tom Bnašení,
ale všechny nás překonal nejdůst. pan visitátor,
jenž promluvamizkouškou,s náboženství a j. srdce
všech osadníků aobě naklonil. Také doprovázející
kanovník Dr. Jan Soukop, i bisk. ceremonář
Jos. Haráň byli sympaticky všude pozdřavováni.
Že p. biskop byl s námi, coBe tkne ovítání, spo
kojen, právem se domníváme, že však my s Ním
úplně spokojeni jeme, to vějohni naprosto určitě
víme, a nelíčeně navzájem si sdělujeme. Z té pří
činy přejemesvému nejvyššímu pastýři na všech
visitačních cestách hojného zdara s nejerdečnijšího
přijel. — ©
— Divadelní ochot. jednota „Tyl“ v

Bychnově m. K. pořádáv neděli,dne 14.
dubna v Pelelové divadle ve prospěch zařízení
divadla „Martin Luba“. Drama o čtyřech dějstvích,
napsal Sewer (J. Maciejowski)za spolupracovnictví

T Miciňského, přelošil Adolf ný. Začátekpřesně v 7'/, hodin. V meziaktí účinkoje cí. ha
dební apolek Dalibor. Ceny míst obyčejné, dělní
cký lístek 20 h. Předprodej lístků na číslované
sedadla lask. obstará p. Josef Říha, obchodalk v
Rychuově nad Kněžnou. .

Tarne-ská továrna ma lama DraFo
tra, Boháčka a spol. přeměňuje.8e, jak Bote sa
ručeného pramene dovídáme, na apolečnost 8 ru
čením obmezeným, v níž dosavadní společníci a

něni budou. Přeměnu firmy provádí Zálošní úvěrní
ústav svojí flitkou v Semilech. Tím zachová
jest i na dále starý, slibný podnik tovární, jeh ž
zboží pro výbornoujakost svoji těšíse světové
pověsti, v rukou českých.

Z volebního ruchu.
Vlaatenectví sociální demokracie.

Prof. Drtina na bradecké schůzi dne 7. března
bajil vlastenectví eociálních demokratů proti běž
nému prý vylučování jich s národa. To je ovšem
náhled realisty, jenš v sociálaí demokracii má je
dině svou „lidovou“ oporu. Kdyby nebyla tato
opořa vlasteneckou, pak by to ovšem dívně spo
palaritoa pokrokovců dopadalo, protože drubá
jejich opora + židech vlasteneckým lakem přese
všecku náparu zabarviti se nemůže. Mosl tedy
aspoň Jedma posice berra národní uhájiti. Jak
rosaí sociální demokracie sama svým eitům beze
všech advokátských chvalořečí, dokážeme beze
věcechposnámek přesnými daty. „Slovot' „vlast“ —

píše Llebknecht —. přaods kogdlá —;
„vlast“ ve vašem: sm t překonaným Iíano
viskem, jest zpátečnickým, vzdělanosti nepřátel
ským pojmem.“ (Ve spise: Zu Tratá und Sehuta,
str. 12.). — „Roztomill pánové“, napeel „Social
demokrat“ z r. 1895 čís. 7. „tu jáme již mugho
kráte řekli a aapsali, fe se provaše stavovské
etátol právo sasazovati nebudeme, že za důrod
k sebeurČení národa nepotřebujeme staré pergameny
a že se tomu vašemu ideálu o českém dvora 4
toužeboé korudovaci jen usmíváme a chcetelí,
budeme vám to opakovati znovu a smovu.“ Aaku
teta avoje bezvlastenectví slavnostné problásili ne
Hůěské radě, když k banbě savé vlastní a k radosti
všech nepřátel národa českého prohlásili, „že pro
testují proti vynášení rastaralých asašlontlýc.
výsad a dokumentů (rosuměj: proti státnímu če
skému práva), — — — še protestují proti toma,
aby český lid byl lákám na ucestí fantasticko
státoprávní“.— Kjaké soulinnosti sa národním polí
sociální demokracie se připravuje, dokazuje upřímoý
projev generá'ního štábu. „Právo lidu“ v prosinci
1905 přineslo tato poznámku redakce: „O nějské
harmonii, uebo dokonce somčinnosti české sociální
demokracie 8 Národní radou nelze vážné mlavitý.
Súčastnila se jen tří společojeh achůsí s Národaš
radoa, v nichž jednáno o výjimečném stavu £
stanném právu, jež mělo býti na Prahu urveleno.“
Za takové okolnosti nelze60diviti, še český národ.
jehž má pouse 108 mandátů, nechce ani jedeo
obštovati Adlerorvcům.

feclální demokraté proti roluikém
a řemosiníkům. Na voličskýchschůzíchtváří
se sociální demokraté jako přátelé veškerých vrstev
společnosti a tádají důkaay, když jim někdo vytkno
nepřátelství k rolnictro a maloživnnatnictvu. Du
klady zde podáváme, aby moblo býti jimi na po
žádání poslouženo. Proti rolmictvu. „Právolide“
ze dne 90. říjus 1900píše posměšně: „Jenom
sedlák smí bdohatoont, jenom sedlák má právo
hrabati to „boží požehnání“ všemi deseti a plofet
hrstěmi a nikdo nemůže s nesmí mu poručiti, aby
psmatovu! na ty své paroby, na ty své dělotky,
kteří mu pomáhali k jeho blahobyta a aby jim
aspoň jednou v životě řádač, podle zásluhy a sku
tečného výdělku saplatil. Při bohaté bostiné inatky
přírody smí nasytiti se jenom sedlák, kdežto dělník
musí sušiti babu. Tito vzácní pánové tomu rost
mějí a vyznají se v bohatnatí a proto když nedá
příroda — musí dáti dělník: krev svých mozolů
a mízu svého těla. „Soeiálně-demokratická „Sách
sischo Arbeiterzeitung“ r. 1890 v květnu problásila
B největší rosbodností: „Prohlešujeme |válka ne
jenom velkým dvoroům,ale i každé nejinenší rolnické
chatě“. — Proti řemeslnictou.1. Zoičením středních
stavů má se proletariování společnosti provósti. Udr
žování řemesla jest škodlivé, ježto zdržuje nataý
přerod soukromé výroby ve společnou. „Řemesl)
zasvěceno jest zkáze bezo vší naděje na záchranu,
byť jeho smrtelný zápas trval ještě nějakoa doba.“
(Vorwirte 1891 č. 42; 1894 č. 194). Dr. Luz
Boc. dem., ve své příruční knize atr. 260: „Se
živnostoíky jest konec a my můžeme ne jenom
radovati.“ Eogels r. 1890 psal: „I velkokapitáj
malého šivoostníkaa maloobchodníke ničí, avyko
nává tím dílo sáslušné.“ Kaatský: „Maslovýroba
propadla zábubě, aniž lze ji sachrániti“ (Das
Erfurter Program 1498 str. 100.) Ústřední orgán
sociáloí demokracie v. Německa napsal letos v 38.
čísle: „Konceste (ústapky) třídním sájmům rolní
kův a řemeslníků, které nespočívají na cestě vše
obecného koltorního vývoje, které naopak jsou
v rosporu se zájmy proletariátu, tohoto nositele
společenského kultorního pokroku ve emyslu ac
ciálním, mohla ovšem sociální demokracie v mi
nulosti tak málo činiti, jako bude moci ve věl:
budoncnosti. V otázkách celní politiky s záchrany
středního stavu na př. nemůže soc. demokracie od
svého dosavadního stanovidké ustoupiti. Kdo ji
tohle podkládá,nežádáodní micjiného,než aby 60
ocitla v rozporu se všemi proletářskými pojmy ©
třídním boji“ :

Jak poučoval MN k voliče v Bej
kovieíeh. Die zprávy „SlováckýchNorla“ Mae

"E vytýkal agrárníkům českým spojení s. kapítasty volkostatkářakými. Mrzi-li Masaryka velkoka
pitěl křesťenský, proč se tím spíše novyslovil proti
přislnhovačům daleko moonějšího kapitálu židov
ského, toho kapitáln, který na germanisaci České
semě tak veliký podíl'mé? Ale to by ai Mass
dal! Vědyt by ochotaý sluha šídovstva „Čas“ spla
kal nad výdělkem. Toraději Masaryk na schůzi
židy politoval Iou, jsouto chudác:! Dobře,nosům
židovským nemají se lidé posmívati; za svoji po
dobu židé nemohou Proč však stoupenci Mésnry

kovi sprostácky 0e posmívají podobě ke ušjeekoěší svých vlastních pokrevenců? Tohle uš jest
lepší? Dle Masaryka by rosluka s Uhrami poško
dila náš průmysl, naše rolajetro (77) 6-ooslabile
by nás i národnostně. Ale pak se vyjádřil, že to
nemíní Maďaři a roslokou do opřavdy; Oni
ohtéjí s nás jen kořistiti, aby našimi peoósi 6
atapky domohli se samostatnosti ve všech oboroph.
a pak nám řekoon: „8Pánem Bobeml“ Ateď gl,
čtenáři, vyberte. Nám by rosluka oškodila a:—
Maďati, kteří jsou mocnojší nož my, chtějí z nás
jee kořistiti a nás odmíteogti. Uškodila by
tedy roslakači prospělapři mámé chytrogtis
houževnatosti Maďarotra? — :Prý Masaryk „není



"peoti náboženství; škole má býti odolrkernéna, me
-ednáboženštěna. Teď se jen. ptáme, jaký rozdil to
Masaryk mysli. Jaké, jabé přece náboženství má
ve Akole uůstati, nemá-li víra kterékoli církve
ve Bkole zůstati? Jaké vrábecnáboženství vysnávají
proticirkovaičtí stoupenci Masarykovi? M. řekl,že
ej každý má apraviti svůj poměr k Boba sám. Takl
Tvor si může učiniti srolouvu se Stvořitelem jako

-80. spoludruhem — jak chce sám a nemusí ce
1Ptáti,co vlestně chce Bůh. Bůh už muolna lidské
podmlsky přistoupiti a rád, jen kdyš vidí člověka
„Bábožného.“ Aby nás Pán Bůh při zdravém roz
umu zachovati ráčil! Na počátku utvořil Bůh nebe

"$zemi a ovšem také človéka; zatím člověk vyspěl
tek saamenitě, že si dovede tvóřiti dle vlastoí
cbati svého boha — každý člověk ovšem jinélio;
každý osyicenec přidělí avému boha vlastnosti
různé, svůj poměr opraví k němu dle přání ardce
vlastního. Jinými alovy: osvíoenec bade se klaněti
nikoli Bohu skutečnému, Stvořiteli, Pánu rozkazu

„jlelmu, ale vlastním výmyslům, sám zobě. Uf by
lo velico na čase, aby Musaryk pověděl, jak si

to náboženství bez všeliké církve předetavuje. Po
htikové woel se sostonpiti ve společnost, sami u
mělci vstupují v družstva, ale lidé v Boba věřící
memají ae sdrožiti ve zvláštní společnosti čili v cír
bvi. — A de mají, p Masaryku, nyní kněží vedoucí
"vřiv na školy? Prosíme vás, nežertujte! Vždyť
na př. sám Masarykovský „Čas“ ozpamuje dne 9.

-dubna,že pokrokářského kandidáta dra. Matooška
podporuje ve volebním okresn Hořice-Paka-Lom

. „píce všecko učitelstvo. Dr. Matoušek jest c. k.
soudním adjanktem a při tom stojí o vyloučení
náboženství se škol; a tomu pomáhají tedy dle
zprávy „Času“ vůjchoi učitelé. Markantní to u
káska, jak jest „sklerikalisován“ stát i dkolatí

„Jsou-li Školy pod vedením kněžstva, proč na nich
působí učitelé, kteří v „Čes. Učiteli“ docela drze
© katolické efrkvi lhoaf Je-li škola „sklerikaliso
vána“, proč při jednání o průvodních nařízeních
sačalo učitelstvo protestovati „proti zamýšlenému
"klerikálnímu útoku na svobodnou škola“? Tedy
"samí naši protivníci se podřekli. Kněs učí ve třídě
«pouze dvě hodiny, pokrokářský učitel celý týdev.
Tedy jen mluvit spravedlivě! — A kdo chce, pane
Masaryku, pomábati našemu národu k hospodář

-skému osvobození, ten musí rozhodně a podrobně
vyavětliti poměr národního majetku k židovskému
velkokapitalismu. To by prospělo víc, než mluviti
fráze proti „klerikalismu.“ Na Slovácku rozhodně
lidu neškodí katolické náboženství zato však
sboubně zde působí židovské kofalny. O tom by
bylo potřebí velmi mnoho mluviti, ale Masaryk se
-dovede takové úvaze šikovně vybnontl.

Proč kaudidaje analMasarykf Orgán
živnostníků „Zpravodaj“ píše: „Doneslo se nám
s tábora realisté, že ce jedná Masarykovi jen 0

-dosažení immanity, aby moh! účinoěji prohánět kle
rikály. Co záleší na dělnictva a živoostnictva,

"pechť zhyne, jen kdyš klerikály proženem. Ktomu
se živnostnictvosahlasovacímateriálnepropůjčí“.
— Tážeme se, sda těch lží o katolictvu napsala

vyřkl Masaryk ještě málo? Oršem k vůli zlepšení
osadu živaostnictva a dělnictva sotva chce jíti do
parlamentu. Při dobré vůli by musil důrazně po
ukasovati, jak dusí oba tyto stavy velkokapitalis
"nas židovský. A tohose od Masaryka nedočkáme.

Volební schůne v Hradel Králové.
V onoděli bylo v Klicperově divadle živo. Dr. Fr.
"Sláma v delšl řeči vykládal o své positivní práci
pro okres, jejt zastupoval. Pomáhal zdejšímu sta

"rostori dra Ulrichovi při snaze o regulaci řek,
sasloutil se o zřízení dráby Vamberk-R-ketaice,
přičiněním jeho dostal Hradec Král. telefon, zu
opatřil podporu na kostel hradecký « jaroměřský,
staral se o zlepšení silnic, vymohl mnoho subvencí
"s kultarní podniky a j. v. Behůsí ovšem nepořá
dal. Příjel prý.jednoa do Rychnova; leč tam proti
němu se strhl bla, zdvihaly se pěsti, tak že ne
mohl vůbec mluvit. Ohradil 60 měkolikrát proti
nepoctivým výrokům, jež o něm „Osvěta lidu“
nepsala. Dr. Kramáť projevil žalost nad naším ve
řejsým životem; odsuzoval nepěkoé zbraně,jakých
so při volební kampani užívá. V politickém ži
vojč sojedná se pouzeo strany, ale o věc a ve
Žejnou mravnost. Napolitiku nestačí pouze kuráž
© zdravé plíce. Celý náš veřejný život jent otrá
(en tak, še právě nejslobnější a nejlepší živly

Jsou z něbo vypuzovány. (Pozn. red. Mohl hned
dr. Kramář uvésti, jak vztekle jest pronásledován
katolík, který aj dovolíproněsti jiný náhled než
mají pokrokářia socialisté; i kdyby nikomu ne
ublížil, jest prolhamé ostousen až hrůza.) Dr.

Kramář řekl správně, že jest v naší veřejnostidovolen každý boj,každá nepravda. Budiž sjed
sána náprava| Ve Vídni musí zápasiti národ náš
a nepřítelem velice mocným. Straáně se na nás

ST vylučování živlů těch, jet by mohly a
"chtály pracovati. Řečafk jest proti porormyšlenéa bezrýsledsé sněmovní obstrukel. Pracujme pro

(poor ipolečný; a rostříštění českého poselstvaide těžitý obratný ministr-preeident. Nechť třídní
-sájmy a obžádost jednotlivců ustoupí obecným
pottebém národsího celire. Buďasesamým šikem! —
"Stanovisko celé pokrokové atrany k aábolematví
Vyslovil jasně prof. Drtina: „Požadujeme naprosté

. Bečkávajíce sloe volnost každému vyznání, poža
-dejene, aby úbosčen byl již nutný historický

proces od středověku se vyvíjející, proces odluky
církoe od státu, aby-- moderní společnost ve všech
oborech veřejného života byla úplně posvětštěna.
Žádáme,aby školanepodlehalavžádnémepůsobu
dozoru nebo vlivu církve, aby byla úplně laická,
aby uskutečněna dyla škola volná, světská«. Nato
vytýkal prof. Drtina Miadočechům nenpřímnost ve
známých kalturoích otázkách a odsuzoval malou
jejiah výbojnost proti náboženskému smýšlení, jež
nezýval klerikalismem. Krátce malý professor
toužil po úloze velikého Nerona! outky tyto
zeplašil mu Dr. Kramář resigaujíelm vyznáním, že
by sice také rád proti klerikalisgmu vystupoval,
protože atojí rozbodaě na „protiklerikálním“ sta
novisku, ale še prý většina národa radikáloí po
litiku protináboženskou nesnese. Obviňoval prof.
Drtinu a jeho tébor, že zbytečně vyvolali svými
útoky bdělost a defensivu katolická většiny. ná
rodaí. Byla to zajisté dojemná scóna, když o kůži
katolíků českých amlouvali 8e dva. náčelníci poli
tických stran e musili si přiznati, že katolíci kůži
evon tak lebko neprodají! — Pa řeči socialisty
redaktora Kobery ukončena dlouhá schůze před
sedmou hodinou. — Jest nám divno, jak dle
zprávy „Času“ mohlo býti želeno nepřítomnosti

i dra. Reyla, ježto, jak účastníci dobře
vědí, dr. Reyl na schůzí byl. Chtěl také avé sta
novisko hajiti. Leč pro dulší promluvy výše jme
novaných řečníků k slova Se nedostal.

Ze Blatinam. Voličské schůze. Mi
nulou neděli dae 7. t. m. předetavil se nám kan
didát poslaneství na říšskou radu pro venkovský
okres Údslav-Chradim-p. Frant Šabata, starostaa
roloík s Vrbiče u Doadleb, P. Šabata je kandidá
tem strany katolického lidu v Čechách. Ačkoli
schůze byla svolána až v poslední chvíli, sáčastnilo
se jí přecesnačnémnožstvívoličůz místa| okolí.
Kandidatoru p. Šsbaty sa naši katol. stranu mů
Žeme právem nazvati šťastnou. Již osobnost pana
Šabaty se velice zamlouvá Jest synem bývalého
sem. poslance p. Šabaty s Vrbice, 49 r. stár, sta
doval grmnasiam v Rychnově n. Kn. a hospodářskou
akademii v Táboře, 6 let bylhospodářským úřed
níkem u brabéte Zdenka Kolovrata v Rychnově a
nyní již 16let bospodaří na svém statku ve Vrbici
a je tamtéž všeobecně váženým starostou. Věcná
e srdečná řeč p. kandidáta, která spravedlivě se
dotýkala všech stavů na venkově zastoupených,
působila na přítomné dojmem nejlepším, takže vše
obecným souhlasem za kandidáta pro náš venkov
ský okres byl přijat. Přítomní si pochvalovali, to
že bylo něcu jiného, než vystoupení p. Havelky,
—Přílí neděli dne 21. t.m. o 4. hod. odpoledne
bude důvěrná voličská schůze v Heřm. Městci
v hostinci p. Stejskala v Lázních, kde p. Šabata
promluví opět kandidátní řeč. L-gitimace k této
schůzi se rozesílají. Kdo z přátel katol -národního
směru legitimace nedostal a této schůze by ze
chtěl sůčastniti, ať přillásl se včas u místního
důvěrníka katol. organisace ve avé obci. — Agi
tajme pro p Šabatu, jest to kandidát v kadém
ohledu způsobilý a velovitaný|

Z Opatevie m. L. Dne 7 dabnaodbýrala
wejak hlavně od stoupenců lagrární, tak i strany
sociálně demokratické velmiČetoě navštívenáschůze,
svolená kandidátem poslanectví sa agrární strana
p. Udršelem, bývalým poslancem a statkářem v Dol.
BRorni. V řeči dvě hodiny trvající rosvinal státo
právní, sociální a kultaroí program své atrany
Šetrně a mírné, na niž pak reagoval sase sociální
demokrat p. Vácha z Pardubic, jehož řeč se sta
noviska sociálně demokratického pohybovala se
nejvíce ve smyslu programu strany národně soci
dlní (') Kandidát noctví p Udržal dotkl se,
jak jmak nebylo Ise očekávati, ve své řeči také
strany katol. lidu v ch, blavně křesťansko

strany, že stoupenci strany agrární jsou
od katol. agrární strany líčeni jsko „nepřátelé
víry.“ Tímto výrokem cítil se ve schůzi přítom
dp.děkan Kubo povzburena sanjati pro křesť.-katol.
strana agrární obranné stanovisko, s něboš vylíčil
vznik obou agrárních stran, jich další rozmach a
vývoj, dokládaje, že původně co příloba „Čecha“
vycházel list hospodářského obsahu. Když pak proti
němu zaujala strans agrární často dosti choulostivé
ano j přskré stanovisko, nicméně když zdůrazňo
vala.záhodnost emíra a společného sloučení, stalo
se sblížení a sjednocení agrárních stran, jež však
nemělo dloubého trvání. Když se ustavila redakce
»Veakova“, přijale a vyjádřila zásady Alf Štast
ného, jenž horoval vědy pro odleačení církve od
atátu, vyloučení náboženství ze Škola rosluku man
felskou. Toto stanovisko „Venkova“ vyvolalo roz
hodný odpor všech katolicky omýklejícich somědělců
a savdalo blavní pohaotku k založení vlastní strany
katolických agráralků. Odpor proti zásadám a
heslům od zednářské zlaté internacionály ve amyslu
talmudu mezi katolický lid a křesťany vůbec vrže
ným —konstatoval dp. řečník — uvedl právě v jeon
onostkřest -kat. stranu agrární. Náboženství nemá
býti prostředkem ogitočním a mělo zůstatí spojo
vací páskou oboustram cs smobutnéní siloé strany
agrární. Že by strana katol. agrární přímo vinila
a besbošetví věvchoy stoapenoe strany a Ň
mezi niž jsou přemaocí rozbodného křest -katol.
smýšlení, proti takovému tvrzení se ohradil dp.
řečník se vší rozhodností. Při tom ale nemohl za
tajiti výrok někte knodidátů poslamectví se
strany agrární, kteří nejem proti straně katol, a

grársíké úporně vystopují, nýbrž ko dkodě auto

rity své vlastní strany přímoprot av. víře nadřbrojí, o čemž dává doklad výrok s úst agráratho
kandidáta p. Chalospky v Benešově před týdnem
pronešený, jenž pravil: „My nyní dáváme Kriste
pokoj, ale až budeme zvolení, pak se do něho
pustíme.“ Výrok ten přinesl „Čech", „Venkov“
a j. Není pak divu, še takový roahavý výrok u
katol, lidu vzbuzuje odpor, avšak došel i vdsonzení
od katolicky a vůbec křestausky smýšlejících stou
penců vlastoiho tábora. Pan kandidát poslanootví
Udršal, musím to s veškerým uznáním konstato
vati, dozasl, že onen výrok četl, omlouval jej však
přenáhleností řečníka. V raplice na vývody dp.
děkana vůči uvedeným sednářským heslům zaujal
p. Udržal reservní stanovisko s přímým probláše
ním: „sgrární naše strana na poslední schůzi dů
věrníků v Praze ona kulturní besla pronešená ze
svého reformovaného programu vypastila, pročet
onich projednávati nebude leč snad vparlamentů
Jednou v daleké budonenoati.“ Proti vývodům p.
Borovce, jenž odvolával se na pastýřaký list nejď.
episkopátu, nařisojící pobožnost před vystavenou
Nejav. Svátosti, dovodil dp. děkan trefa: „Když
můžeme a máme se modliti sa úrodu zemskou a
dosažení jiných vezdejších potřeb, nebude na škodu
prositi Boba za svolení řádných, křestansky smý
šlejících poslanců do říšské rady.“ Kandidatura p
Udržala ode všech stoupenců agrární strany jedno
tmyslně přijata, a odhlasována resoluce, projevující
mu důvěru strany agrární. Strana soc demokratická
postavila svého kandidáta p. Syrůčka, úředníka okr.
vemoc. pokladny z Nov. Hradce Král.

Z Čáslavská. Předvolební kampaň všdy
více a jasněji ukazuje, jak- potřebí bylo, aby ko
nečoě také katolíci pozvedli hlasu za svá práva.
To, eo nikým a bikdy vytýkáno nebylo jinověrcům,
když dovolávajíce se avého počtu žádali percentu
úlof zastoupení ve všech veřejných korporacích A
když energicky protestovali proti všemu,co jennm
by se bylo zdálo urážeti jejich tendence, to najed
nou prohlašováno jest při katolících sa opovážli
vosta stíháno časopisyvšech stran bez rozdílu jako
společenský a národní sločin. Sosměšňují a zomtu
zují katolický program, pranýřují katolické organi
sátory, lživé překracují fakta, impertinentně pře
vracejí události, skrátka žádný prostředek není
jim dost špatný, aby ho nepoužili. Jest to přímo
skvostná podívaná, jak si leží v náračí svobodo
myelná „Pravda“ s pokrokovou „Českou Stráži“ a
obě se sociálně demokratickými: „Právem lida“ s
„Východočes.Obzorem“. Nad úimi pak prostírá svůj
plášť agrároický „Venkov“ 8 panošem svým „Ce
pem“, a aby harmonie byle úploá, přikulhává F
Kočího „Národ. Obsor“. Palma vítězství rozhodně
však dostane „Pravda“, která jest zachvacována
zrovna epileptiockýmizáchvaty nad tou rozploavostl
klerikalismo. Divíme se jí, že při oné tak Často
chlubně se rospínající svobodomyslnosti a nesáví
slosti neklepnetaké přes praty jistě do redakce jí
docházejícího „Husa“, který erangelíkům doporoučí
všude přičiňovati ee o volbu p. Havelky, protože
Je evangolik. Čí pro klerikalisemos evangelický nemá
dosti jemně vyvinuté nervy? Nebo co je v tom?
Rádi bychom to věděli, když bezohlednost tak dů
slednál A pak ješté něco, co klerikální mozek po
chopit nemůže. Jak list svobodomyslný (rozuměj
eloušící straně mladočeské) může fedrovati 8 tako
vým zápalem kandidaturu agrárnickou a to po a
férách ve aněmu českém a po smrti Edv. Grégra|
Co zasje vtomhle? Jisté opět nezištnost! Přejeme
všem těmto „antiklerikálním“ spojencům, aby ta
jejich vzájemná láska potrvale i dále, abychom
nemusili čísti, jak se ušlechtile o sobě navzájem
vyjadřají, jako bylo nedávno. A slouší-li jim ti
„klerikálové“ ke zdraví, pak jen dobré chutnání
dál! —

Z Čáslavě, Bylo jiš referováno o zdařilé
schůzi důvěroíků za obce venkovské, a jest zá
bodno soznámiti nade přátele sv situací i sa měst
skou skupinu. Dle usnesení výkonného výboru
svobodomyslné strany a dle žádosti důvěraíků této
strany buda kandidovati v této skupiaé J. Er.
pan ministr Dr. Pacák. Jméno jebo bylo a po
vděkem přijato, nebiť jisto jest, že naše město
by tím rozhodně získalo, sískalo více než za mi
vulého zástupce, který se o svůj okres rolební
zvláště v poslední dabé velmi málo staral. Vzhle
dem k těmto sympatiím nebylo ani stínu poohyb,
že by mohlase atrany kterékoliv, vyjma sociálně
demokratickou, vzoireoati adjaká protikaadidatura,
avláště když i živnostnictvo, v němž v posledal
době jeví se proudy čistě stavovské politiky, sebvá
lo také Dra. Pacáka. A přece stalo se jinak.
Ústy zástupce živnostenského na schůzi v Kolfoš
slyšeli jsme, že bylo nesprávně refer váno o smý
šlení živnostoletva našeho a že šivnostnictvo 00
stranou národně-suciální postaví kandidáta svého.
A také 0 již ohlásil p. Ant. Můlser z Kotaé
Hory. V poslední pak chvíli mluvíse o kandidáta
dalším. A tak i tu bode zápas roztříňtěna strany
rozdvojeny. Přitom jsko agitačního prostředku po
užíváno jest i toho důvodu, že prý aniDr. Pacák
o tento mandáb nestojí a že vezme raději zavděk
mandátem sa renkovaké obce Kotnohorské, který
se mu některými předáky tamnítmi nabízí. Strana
katolická ovšem zústárá stranou pří tomto zápase,
avláštního kandidáta k uvarování zmazku nostavíc,
vedene úmyslec, aby vybrán byl zástupce nejlobál



a města nejprospěšnější. Nemůže při tom orlem
utajiti svůj pudív, že tlamočník strany svobodo
myslné vrhá se s takovou vehemencí na katolíky,
ač přece jisto jest, že každý hlas tentokráte b
dobrým a že bude se rozhodovali nejen o pouhé
vítěsství, ale o imposantní vítězatví při kandidáta
váhy p. ministra Dr. Pacáka.

Z Kelísa mad Labem. Konečněpřece
sehnán byl agrární stranou kandidát za venkovské
obce. Bude vásk míti tubon práci, protože proti
němu postaven byl kandidát strany agrárně-pokto
kové, vydupané na Podřipsku býv. setníkem Kar
hanem. Stalo se při tom pak, co náš okres ještě
neviděl. že strana evangelická jest rozdělena, 8
„Česká Stráž“, která dříve každého pro katolické
smýšlení proskribovala, +pilajíc mu klerikálů, nyní
horlivě blusá, že její kandidát je nejenkatolík,
ale i příbuzný bývalého stavitele av. Vítského
dómu. Mápatrně respekt z katolického bnatl s to
je přece jenom u pokrokového časopisu pokrok.
— Náš časopis. který dotýká se jenom občas a
letmo poměrů Kolinských, leží odstavené straně
sle v žaludku. Nemajíc ovšem věcných důkasů
k vyvrácení zpráv našich, chytá 8e břitvy — spí
lání a podezřívání. Jenom pozor, aby se nepoře
zaly otihodzé ruce. Mohli bychom citovati jenom
některé stráoky „České Stráže“ a viděla by, jak
důsledně si vede, když před něco málo měsíci
nejen banobila, ale i štvala proti těm, 8kterými
ui nyní leží v náračl a které nazývá geriosními a
pro pořádek zaujatými muži. Či není pravda? Čím
psk byl jí ještě před půl letem p. Karabáček atd.,
které nyní chválami obsypává, še te vyslovili pro
kandidaturu Dra. Fořta, ač týž hledá mandát na
Král. Vinohradech? Je vidět, jek si celé com
págnie váží. P. Dr. Sobotka pak prý hledá více
štěstí na Smíchově. Výchovná činnost našich po
krokářů tak se uplatoila, že Kolínu se pomalo
bude vyhýbati kde kdo. Škoda, že se Dr. Zahálka
odstěhoval. Mohlo mu snad to „taky katolické“
eredo ze Žamberecka teď posloužiti.

Ze Žlebů. Zájem o volby se strany kato
Jiků utěšeně se tu rozvíjí. Na naše město maj.
spadeno nejvíce sociální demokraté, kteří pocho
divše Špatně při volební schůzi soudruba Jobs,
chtějí sí to vynahraditi v sousedních obcích,aby
odtamtud símě jejich sásad rogplislose do závodůa
továren Žlebských. Bohudík, náš lid však prohlédá
a tek, až na něco individaf opravda jen pohoršení
budících,zůstávánedotknut,ba leckdei energicky
agitace sociálně demokratické odráží. Posledné u
kázal to v Hostoulicích. Tam také svolali echůsi,
ale když přišli, spatřili takovou spoustu uvědomě
lého lidu, že řečník ztratil při pouhém pobledu
všechu kuráž. A když při úvodním jeho slově roz
poutsla se bouře odporu, ta milý čáslavský agi
tátor prosebně zvedl ruce k přítomuémup. kapla
novi, volaje: „Pro Boba jich prosím,velebný pane,
ohránějí mne, ať se mi nic nestane.“ Také 6e mu
nestalo nic, než že mu udělána česta, aby mobl
co nejdřve rozpálenouhlavu schladitina čerstvém
vadacha. Do smrti prý tam nepůjdou. Lád ovšem

pal, že i sociální demokraté mají důvěra ke
čzi a že dovedou se dovolávati Pána Bohs, kdyš

jim je úzko. Východočeský Obsor snad nyní opraví
svou zprávu o léto echůzi a čině „úrok na jistotu
svých zpráv, pomůše si tak ze aměňné situace,va
které se octl u čtenářů, kteří byli přítomní této
sohůzi, a kteří nemohli se dosti nasmáti komickému
referátu, který překracováním fakt a hrabostí sna
šil se zakrýti děsnou blamáž agitátora-dopisovatele.

Z České Bělé. (Schůze sociálních
demokratů.) Asipřed14doy avolali socialisté
schůsi do Č. Bělé a opojeni jsouce jejím klidným
průběhem svolali druhou schůzi voličů na den 7.
t. m., na které se představil kandidát poslanectví,
sociální demokrat p.J. Synáček. — Tentokráte se
však socialisté zklamali, Voličů dostavilo se mnoho,
asocialisté vídouce převahu stran protivných,otá
leli se zahájením schůse přes */, hodiny+ teprve
posíleni socialistickým štábem z Něm.Broda sabájili
schůzi. Proti vůli socialistů zvolen předsedou pam
Fr. Požár, faktor z Č. Bělé, který Be svláštní ne
stranností a opatrností řídil bouřlivou, pět bodim
trvající schůzi. — Napřed kándidát p. J. Synáček
vysvětloval svůj program, zejména po stránce ná
rodní a hospodářské, choulostivých bodůstrany se
nedotknuv. Po řečip. Synáčka nastala debatamísty
velmi prodká, které se aúčastnilizejména rolnícia
živnostníci. Socialistům vytknata jejich neupřímnost
ve věcechnárodnícha bospodářekýchzejménaváčí
rolojotvu a živnostnictvu a jejich pochybné stano
vlsko vůči škole, z kterýohšto výtek se domokraté
nemohli vykroutiti. Po debatě navršena byla vp.
Tažínem tato resoluce: „My voličové, shromář
dění na voličaké acbůzi sociálních demokratů vČ.
Bělé dne 7. dubna 1907:v hostinci „u Benešů“,

echnovše řeč pana kandidáta- Syváčka a řeči
proti, prohlašujeme, že naprosto nesouhlasíme s pro
gramem sociálních de 4 = že bademe voliti
pouze takového poslance, který bude hájiti proti
podvratným snahám sociálníchdemokratůrolnietvo,
Šivnostnictvo, řemesiuictvo a dělnictvo v otáskách
hospodářských, náboženských a národních. Dále
odsuzojeme ony podvratné živly vnaší obci, které

neuvědomělý lid proti spolnobčanům asnaží
úli osobalm m zavléci do tábora

ých.“ — Resolace byla přijata
velkou většinou. — Ještě posnámka: Kdyř po

s = „ i

úchůsí ovolaratelám schůze vytýkámo bylojejích
stálé štraní, odpověděli,že by tak , kdyby
do tobo nebyli hnáni. K tomu poznámky notřeba.

Z Písečné u Žamberka. V nedělídno
7. dubna svolána byla od důvěrníků katol. orga
pisece u nás schůze voličů z celé farnosti Píse
čenské do hostince p. A. Dostálka. Sáčastnile se
ji přes 250 voličů. Po řeči p. A. Jiadry z Kru
eembarku představil se voličům jako kandidát
katolický na říšskou radu p. F. Vogel, starosta s
rolník s Čestic. Ve své */, hodiny trvající řeči vy
lčil p. kandidát boj víry 6 nevěrou. Dotkl se
volné školy, rosluky manželské a rozlaky církve
od státu. Problásil, že nevystapuje jako kandidát
na říšskou rada ze žádné ziskochtivosti, ani cti
žádosti, ale tolíko s lásky k Bobu, vířea z lásky
k vlasti. Když přednesl p. kandidát svému volič
stva program strany katol. lidu českého, na který
kandiduje, byla učiněna výzva od místního koo
peratora k volíčům, aby hlasovali, kdož jsou pro
katol. kandidáta p. Vogla. Soahlaa byl všeobecný.
Při výsvě, aby se hlásili, kteří jsou proti kandí
dataře katolické, blásil se jeden volič. Tím tato
zdařilá schůze akončens. Všem voláme: „Zdař
Bůh!“

Z Vel. Ouříma u Solnice. V pondělí
velikonoční o 6. hod. večer konala se také vnaší
tiché pohraniční německé osadě voličeká schůze,
ke které se dostavil kandidát poslanectví do říšeké
rady vdp. V. Hlavsa, vikář a děkan z Kokytnice.
Sál byl do posledního místa naplněn, takže onozí
musili státi vsíni, Věech účastníků přišlo asi 300.
Katolíci němečtí dokázali svým účastenstvím, že
pochopují ematnou situaci, v jaké Be v době před
volební oachásíme, dokázali, že pevná víra nevy
mřela. Schůze mezi jinými aúčastnílí we: místní
děkan a notář vdp. Tomíček, farář se Zdobnice
dp. Wolf, pp. představení z Vel. a Mal. Ooříma.
Učitelé zůstali domu; nevadí, aspoň přiznali barvu
a ukásali, oč se jim jedná. Schůzi zahájil místní
kaplen P. Róssler, jenž posdraviv přítomné po
chválil je, že se nestydí za své náboženské pře
svědčení, a že přišli vzdor štvaní 3 jisté známé
strany. Poté představil dp. kandidáta, vylíčil jebo
zásluhy o rokytnický okres, načež požádal dp. řeč
níka, aby se ujal slova a vylíčil avůj křest. soc.
program. Dp. řečník srdečně pozdraveu sdělil,
proč jako kněz veřejně vystoupil, upozoroil na Be
bezpečí, které hrozí, obzvláště ne volnou škola,
rozvížitelnostmanželstvía j. Vesvé přes 2 hodisy
trvající a hlučným souhlasem provázené řeči ros
vlnnl celý svůj program, poučil přítomné rolafky,
jakým způsobem by se jim moblo pomoci 8 slíbil,
že jako poslanec bude vždy povinnosti své tádně
konati. Když ukončil s upřímným apeliem ma vo
liče, frenetický potlesk nebral konce, markantní to
důkaz, že všichni s vývody p řečníka byli sror
oměni. Místní kaplan poděkoval dp. řečníkovi za
jeho nadšenou řeč a připomoěl, že kdyš dp.
Hlavsa jako kněs pro rokytaický okres přes J
miliony korun vymohl, jako poslanec ještévíce
bude moci dělati. Ku konci všiohní přítomní po
zdvibnatím roky slíbili, že 14. května ové hlasy
vdp. faráři Hlavsovi odovsdají. S velikýmnadše
ním opouštěli osadníci sál, živě rokujice, že tak
upřímné řeči ještě od žádného, o jejích přízeň se
ucházejícího kandidáta neslyšeli. Dp. kandidát může
býti apokojen a ujištěn, že práce jeho takměř nad
lidská korunována bade stkvělým výsledkem. Kéž
i Jinde nalezne ohlasu jebv jen pro blabo lidu
podniknutépráce|

Z Kačerova. [ u nás se představilv pon
dělí velikonoční o 3. bod. odpol. kandidát posla
nectví do říšské rady vdp. V. Hlavsa,aby rosvínal

svůj program. Ačkoliv jistí páni, kte velikými
díky p. kandidáta jsou sarásáci, přičiňovali se 0
smaření echůze, nesastrašili hodné vonkovany,
kteří prostranný sál „u Rvlečků“ naplnili a vy
alechli se vší pozorností vývody pana kandidáta.
Kaplan ouřímský P. Bósaler ke konci nadšené
řeči vdp. Hlavay vyzval přítomné, aby 14. května
avó hlasy dp. kandidátovi odevzdali a tak doká
zali, že si dovedou vášit zásluh, jež si vdp. Hlavsa
o rokytnický okres zlskal. Všichni do jednoho slí
bili tak učiniti. Bůb žehnejš další jebo práci|
. Ze Svratky. Na den 81. března b.r. byla
avrateckým voličům velikými plakáty oznámena
přednáška sociálně demokratického kandidáta pos
lanectví Josefa Ackermauna, snorače z Hlinska. O
2. bodině odpol. dostavil se do sála v úostinci

p. KonrádaGřohane,poonáno jse svým vědy věrným p. Jos. Šafránkem, písařem u c. k. notáře
v Hlinska. Za předsedu schůze, do níž dostevilo
se dosti četně národníchsocialistůse Svratoucha
a sokolové se Svratky, zvolen měšťanosta pan V.
Záruba, sapisovatelem -p. Jan Taóek, obohodaík.
Pan kandidát nato rozvimul v řeči přes půliřetí
hodiny trvající orůj program. V řeči své, madřené
dle známého sociálně demokratického fladinetového
válce, poěvadá dle národu věděl, še většina pří
tomných náloží do aboru evangelíků, bašil statně
do církvekatolické — Kohn, Baner atd. dostali
avůjdil, ba z brobu vyhrabal iblahó pamětí se

ulého dobrotivého biskupa badějovického Mart.
hu O tom ovšem, jak sociálně demokratiští

vůdcové okrádají a b ti dělalctvo, mlčel —
ba i těm maloživnostaíkům sliboval pomoc —jea
še u nás pámi maloživnostníci tu láska sociální
demokracieznajíacítí —a můžebýtip.kandidát

do tok i volbách

Rarenikký Pehdtiýhama usavajícírozvlánýpřednes vybáněl mnobé zvědavce jiš před ukoače-
nim = místaosti. Tenhle pan
pěkně representovalnáš český lid! Jeho hlas b'tak vparlsmentěnaváhu;aosdjenpotud,
že by rozmnožil drušinu slubů Adler.vých, s nimiž
by porábal atlapávati naše českó právo. Nemá-li
soc. demokracie lepších sil, nežli člověka takové
hle kvality, to už věru hrabe s poaledsího. Po
nkončení řeči, poněvaděnikdo z uusvoných po
sjuchačů ne se k dotasům, poděkoval pan

účastníkům sa vyslechnutí kandidátní
řeči, načež schůze skončena| Pak. sedli vé
Ackermanoa Šafránekdo kočáru apamVácalav
Sokol je šťastně dovezl do Hlinska domů.

Z Tisavce. Dne 24. března byla organi
gační s volební schůse v Tisovci, kde představil
ne p. Jan Krejza ze Zderase jako kandidát posla
nectví na říňskou radu za volobní okres: Vymoké
Mýto, Bkuteč a Nasavrky. Promluvil krátce a vřele
a učinil příznivý dojem ns posluchače. — Dne
95, břesna byla schůze voličaká v Louce, kde
opět mlavil p. Krejze, představuje so voličům a
míavil úplně jinou řeč neš den před tím v Tisoveci
a ne jako jiní, kteří mají jednu a tutéž řeč vóude.
Po řeči jeho rospředla se debatta, v niž odpo
vídal na dotasy mu položené, n. př. proč katoličtí
semědělcí nejdou Společněs sgrárníky. Kdyš pak
v odpovědi citoval dopis výbora katolických země
dělců na předsednicíro agrárníků ze dne22. li
stopada 1906, v němž nabísen společný postup,
na nějž však dosnd od vedení sgrární stranyod:
pověď nedošla, nejen příznivci Krejzovi, ale i pří
tomní agrárníci byli tou okolností zaražení. O
kaodidatuřo hlasováno nebylo, aniš resoluce nějaké
podána, ale p. Krejza získal sympatie zvláště mea
ších Jidí. o

Schůze vollčské, svolaná kamdl
dátem poslanoctví, sociálním demokra
tom Ackermannem do Vojtéchova. Vpon
dělí velikonočol odpol. naplnil se hostinec p. Ne
tolického. P. Ackermann jako avolavatel echůsi
zabájil. Do předsednictva zvoleni p. Bureš z Rané,
p. Štorek £ BRauné, p. Nejediík z Vojtěchova.
Předseda p. Bureš dal alovo p. Ackormannovi,
jeně proslovil svou kandidátní řeč. Rát její: vy
chvalorání sociálně-demokratické strany a útoky
proti katolíkům. Podal nesprávný nástin vývoje
volebního práva v Rakouska, hleděl dodati své
straně vlastesecký nátěr, líčil svůj a své strany
p.ogram: úporný.boj proti klerikální straně, štole
se mu vůbec mellbí, kazatelna a volby, koipor
táš v kostele atd.; boj proti militarismu a trýznění
vojska, sasazování 6 0 Opravyadministrativní,
Bondcovského zřízení, porotních soudů, domovak.
práva, svýšení plata dělnictva, rozluka naenželství,
rozluku církve u státu a volnou Školu, volnou
tribunu. Po řeči jeho dáno slovo p. předsedou P.
Elitserovi, faráři v Ranné. Týž na začátku okásal
na blavní ráz řeči p. Ackermannovy: tahání vo
ičů a zakrývání pravé povahy sociálně-demokra
tické strany štvaním proti katolíkům; upozornil,
že sociální demokr. škodili na říš. radě právům
čes. národa při volební opravě, byli proti voleb
níma právu žen, je to atrana nevlastonecká, sa
stonpení menšin že provedla katolická většina vo
aněmu Belgickém, soudcové musí být oeodvlelí;
když jsoa sociální demokraté proti militarismu, proč
Kladderadatech jejich oslavoval předešlý rok Sedan,
proč Bebel provoláral slávu německému plnku?
Proti trýznění vojáků oni nemobou se ozývati,
poněvadá oni ge semi vyznamenali velikým trý
sněním stoupenců jiných stran. Tribunu mají tak
volnou, že důkaz toho podává právě akončená řeč
p. Ackermannova. Rosluka manšelská ohromně
rozmnoží řady nešťastných manželstov a řady ještě
nešťastnějších dítek. Proti rozlace církve od státu
bychom nebyli, kdyby stát vrátil etrkvi, 00 jí
vzal a dopřál jí svobody, na jakou ona má právo,
ale poněvadě by tomu tak nebylo, proto jsme
proti rosluoe církve od státu atd, Na to ukázal,
jak sociální demokratéfalešně jednajís dělnictvem
"4 rolnictvom, p. Kozel, obuvník = Mrákotína. To
Be p. Ackermannovi asi maohbo nelíbilo, poněvadě
odpověděl nesprávně, že sociální demokraté proti

dotyčným, dělnictvaprospěšným předlobém blasovat na Hšské radě memobli, poněradá žádný
sociální demokrat posud poslancem nebyl; jenže
p. Ackermann zapomněl, že p. Kosel mlavil o
sněmu Némeckém a ne o říš. radě Rakouské.
Též v ostatních vóvech byla jeho odpověď slabá.
Ale i ta ma částečně odpověděl zaso farář P.
Elitser, alo obmerilse, poněvadě schůze jižtrvala
přes 3 hodiny, pouze na poznámku, že když p.
Ackermenn má malé vzdělání a je ber vyznání,
nemá se plést do vnitřních věcí církve, a uk

též na„prorou hodnotu českých sociálně-demokratických časopisů a skončil. Ta p. předseda
Bureš schůzi ukoašil a p. Ackermana jistě si
řekl, že pobotel. V Holetíně, kde týš den rečer
zase schůzi svolal, prý nepochodil o maoho lépě.

Z Pusté Kamenice. V neděli7. £ m.
odpolednekozáze bylav Pusté Kamenici za velmí
četné účasti voličská schůze českých katolických
semědělců. Mistaí farář dp. Jan Kostkna o 2'/,
bodině zahájil achůsi a předetavivkandidáta po
slazectví p. Jana Krejsu, starostu ve Zderaze,
vybldnal přítomnévoliče, aby svolilipředsodalotvo.

by věra



Předsedou svolen jednomyslně p. Josef Novotný,
em edsodoy p. Josef Netolický,

rolalk, oba z Pasté Kamenice, sapisovatelem p.
Pokorsý, rolník v Krouně. Pan starosta Krejza
slovy upřímofmi, od zrdce k srdci jdoucími, sa
napjaté pozornosti promlavil ku shromášděným
voličům, ukázal na neblabé uynější poměry ho
opodářské a živnostenské A rozrinuv stručně a
jasně program českých katolických semědělců,
slíbil, bude-li poctěn důvěrou voličů a za poslance
zvolen, že s pomoci Boší chce ve prospéch lidu
ma říšské radě svědomitě, nezištně pracovati.
Přesvědčivá slova jeho s všeobecnou pochvalou
byla přijata a všichni přítomní katoličtí voliči

rozhodli se jednomyslněpro kandidataru p.Krejzy.
Po doslovu místního p. faráře, jenžp. Krejsovi
za upřímná slova díky vzdal a kandidaturu jeho
doporoučel, zdařilá schůze skončena. Zdař Bůb!

Hlídka dělnická,
Těžká rána dopadla přiobecníchvolbách

v Neapoli na soclalisty, kteří společně 8 radikály
tvořili na radnici většinu. Katolíci vešli v kompro
mis s umírněnými liberály; a tak věeob 64 kom
promisnich kandidátů zvítězilo nad kandidáty 80
člalistickými. Kdokoli uvážliví občanédelál čas
mají příležitost pozorovati, jak řádí socialisté jsko
lidé poroučející, všude je jímá hnus ned sociali
stickou panovačností. Po Německo odpovídají 50
cialistěo nyní také kraje jiné.

Neclalisté jako zaměstnavatelé.
V Berlíně odehrálo se ematné rodinné drama.
Celá rodina úředoíka Blaurocka byla nalesena
v bytě otrávena. Blaurock byl úředníkem jedné
soc. demokratické pokladny, byl ale tak bídně
placen, že bylo jemu i jeho rodině zápasiti s nej
větší bídou. ©

Seclální demokrnele a velkokapitál.
Smí vůbec sociální demokracie děloictvu trvale

. i? Můžeetrana ta, která má sa své vůdce
plno židovských peněžních velmožů, opravdově a
upřímně velkokepitál potírati? Divno jest, že proč
židovští kapitalisté jako vůdcové socialistického
proletářetva tolik hovoří o vyvlastnění soukromého
majetku, ale sami své soukromé jmění dále roz
množují, nerozdávajíce je na společné potřeby
sociální demokracie. Utále nutno jest na mysl
uváděti, jak vlastně pocialisté v parlsmentěvzrůst
kapitalismuna úkor dělnictva podporují. R 1881
hlasovale soc. dem. v něm. říš. sněmu proti zavedení
bursovní daně. R. 1883 proti nemocenskému pojí
štění. R. 1885 hlasovala proti zostření barsovního
sákons. R. 1889 proti iovalidoímu a starobnímu
pojištění. R. 1890 proti tavedení živnostenského
soudu. R. 1891 proti nedělnímu klidu, proti ob
mezení doby pracovní, proti ochraně mladých děl
níků. R. 1894 proti svýšení bursovní daně. R. 1896
proti zákonu bursovníma. R. 1896 proti zákonu 0
nemravné soutěši. R. 1900 proti novému rozšíření
předešlého zákone. R. 1902 proti clům na luxusní

předměty: R. 1905 proti zřízení obchodních soudů.bře přemýšlejte o této socialistické práci a srov
Bejte ji se sliby, jakými socialisté neuvědomělý
lid ve své šiky lákají.

Seclalistická osvicomest. Předákkře
etanských sociálů Kauschak na říňekémsjezdu své
strany řekl tato slova: „Tak se potácí dělnictvo
mořem elx přes pole hospodářských mrtvol od
jedné stávky k drubě, dobývá vyšší mzdy, ale jeho
losem zůstává nouze a bída dál jako před tím.“
Za tento výrok dostalo se řečníkovi od socialistů
mejearovějších nadávek. Spíléno mu srádců děl
mictva, žoldnéřů vykořisťovatelů, atd. Zatím však
vocialisté ve svó vášní přehlédli, že v knize zná
mébo socialistického předáka Bernsteina „Dnešní
sociální demokracie v theorii a praxi“ Be čte:
„Zvýšení mzdy, kterého jest dnes dosaženo,sítra
ze dvontřetin stane se bezcenným pro stoupání
cen. Jest to jako stálý běh na dráze stále se točící
— proti správě této dráhy.“ Bernstein řekl tadiž
Jinými elovy totéž, co Kumechak; leč Bernsteinovi
se nadávek nedostalo. Pak prý „svobodomyslná a
uvědomělá“ sociální demokracie skutečně svobodně
a bystře uvažuje! Zatím věsk tito lidé dají se
vésti svými vůdci a zarytým fanatismem kamkoli.
Kdyby chtěli sosdrazi přemýšleti, již by ne př.
dávno ukázali dvéře svým šidovským vůdcům,
kteří jsou velkokapitalisty.

Různé zprávy.
Výuva k celé. české veřejnosti ve

vlastnim Její zájmu l Osricení,prozíravía
Idemilní lidé všech národů od let postihujíděsné
řádění tuberkulosy vo všem lidstva, Řadí hrosadjší

všech válek a Keen podnikají proto v sájmavšebo lidatva proti úkla u tomu nepříteli křížové
tažení všemi možnými prostředky, ješ vědění lidské
zná. Ale, bohušel, více než na odpor posupněho me

| hry narášejí ns mění tách, za odd 00bijí!ná ta fakta, ujištěná naprosto s ledorou určitostí,
jeu: V království českém smíré ročně tuberkulosou
20—38000 lidí! — Mezi 50 milliony obyvatelstva
mozatále jest 100.000 1 V Prase 60 roka
8 10 Helo osob umírá 63 to choroboa Btíbá nejví ©

opozkvěta Airota, vnejvětší le. — Unásv nsilovnou prací „Veský výpomocný

apolsk pro momocné plicními chorobami v království
čeakém“, který se 60 venkovskými odbory úspěšně
pracuje. Práce a nás věsk zvláště je nesnadnou, neboť
tuberkolosa našeho obyvatelstva je výsledkem na
vzájem se doplňujícícha hřišujícíchpodnětů, jich od
etranění vydadoje velmi mnobo přípravak, drobné
práce. Český spolek náš vládne v poměra k obra
©aým, venešeným cílům svým nepatrným kapitélem
38000 K, tak še má li dílo jeho re na dále dařiti,
třeba veliké hmotné a tím „ároveň morální podpory
všech ušlechtilých, rosšefných lidí! Spolek opakuje
eros prosbu a appel k celé veřejnosti za pora
v tažení proti stradlivéma, tajaóéma nepříteli lidetva,
a končí podepsaný výboralovy: „Cokoliv učiněno bude
ne p h všech, nójnéno bude na prospěch jednoho
kašdého s mást“ — Příspěvky přijímá pokladník
apolka penAut. Kosák, prokarista Živnostenské
banky v Prase.

Nové ukázky social. vzdělávací
práce. „Slovácké Noviny“ 6. dubna napsaly: „9o
ciáluí demokraté badou prý so starat, aby byla la
cinější kořalka, protože jest jim sedláků líto, že ne
maji co pít. Tak problácil sociálně demokratický řeč
ník ra volební schůzi v pondělí velikonoční ve Velké
Biatnioi, kde doporačoval rolniotvu, aby volili sociál
ního demokrata Kytlicn z Mařatic. To byl jediný bod
= programu oociálně-demokratického.“ — | „Čech“
dne 9. dubna pfšs: „Dorídáme se o torrora sociál
ních demokratů, jehož dopustili se na spoludělníko
F, Slabihondovi, tesaři © Pankráce, pracnjícím v te
seřské obradě p. Václave Pochara v Podole. V úterý
po velikonočních svátcích sešli se všichni tosařětí děl
nici v obradě p. Pechara v Podole a vyzvsli zaměst
navetele, aby propustil = práce tesaře Slabihouda,
jinak če nechajíibnedpráce.PanPecharsejich tezel,
proč a ním nechtějí pracovati, Dačeš mu odpověděli,
de není v jejich organisaci. PanPechar jim odpověděl,
že Slabibond jiš v orgotisaci je, a síce v křesťansko
sociální a aby vstoupil do jejich, še ho nemůde natit.
Na to odešli všichni dělníci s práce. Pam Pechar jim
odvětil: „Muš je to jedno, kdo chce dělat, ať dělá,
kdo ne, míše jit“. Na to drahý den přišli ráno všichni
dělníci do práce, posnali, še to s terrorem všude ne
jde. Sondrasi prozaháleli celý den a mimo to seděli
celý dea v hospodě, t> mají k lepšímu“. — Dle sdě
lení „Budoucnosti“ v Kopřivnici 21. břesna při Ma
sarykově schůzi byl kopnut křesť. sociál B. Vacalik
od oocislisty zámyslně do nohy srovoe pod kolenom.
Tahle osvícený argament ovšem byl ná příliš pádný!

Preč upadáme. Mooháměsteklesají a u

padávají jen Boot že nedovedeme své živnostoíky,obohodolky a dělníky vůbec podporovati. Třeba li co
v obcí městě, snažme se, aby potřeby dodali a práci
vykonali jenom naši lidé, domácí příslušníci; ti musí
ném býti bližší než kdokoli jinde. Dle mošuosti nemá
ee sobcs vydati ani halóře sa to, co se doma dá po
Hditi. :

Cisinci v Bosmě a Hercegovině.
Vtěchto semích působí s naší polovice říše 3380 dů
stojníků, úf dníků, učitelů a alubů, z Uherska 3111;
a Hosny a Hercegoviny samé jen 2943 a to většinou
alabů. Dle národností jest = Předlitavska 1163Námců,
1019 Čechů, 482 Poláků. 340 Moďarů, 314 Malorasů.
Českých řemoslorků a rolníků jest tu také velká řada,

13.000 členů má Katol. spolek českého
rolnictva na Moravě. Katol. Moravané pochopili moc
organisace lépe neš my v královatví.

Zdražování bez komce. Většinapředních
torárníhků poblednic v Rakousku a Německu sdružile
se v kartel. Podobně i velkoobchodníci tohoto odboru
obystají se pro kartel.

Domácí sabrádka. Rannébramborydé
dají půdy na podzimvyhnojené. Sasení dějews v dobna
a sice do řádků na 50 cm vsdélených, 88—40 cm od

vobe. K samotným bramborům možno Bnojit Tnomas.o „ledových
mušů“ chráníme je před mrasy buď alamou, bnojem
neb jinou pokrývkou; zejmézse za studených mrasi
vých noof. Jakmile onstene ustálené počasí, odkryjí
se a okopěí. Dobře je, když nesásíme všechny najed
noa, výbrš postupně od konce břesne do půl dubna.
Nejraanéjší brambory jsou: Viktorky, Erfarteká perla
e méjovky. Draby jmenované jsou nejen velmi ranné
a výnosné,ale nehnijí, coš u jiných drahů se přihásí
pravidelně. (Uredené druhy Ise obdršeti v somenář.
obchodě Fr Viktorin, Hradec Králové).

Zadělávání hnoje. Noši rolníci leokdes
zaorávají bnůj hluboko a nepomyslí, že čím jest hnůj
hlouběji, tím méně má k němu přístup rsdach, tím
méně můde se roslošiti a tím méně úč:okovati. Je li

půda vlhké, mokrá,jest to tím borší, svláště přijde-linůj na spodek brásdy. Hoůj nemá přijíti blvab neš
8—19 cm do země, zvláště v půdě těšké. Hnůj sadělá
se tedy jen mělce, pole pak se sa trvalého sucha při
váli, potom sveláčí a nakonec hluboko soře. Kde so
ole třikrát, má so třetí orba prověsti jenom mělko.
Nejhlabší třetí orba nemíoprárné, ješto půda má býti
zvláště pro ozimé šíto nebo pšenici povnější s sloblejší,
aby obilí tak snadno nevymrzalo.

Jare jest tu. Ač není přidomechmístečka

prádnébo, kde L) mohlo rosgolenati,Zdii, ploty sděné, dřevěné i drátěné mají býti
kryty solení co nejbojněji; ovocné sákraky, réva,bo.
bolovité keře vejí ta enadivým občenům hojného
materiálu k bě příbytků i síckání nového pramene
příjmů Pod okepem na sdi vypšetovati Ise celou za
brádku, s míš ročné poplyno koranek. Zeleminu
přetovati může kašdý, jen koasek místečka třeba ne

malém drorku. Jen chtít s pak každá ne semě pookytne nám ošitak nevídený. Nemáš-li lánů polí, ně
se na malém huepodařiti

Zakázaný léčivý prostředek. Podelší
dobu se nejenom v rozlěných denních listech, nýbrž
ještě více © kalendářích oblašují ovrchované dotárným
spůsobem léčebné přípravky, vyráběné lékároíkom
Josefem ochnejderem v Resicse (v Unrách). „Tobolky
granátové, Autebetem proti pijáctví a tobolky sante
lové“, jakoď 1 prostřeusk „Halapie Taberia“, připra
voraný v lékárně „U = 9 Budapešti. Ješto tyto
předméty nebyly u ©. k. ministerstva vnitra ka při
poštění ohlášeny, a mesí smámo jich složení, dlužno

je pokládati za prostředky tejné, jichě prodej jest dle
předpisů zakázán.

Zvláštní příleha. Přikládámek dnešnímu
číslu cenník vín katolickérmy Bratří Gothů, jejš
pozornosti čtenářstva odporučujeme. 

(Zaeláno.)

Ku zprávám „Nár. Listů“ a „Ratibora“ o vo
ličaké oobůsi v Nechanicích, kterou charekterisovaly
jeko mé fiasko, prohlašoji, še jsou obvyklým volebním
manévrem na ofálení voličstva vypočítaným. Odnesl
jsem si ze schůze dobrý dojem o vyspělosti necha
nického obecenstra a nemohl bych vůbec ani titul
„fiaska“ připostit, kdyby předsedající p. Rašín, ata
roste „národa husitekého“, proti $ 19. a 5 15 zákona,
vydaného na ochranu voleb s r. 1907, schůzi mně
nepřerašil. Pokládám to za společenskoa i politickou
slašnost, abyoh představil so všem voličům městské
sdejší okapiny s reflektují ne soublas katolicky samý
šlejících voličů .

V Hradci Králové, dne 10. dubna 1907.
Dr. Fr. Reyl,

kandidát poslanectví.

(Zasláno).
Katech etiockému odboru ústřed
ního spolku českých professorů

v Praze.
Všeobecně známo je, jský nepoměr je v úpravě

hmotných poměrů katechetůi středních škol, jak mnobý
teprv za 10—16 let po doražení úplné způsobilosti
stává se definitivním a z těch let se mu nepočítá ani
měsíc, natož léta jako professorům jiným a také ka
techetům na státních peedagogiích. Jak krásná pří
ležitost se nedávno naskytovala katechetickéma od
boru deských profeseorůapolečnée ostatními avětekými
kollegy se postarati, sby espoň Častečně teto nospra
vedlivost byla odatraněná.

Když na to bylo od venkovských katechetů
v „Čechu“ ponkázáno, odhodleli se pp. kolegové,
kteří přece jsouce v Praze, v prení řadě pracovati
mají, aspoň k té akci, Ze rozaelali středoškolským
katechetům archy, aby zodpovídali ještě otázky, tý
kající ae doby působnosti na měšťanských školách,
zkoušky a psk působnosti ne školách středních. Přitom
hned výzva ku slošsní příspěvku peněžitého na výdaje
8 akcí spojené. To bylo před 9 únorem. Pak až 19.
března £. r. v 77, čísle „Čocha“ slíbeno, že jednotli
vým katechetům badou rozeslány příslněné zprávy a
pokyny v příčině započítání určitého počtu let po
spprobaci mimo střední školu strávených. A od té
doby uč skoro měsíc a save ticho! A Čas nbíhál Čí
snad katechetský odbor příbodnou dobu zameškal, a
vinou jeho katecbetům pomoženonebude? Teďjiž nic
neprospěje přistapovati k „Ustřednímu spolku rakou
ských středoškolských učitelů náboženství“; teď uf
bned tak nepřijde k úpravě platů úřednických, zvlášť
sa nové říšské rady a ned to jednalo-li by sa 0 ú
pravaplatu očítelůnábodonství!

Čí snad jeon to pouz> průteby a vínno je
snad tím rozpuštění Jednoty daahorenstva? Bádi
bychom, aby nás naše předlachy zklamaly.

Ku konci podotýkáme, če my renkovětí profes
soři náboženství — zvlášť blíže Prahy — jsme hotovi
nésti část břemen a prací, jež s vedeníro Odbora spo
jeny jsou, a šádáme. aby zprávy odborové uvefejňo

vány b y nejen v „Csobu“ ale i v „Obnově“ a „Vy
chovateli“ a po případě i v jiných katol. časopisech.

Více professorů náboženství.
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Příloha
Volební agitace katolictva ne

křesťanská?
(3) Napřed kratičký pohled do tábora

našich odpůrců. Ti si upravují eměry a tužby
těch mažů, jež velice oslavují, až příliš dle
moderních proudů. K vůli prospěchu svých
stran přetvořají Hasa, Havlíčka, Komenského,
atd. přímo drze. Na př. „Posel z Budče“ v čísle
ze dne 1. dubna píše: „Komenský šel by dnes
ruku v ruce 80 všemi, kdo snaží se vybudovati
ideál vědecky volné a politicky nezávislé školy,
a rozhodně by byl proti škole klerikální.“ Tak,
tak! „Komenskýby nyní... Has by nyní...
Karel ze Žerotína by za nynějšího času . .“
Až by se některé straně moderní uzdálo, že
nejprospěšnější a přední věcí pro člověčenstvo
jest hudba, možná že by zase napsali: „Dnes
by Chelčický ...“ V protikatolickém táboře
není nemožného nic. Odváží -li se „Posel z Budče“
namlouvati, že by nyní šel Komenský proti
blavní životní u tolikrát opakované zásadě své
ruku v race i se stoupenci „Volné školy“, pak
vidíme, že těm lidem jest každá lež dobrá,
každé překrucování vítaué.

A tihle lidé, kteří tolik charaktery svých
oslavenců k prospěchu svému znetvořojí, od
važují se říkati, že by Kristus a apoštolé ne
souhlasili s naší veřejnou — i na politických
schůzích projevovanoo — obranou Kristova
náboženství. Komenský a Hus mohou 86 zne
tvořit k nepoznání; ale my si počínáme prý
nekřeefunsky, když se snažíme, aby křesťanství
zůstalo všade, nejen v kostele, ale i ve škole
a vůbec v životě veřejném. Pokrytci, tak da
leko sahá drzost vašel

Kdybychom se chonlili v ústraní a jen
a jen se modlili, kdybychom nenžili dovole
ných moderních prostředků na obranu svoji,
smáli by se nám, že jsme pověrčiví zpátečníci;
řekli by, jak sami svojí nebybností dokazujeme
ztraulost církve. Posmívali by se, že se ani
ne:dvažajeme veřejně k svým zásadám se při
zpati, poněvadě se bojíme, abychom nebyli
„vědou oaprosto překonání“ Když však vy
stapojeme při veřejných schůzích na obrana

ženství vtahovati nemá do schůzí politických
— do těch schůzí, kam naši víra protivníci
sami dříve vtahovali.

Farizeové táží se nás, kde prý Písmo od
poručaje, aby se náboženství vplétalo do vc
lebví agitace, a abychom je hájili na politických
schůzích. Těmto jízlivým pokrytcům pravíme,
že Písmo ani slovem 8e nezmiňuje, mají-li lidé
jezditi vlakem — a přecenení hříchem ožívati
místo koně vlaku. Taky ani slovem neodpc
ručaje písmo moderní oblek, jaký nyní nosíme,
a přece to není protikřesťanské, chodí-li mo
deroí muž místo v opánkách v botách nebo
užívá-li místo dlouhé suknice kabáto. Nikde
v Písmu sv. 6e nečte, kdo a jak má voliti pc
slance do sněmu; a přece za moderního po
kroku by bylo přímo směšno říkati, že se po
slanci voliti nemají z té příčiny, poněvadž o
tom Písmo nic nemloví. Plsmo Se nešíří o
všech možných minulých i budoucích útvarech
lidské epolečnosti. Ponechává myslícímu kře
sfana v této příčině velikou volnost; není

proti providelnému rozvoji církve. Bůh nechtěl,aby křesťunstvo astrnnlo na starodávných
formách. Život církevní může se jeviti v růz
ných dobách na venek různě, jen když duch
zůstává stále křesťanský. Na pouhé liteře Ipěti
nemůžeme, ježto litera zabíjí, ale doch ob
živuje.

Čeští bratří nežili za poměrů tolik eple
titých jako my. Ustanovili si z počátku, že
do veřejných událostí budou zasahovati co
nejméně. Petr Chelčický, duchovní otec jednoty,
dokonce problásil, že žádný křesťan 8e nemá
brániti mocí, má všecko trpěti, poslouchati,
ale jen ne rozkazovati. Jednota českobratrská
měla zásadu, že žádný bratr nemá přijímati
úřad konšelský, soudcovský, žádný se nemá
státi rychtářem uebo cechmistrem. — Tyto
zásady krajně reakční odsuzují ovšem všichni
moderní dějepiscové; odsoudili je za nedlouho
čeští bratří sami, poněvadž viděli, že ani nej
nábožnější církevní společnost při pokroku
doby nemůže se tak úzkostlivě vzdalovati od
veřejoých otázek, nemá-li právem býti zpáteč
nickou a nemá-li svojí přílišnou úzkostlivostí
přetrhávati pásku 8 ostatní větší částí národa.
Bratří začali politisovati, účastnili se váleč
ných tažení, ač předtím pokládali i obrannou
vojna za nepřípustnou, hájili svoji víra na

semských sněmech, činili kompromis 8 politi
ckou straňou lutherskou, atd. A teď — za po
měrů ještě daleko modernějších a spletitějších

, Se by katolík měl se obmeziti se svými nábo
“ šenskými projevy jenom na kostel? Pokrytci
„by chtěli upírati církevní společnosti katolické
právo na svobodný rozvoj. .

A teď dále. Shoduje se naše veřejná o
brana náboženství na politických schůzích
s dochem Písma sv.? VždyťHospodin netoliko
byl vždy mocnou záštitou víry pravé, kterou
sám zjevil, ale docela přísně trestal nejenom
zatvrzelé jednotlivé odbojoíky, ale i celý národ
israelský, když se týž od pravého učení od
chyloval. Z vůle Hospodinovy rozkázal král
Jeho, aby byli pobiti všichni zatvrzelí ctitelé
Bálovi v chrámě (IV. Král. 19, 30). Prorok
Eliáš z vůle Boží řekl lidu: „Zjímejtež prc
roky Bálovy, sf ani jeden z nich neuteče“. A

pok tyto lidi Eliáš u potoka Cisonu pobil. Aolikrat Hospodin potrestal celý národ igraei
ský hroznými politickými katastrofami za ne
věrnost k pravé vířel Ostatně jest již v Starém
zákoně plno příkladů, jež dokazují. že Hospc
diu nechtěl, aby se považovalo náboženství jen
za věc čistě soukromou, odkázanou na milost
a nemilost zvůle lidské Náboženstvím měla
se říditi celá politika Israelitů. Kdyby teď
prorok. Isaiáš chtěl některému králi do očí
broziti tresty za opoštění pravé víry, to by
zkosili nějakého spílání od těch, kteří Písmem
nás chtějí farizejsky porážetil Vždyť ti lidé
nám zakazují pouhou veřejnoo obrana naší
víry.

A co Kristus Pán? Obmezoval svoji uči
telskou působnost jen na soukromé domy?
Vždyť pronášel řeči své na velikých veřejných
shromážděních. Chodil do takových rmníst,kde
držitelé moci se svými pomocníky proti němu
vřímo soptili.“ A obcházel Ježíš všecka města
i městečka,uče v školách jejich a káže evange
Jiam. — I dí jim Ježíš: Pojďmež i do jiných
okolních městeček a měst, abych i tatn kázal:
neb na to jsem přišel. [ kázal ve školách je
jich a ve vší Galilei. (Mar. 1, 38, 39.) — Co
vám pravím ve tmách, pravte na světle: a co v ucho
slyšíte, hlásejle na střechách. (Mnt. 10, 27.) —
Kdožkoli tedy mne vyzná před lidmi, vyznámť
i jej před otcem svým, jenž jest v nebesích.
(Mat. 10. 32.) — Protož jdouce do celého světa,
učte všecky národy“ (Mar. 1, 14.) Ukazojí uve
dené výroky Kristovy na to, že hájení pravé
víry má se obmeziti pouze na soukromé pří
bytky? Ve školách jsraelských Kristas vynče
val. Teď však se narmáhají naši odpůrcové vy
hostit křesťanské učení i ze škol katolickými
dětmi naplněných, ba i z rodin. Kristas docela
pobrozil těm, kteří věřiti nechtějí, věčným za
tracením.

A co svatí apoštolé? Šli opravdu do ce
lého světa kázat evangeliam; Šli i tam, kdo je
stát hůř pronásledoval než nyní Francie kato
lické kněze. Kde jim státně nebylo dovoleno
kázati, tam gčili bez dovolení, pamatujíce, že
více sluší poalouchati Boha než lidi. A což to
kázání sv. Petra k obrovskému zástupu v Je
rosalemě? Nebylo to skutečně veliké veřejné
sbromáždění lidu? „A připojilo 84 duší v ten
den okolo tří tisíců.“ (Skut. 2, 41)

Sv. Pavel vybízí Timothea: „Kaž slova,
nabízej v čas neb ne v čas: bresci, pros, žehři ve
vší trpějivosti a učení. Nebo bude čas, když
zdravého učení nebudoo snášeti, ale podle
svých vlastních žádostí shromažďovati budou
sobě mistry, majíce avrablavé uši“ (Tim. 4,
2. 3.) Obmezoval takto sv. apoštol snad nějak
volnost slova Timotheova? Vždyťnaopak z na
pomenotí jeho vysvítá, že měl Timotheos kázati
a napomínati věnde, za všech okolností.

Zajisté měl na mysli slova prorokova:
„Na hora vysokou vystap ty, kterýž dobré
věci zvěstaješ Sionu, povyš v síle hlasu svého,
kterýž dobré věci zvěstoješ Jerasalemu, povyš
pravím, neboj se. — Volej vším hrdlem, ne
přestávej! (Is. 40, 9.58, 1.)“ Nechtěl sv. apoštol,
aby o Timotheovi platila slova, jež Písmo proti
likoavcům praví: „Ale strážní jeho jsou všickni
slepí, nevěděli všickni; psi němí nemohou
štěkati, vidouce marné věci a milujíce jen sny.*
(Is. 56, 10.)

Proč apoštolé a první křesťané vůbec ne
vystupovali se svým přesvědčením tolik do
veřejnosti, jak církev činila později? Proč ne
zavazovali vynikající státníky, aby se řídili při
skutcích svých naukon Kristovou ? Protože byla
církev tehdy v počátcích, byla pronásledována
i v katakombách, protože to jednoduše nebylo
ještě možné. Ale tolik přece vysvítá z celého
Pisme, že náboženství Kristovo musí býti věcí
veřejnou. To uzná i zdravý, nezaslepený rozum,
že církev při svém rozsáhlém rozvoji nemůže
se uzavírati do soukromí, má-li avému poslání
dostáti. Buď jest náboženství křesťanské kvasem,
jímž má býti naplněno veškerenstvo anebo i
pro jednotlivce ztrácí význam. Vždyť přece

zoahoje hluboko do praktického života národů. Kdojest křesťanem v ducha a v pravdě,
nesmí býti nekřesťanem v praktickém životě,
nemá-li platiti sa pokrytce. To platí o občanu
níže postaveném i o zástapci lidu, o politikovi;
to platí o voliči i kandidáta poslanectví. Jest

to tudíž něco nepřípustoého, jestliže katolík
při veřejných schůzích hledí brániti víra svoji?
Jest to nějaká nedůslednost, jestliže prostředky
i státem naším dovoleným: hájí svoboda a u
tvrzaje síla církve svojí? Neučinil sám Hc
spodin ve Starém zákoně víra israelskou ná
boženstvím státoím? Nebyly docela přísné
tresty ustanoveny na ty, kteří by to nábožec
ství převraceli?

Jak si představojí snášelivost ti, kteří do
nás tolik bijí a tak nízce nás tupí? Pomalu
každou obranu by nám zakázali, stýekajíce si
farizejeky, jak jsme nesnášeliví 4 to prý proti
dochu Písma sv. A zatím by tvěli věděti, že
v době, kdy církev ještě vnější moci neměla,
sami apoštolé zřejmě projevovali odpor proti
těm, kteří pravé očení převraceli a s nimi se
spojiti nechtěli.

Sv. Pavel napsal: „Člověka kucíře po
jednom i drahém napomenutí varuj se: věda,
že jest převrácený, kdož jest takový, u břaší,
svým vlastuím aoudem jsu odsouzen. — Pak-li
kdo neuposlechne slova vašebo skrze psaní,
tobo poznamenejte a nesměšujte se s ním, aby
byl zahanben“ A sv. Jan: „Přichází-li kdo
k vám a toho učení nepřináší, nepřijímejte ho
do domu, aniž ho pozdravujte. Nebeť kdož ho
pozdravuje, má spolek s jeho skutky zlými.«

Když spatřil sv. Janu v lázni bludaře Ce
riutba, opustil ihued to místo se slovy: „Utecine,
ať se lázeň nesesuje, neboť v ní jest Cerinth,
nepřítel pravdy.“ Tak se chovali tedy apoštolé
k lidem jiného „přesvědčení“. A katolíci dva
cátého století, kteří tvoří tak obrovskou spo
lečnost, by se vůbec před veřejností ani bájíti
neměli?

Každý filosof hledí svému přesvědčení
získati co nejvíce stoupenců; každý politik,
jenž upřímně jest přesvědčen, že jeho politické
názory jsou vlasti nejprospěšnější, zcela při
rozeně a právem volá celý národ pod svůj
prapor; pokládá to za svoji povinnost. A diví
se mu očkdo proto? Jen katolík by se měl
skrýti a před veřejností o svém přesvědčení
mlčeti. Nebyl by pro Smích? Jaká by byla
vlastně víra jehu, kdyby se srdcem klidným
snášel úsiloou agitaci pastorů a sám na obrano
a utvrzování víry katolické nepornýšlel ? Tažme
se, co soudí sám Kristus o těch až příliš
klidných křesťanech, kteří sedí v ústraní, bc
jíce se činné účasti na záchraně katolických
posic, a o lidech nábožensky Ihostejných.
Kristus dí: „Kdo není se mnou, proti mně jest,
a kdo neshromažďuje, rozplyluje“. (Luk. 11, 23).
To řekl sám Kristus. Jest tedy něčím nedc
voleným, jestliže řečníci katoličtí vyzývají
spolakatolíky k tomu, aby odevzdali hlasovací
lístek kandidátovi katolickému? Žádá se tím
práce nesnadná a — nekřesťanská!

Kdo 3 Kristem nesbromažďaje, rozptyloje.
Katolíka, nedej se másti pokryteckými u pod.
vodnými slovy protivníků. Tvoji nepřátelé ve
lebí husity, kteří kratě pronásledovali katolíky;
velebí husity, kteří sami oa sněmu čáslavském
prohlásili za zemský zákon a povinnost při
stoupení ke kališnictví. Oni oslavují bosity,
kteří katolíky pro jejich přesvědčení pálili,
topili a pobíjeli. A na druhé straně titéž od
půrci tvoji zakazují ti dovolenon sebeochranu
na veřejných shromážděních. Není to vrchol
nedůslednosti a farizejství? Zmužile tedy v další
zápas! Jen vytrvalost a pak tě vítězetví nemine.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Křesťanská

Skola. Časopia pro šíření ideí nábožen. v českém
školství. Řídí V. Špaček. S přílobami: „Obrana“
pravdy křesť. ve veřejném životě a „Rodinné vycho
vání“. Roč. VI., čís. 5. Vycbází dvakrát měsíčně za
roč. předpl. 7 K. — Ludmila. Sbírka zábavné četby
pro lid. Roč. IX., sv. 2.: Odrodilec. Román ze života
čes. menšin. Napsal F. Vožický. Ludmily vychází
ročně 6 svazků na 1000 stran dobré četby za před
platné 2:20 K.

Z nakladatelství „Unie“ v Praze. Dějiny
umění národa českého. Napsal F. Lebner, S četnými
ilustracemi a barvotiskovými přílobami. V seš, 60.
až 63. pojednává se o české škole malířské XI. věko,
o drobnomalbě z drobé polovice románské doby a o
ostrovské škole malířské, Sešit ra 70 hal. — Spisy
Jul. Zeyera sv. 35. Jan Voborník: Jolius Zeyer.
Seš. 2. a 3. po 40 hal. — Zákony o úpravě platů
civil., státních úředníků atd. Sestavil Fr. Hrdlička.
Za 60 hal.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Byn lovce
medvědů. Cestopisných romávů dr. Maye seš. 118. až
128. po 32 hal. — K. Červinky Zelená krev. Vilím
kovy bumoristické knihovny seš. 18.—23. po 30 hal.
— Malý čtenář. Obrázkový čas, pro mládež. Roč. 26.,
čís. 14. a 15. Vychásí dvakrát měsíčně za předpl.
2-40 K ročně. — Le Sage „Gil Blas“. Vilímkových
illostr, románů seš. 15. —20. po 30 bal.



Z nakladatelství družstva „Vlasi“ v Praze.
Vlast. Časopis pro poočení a zábavu. Řídí T. Škrdle.
Rač, 23., čís. 7. Obsab: T. Pícha: Jest člověk mc
ulstická či duslistická bytost? — F. Lenbner: Smrt
kmotřička, — A. Dostál: Pro čest avébo rodu. —
F. Peřinka: Československá jednota, rozloka a vzá
jemnost. — B. Kamarýt: Poselstvo Haranovo. — Dr.
J. Zítek: K dějinám kancionálu Svatojanského, —
J. Franko: Cesty srdce. — J. Halouzka: Ze života
studentského Beueše M. Koldy. Atd. Roč. předpi.
10 K. —Hlasů Svatováclavských, roč, VII., čís. 2—6.:
O ozdraveních a Panny Marie Lordeké. — Na besedě
u stařenky Součkové, Řídí VI. Hálek. Hl. Svet,
vycházejí šestkrát do roka za předpl. 60 bal.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci. Ka
zatol. Homiletický čtvrtletník, Řídí F. Jirásko, Roč.
XIV., čís. 2. obsaboje hojnost řečí nedělních a svá
tečních, postní kázání, řeči příležitostné, atd. —Mo
ravekc-S'ezská krouika. Roč. XVIII, sv. 1.: U Křú
palů. Valašská povídka od J. Slavičíoského. Za 1 K.
Mor.-Slez. kronika vycbází ve svazcích dvouměsíčních
28 roč. předp!. 3 K.

Husitství ve světle pravdy. Vydává Tisková
L'ga v Praze, Řídí dr. R. Horský. Vychází čtyřikrát
do roka za předpl. 1 K. Roč. IV., čís. 1. obsahuje:
Glossy ke stadiu doby Husovy. Píše F. Schmidt. —
Mistr Jan Has proti manželské rozluce. Za 40 hal.

SS. Eucharistia. Orgán epolku kočží klaně
jících se nejav. Svátosti UL. Zodp. red. K. Sojka,
Roča. XII., čís. 2. a 3. Členové apolku m jí časopis
zdarma, nečlenové za 2 K ročně, Všecky zásilky při
jímá J. Blokša, farář v Majetíně p. Brodek a Přerova.

Causeries frangaises. ©Basedník francouzský,
zábavný i poučný. K prospěchu škol i samouků řídí
a vydává J. Kobín, prof. v Jičíně, za 3 Kfročně. Roč.
V.,čís.5.a 6. o

Zemědělský adresář, obsabující seznam všech
majitelů usedlostí, pozemků, atd., všech epolků, drož
stev. Čís. 3. obsahuje okres Náchodský, Vychází 8%
dvakrát měsíčně. Vydává a řídí J. Machálek v Krá
lové Lhotě p. Meziříč. Číslo 3..e 1 K.
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(Zasláno.) |
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STAVA

nábytku, koberoů
i ostatních předmětů ku zařízení bytů, hotelů,
vill atd., nepořádána nyní ve spojených mých
továrnách, vykazuje tentokrát zvláště velký
výběr. (Vystaveno zařízení pro 180 místností.)

Příležitostně nabízím pod ceny tovární:
zbytky koberců, jednotlivé pokrývky
stolní a oa postele, jednotlivé záclony,
koberce odpadkové, jednotlivé skříně,

jednotlivé postele a židle.

66" Též na oplátky! "©

Cenníky a rozpočty zasílám zdarma.

ADOLF NOVOTNÝ,
spojené továrny nábytku a koberců

l - vwTýništi n. Orlicí. J

Josef
Dvořáček,

státně vyznamenaný závod kloboučnícký

v Hradci úrálové
88. Palackého třída 88.

mosi Grand-hotelem a Sv. Janským náměstím
má na skladě

lobouky plstěné
nejjemnější druhy.

lobouky vlněné
děti, chlapce a pány.

loboukyhedvábné,
i kolaté, vždy v hojném výběru.

lobouky lodenové enw
rukodílné).

lobouky slaměné
a pány (bohatý výběr).

Čepice dívčí, dětské. chlapecké i pánské.
Letní střevíce (Mikado)..——

ORB*Zásilky na výběrna počádání. ji)
Opravy vyřizují se rychle a levně

Ceny lovné a povné.

vídeňské
tvary

v různých
cenách pro

pro děti,
chlapce

00000000
Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní
Mobleky

všech druhů
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,

x Hradee Král., Pětidomy, č. 2.
OOOOOOOOOOOOOOX

Pěstiteli k užitku, k ozdobení
domova, pro povznesení vlasti

pěstuje

Ovocné SÍPOMY,

ozdobné keře,

Jesní sadbu a j.
a zasílá

V. VACEK,
závod školkařský

w Pamětníku u Chlumce n. C.

(* =)
Sklo zahradnické

do pařenišť na každou stanici
nabízí:

24/24em. . „l bal.
2626, .- +13,
30,30 o . . 1 Je

fermežový (mel (kyt) . 19 p

Diamanty
se zárukou za bezvadná řezání

ORP*kus za 4 koruny ij
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís. a král. dvorní

Hradec Králové č. 303.
proti hoteln „Merkur“.

dodavatel

Chrámové svíce
voskové “ G svíčky a obět. před

dle liturgických před- měty pro místapout

pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové =) Pdobené obrázky0
(ceresinové) svíce prochrámové

lustry,
svíce kostelní ste

arinové,

„velikonoční svíce

(paškaly) 8 krůpě
jemi krve a ranami,
tóž krášlené s be- | zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svíce obětní -54

třínožky hladké, ve všechvelikostech
"neb krášlené, sloupky voskové a

; svíčky ke křtu, polovoskové,Sm jakoži veškerédooboru
ev. přijímání a av. | toho madající výrobkydo

biřmování se stuhami Řachovnímnejvětšt vpech
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

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

Telefon 914.
Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon 8. 416.

Vyznamenánona výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1005, slatá
medalie.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1908,
diplom čestného uznání. Wideň 1906, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.
Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdarma a franko.

Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
edberný

— umělecký závod —

pro Málbu

oken kostelních
PRAHA-I,

R č. 146 st., Malá Karlova
g ul. čís. z9nové blíže Ma

še lého náměstí, dříve přes
N 60 roků na Malém ná

ba městí pod loubím) dopo
rušuje se

ku dodání okem chrá
mových od mejjednoduš
šího aš k bohatému fi

CET)

|
RPELIL RÁ

rámy, stíčmí vsasením.
Veákerérozpočty,skizzy| odbornárada latně,beze

vší zdrazáontí ku definitivní objednávce.
PRE“Nesčetná veřejná | písemnápochvalnáusnání “ij

Založeno roku 1896.

x
NJ

úrokuje vklady

bez výpovědi a

i Jednoty záloženpro



Založ.r.1808. jsoustálonaskladě.
(Bývalý závod Pospišilův.)

O naprosté sprámnonh a solidnosti svědčístoleté trvání závodu.

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. "60611Bo1vZ

x

5 Koncesovaný elektrotechnický závod. x
x a x
x Josef Ježek v Hradci Král. %

* naproli Grand-Holelu. 5
x Zařizuje 1

č elektr. zvonky, telefony, Z
x hromosvody. x

* Hlavní sklad všech elektrotechn. %
* a sportovních potřeb. *

“ Fonografy. Gramofony. %

s Wap. Výměnagramof. ploten. "W %NANNNRRNINNIKURINNN
Pryní český katolický závod ve Yldní.

o

František Ruber
A Dílna ku vyšívání

.. zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížea td.
76Vídeň,

VH. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

Do učení

na řezbářství
1 příjme se řádný chlapec ::

Jos, Soudila v Hradci Králové,
Gap- Malé náměstí, č. 16.

postele skládací za K 760
tytéž postele v silněj. provedení. „ „ %—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 25—
drátěné matrace. —. . - . - „ „18—
dětské postele. . . . . - « « + I3—
kolébky. -< -+ +.. . „18—
mycístolky -< -+ + „ B—
stojany na šaty . < « - « - » „1i—
stojany na deštníky . . . . - „+ 7—

MB"velice praktické Bo

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velík.
80 180 om za 29 —. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 356—

doporačuje firma

JAN STOUPA náměstíč.32.

o

Ktelier pro církevní malhu
a výzdobu chrámovou

Josef Muh a- Můhlanástepee,
v Mové Pace (Čechy),

© provádí s odhornou znalostí malbu chrámů
všech slobů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

“+„>

Čelná doporučení od veledůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí.

HOT ZKB NOKOK KOKOKOTNOK OKO RTC)

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, (aráře ve Výprachticich) |

"| doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu |
i svůj osvědčený a často vyznamenaný

s výrobní závod

jvšech kostelních paramentů,;
H praporů a kovového máčiní. :

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

$x8oudafednárěnB18:81081.800.040408:0805OTTO

=
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Obhájce

ve věcech trestních

JUDe, Frant, Halouzka

HRADEC
KRÁLOVÉ

Eliščino nábřeží čís. 304.

k

aZdrojem zdraví
jsou Jihuprosté nápoje, s nichž

dodnes nepřekonány jsonšumivé limonády
chuti malinové. citronové, jahodová,
mařínkové a třešňové, připravované
—————— pomocí —————Maršnerových šumivýchlimonádovýchbonbon

Bočnívýrobapřes 40 mil. kusů,
Jediný výrobce:

První čes. ake. společnost továrem ma orient.
enkrovisky a čokoládu na Král Vinohradech

s: (dříveA. Iarěnor). 2

kniktiskámna v Hradci Královi
nabízí ku

DněT KanoniokéVŮLÍ
Obrazy Sv. Otes Pla X. v pěkném pas

separtout — světlost obrazu samého
26X30 em. —vera efigies— za K 150;

tytéž ve formě doplsnie 100 kusů za 5 K;
o něco větší na památku dětem se hodící

100 kusů za 8 K;
dopisnice s podobenkou J. B. Milosti

FhDra. Doubravy 100 kusů za 5 K;
ve formátu větším 100 kusů za. 8 K;
k zarámování1 kus za... -60 hal.
Modlitby po měl sy. (3 Ave/ české a

lat., česko-něm., něm.-lat. na deskáchkusza222 30h.
Panem de eoelo na deskách |. 30 h.
Oboje předchozí ve vkusných deskách 1 K.
Kanonické tab soupravu . K 250

Praeparatio ad Míssam) 1K
Gratiarum aciio p. M.)
Precos ad induenda paramonta Missae

in sacristiam na desce za . . 30 h.
Časus resorvati do zpovědnice 4 8 h.
Tubulky: „Neplivat“, —)

"ZavřítdvěřeeJA ©- 20b
Připomenutí o slušném chování so

v kostele * 30 h.
Instructio de genor. can. visitatione

brožov. v celoplálně . . „ 30h.
Matrika biřmovaných s linováním archa8h.
Biřmovací lístky 100 kusů A.

eo
35 h.

Jiné tiskopisy potřebné vědy na skladě.

Kuptesi důkladnýspis: "ji

Z domácnosti sociál. demokrafů,
Řada I. Píše J. P. Hradecký.

Cena 1 ex. 16 b, 60 kusů po 14 h, 100 kusů po 12 bh.

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král.

(A AaVale le a le le le lePopp
Politické družstvo (iskové

v Hradci Králové

vypisuje konkurs na

WE"pronájem "US

restaurace

„Adalbertina“
od 1. Července 1907.

Pouze odborníkům a kauce schopným
budou sděleny podmínky v »Adalbertinu«
čís. dveří r.

Nabídky buďtež podány písemně do 16.
května b. r. podepsanému předsednictví.

V Hradci Králové 3. dubna 1907.

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

A UOUaaaanannoOÓŮ
M



Doporučujeme

X CEIXKPI XGPI XCBI XCE3 X

žJan Horák,
soukenník X

$, Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
>nejnovějších drahů pravých

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

zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

X Velejemné látky na taláry.
4 Též na splátky bez zvýšení cen!
X6P2 X 663 XGB3XGE XGODX

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v Rakousku veškerých

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

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

»*

663X663

XEBI

VOKOOOKDOKDKADODO
Veledůstojnému

duchovenstóvu!

dan Dlanék, £e,5%4
Konviktské al., pasíř spo
cielné na ko náčiní, dovoluje

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vaných kostelních nádob anáčiní,
jako: monstrance,kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky a t.d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem v ohní slaté a stříbří. Na pošádání hotové

práce na ukáska, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení ad nej
jednoduššího do nejetkvostnějšího. Chydším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce.Žádné presované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené,AOKOKO
FEEAnglicky
a německy

vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIČ,
Eliščíno nábřeží.

Prahasi, ul.
Kar. Světlé

GSDX693XG83IXI

na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

JÍ Jos. Tomášek
we Vysokém Mýtě,

— nabízí —

koňak, elvovici, borovlčku, jeřabinku,
rumy a punče, likéry, sladké ovocné
víne, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme avlášť „na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovlel, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 za jub. výs.avé v Praze: stříbrnou medasllí
státní « důplomem slaté medatlle, a mnohými ji
nými deplomy s právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a jranko.P ee
Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od naj
jednoduššího de nejskrostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním sloho.

Věe přesně, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůatojnému da
chovenstru práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsen Jeho
Biskupskou Mílostí revide
vány.

Mešní nádoby jem v ohbml
alatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry :le, řádně a
levně vyřizují

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, : zpočty, nákresy i
hotové zbozína ukásku o
te zašlou.

Chudším kostelům možne splácet bez přirážek.
OY“ Sta odporučenía čestnýchuznání po ruce. “j

Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskavou přízeň
a důvěruzávodudomácímu.

E]
JAN KALIS,

hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn,

Solidníobsluhapřiwuírmých

cenách.

nabízí ve velkém výběru: V
všech druhů a soustav. Pen hodiny

v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

kv , jak : řetísky, , náramky ehly
a joynejmodernějšímprovedenís úplnouProm
Důečry hodným sásilky ma výběr téš i na splátky

bag vvýšení am. — Zalošeno r. 1848.
BODEPICEDEVIK|(CODGODCODGOB

První výroba

věžních

KARLA ADAWMCE,
Vodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu véžních hodin
se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

K jarnimu seti
zaručeně pravá a klíčívá osiva:

Jetely Ovey
M kg ky M ke kyKOK KOK

červený dvrouseč.66-—7-— Ligovsaký. . .iď—2—
úročvík,žlaták 66. 1— Ideál. 2.218

bílýluční . 96:—7+50 nar tece 0- 6602.. p 00V
námi —. 0009 MortgageLia
Ligrua vičenec. 22-—%50 (smer). . . 17- 360
vojtěška franc.. 80 9 —

„ píseč.. 80- 9- Brambory
rollíčky májovkyranné. „8120

Řepy rohlíčky„Erfart

Askanis 45—560 pen ranné Ua. pozsduí: šlutéstolní,
Mora byl o Unika,Nileon,av.Václavky,

= Industrie. Up-to-date, GodOberndorfka |. 40— 480
hamma, Imperator 50 kg

Malovanalebenka48-—410 K 8—, 6 kg K - +30.

ORP“ Trávy čisté neb smíšené luční traviny kza
kládání dvousečných luk, sestavené ze zcelačistých semen
a to pro půdy suché, pro půdy prostřední, pro půdy těžké,
směs pro svahy, hráze a břehy, směs pro lobskélouky,
zahrady, parky 50 kg K 40—45, o kg K 6 — až 550,

Semeno čekanky magdeburskýšpičák
zaruč. 50 kg K 90—, 6 kg K on $ bei

Na skladě nacbázejí 86:
Umělá hnojiva, veškeré druhy semen

polních, zahradních a lesních.

odborný závodE Vo áeé vHradojKrál
Velké náměstí, proti biskupské residenci.

Legitimace n.
do důvěrných schůzí

dle 5 4. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

nl :t dostati lze levně s:

v Biskopské knihtiskárně v Hradci Králové

K sv. biřmování

nejlepší dárky
za velicelovnéocnynabízí

zlatník a stříbrník,
přísešný sondní znalec a odbadce

v Hradci Králové
Velký výběr zlatých, ých skvostů

« hodin všeho
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V Hradei Králové, dne 19. dubna 1907.
Imserty se počítají levmě.

Ubmvva vycháší v pdirě 3 poledne.
* Ročník XIII

Český král v sídelním městě
svých předků.

(3) Tentokrát není panovník v Praze pouze
návštěvou; vzpomínaje na staroslavné tradice
královského města Prahy, ubytoval 80 na čas
na bradě Pražském jako v residenci Toto
f .ktam má pro náš národ zvláštní Apotěšítelný
politický význam. Praha v politickém významu
staví se opět majestátně po bok residenéním
sídlům Vídní a Peští a zajisté zusloužl si toho.
Za dlouholeté vlády svojí přesvědčil se uwocnář,
že obyvatelstvo království českého jest upřímně
dynastické, že osvědčuje lozálního ducba vý
razněji a ardečněji, než jislá strana Němců
rakonských. Uvítání Jeho Veličenstva v naší
zemi vždy bylo zvlášť okázslé nejenom od c
fclelních krabů, ale i od velikých zástupů
obecného lido. Uvítání bylo vždy projevem
sponlánním. Srovnejte jen oddanou Prahu
e nggresivní Peští. Jaký tu rozdíl!

Národ náš již zavedením všeobecného hla
aovacího práva zaujal v polilice Rukomska
místo výzoamnější. Třeba že uebyl zvýšen pc
čet českých poslanců do říšského sněmu tolik,
jak jsme očekávali, přece jen hlas náš bude
míti ve Vídnujvětší váhu než jak bylo do-ud.
Starý centralismus, jenž nás tolik tížil, povolil.
Říšská rada konečně bude věrnějším obrazem
moohojazyčné říše, slovanská většina bude
dokurmeutována i počtem poslanců. Praba jakou
hlava českoslovanského národa stoupla značně
ve vážnosti. A nyní zvýšena její sláva poby
tem jasného mocnáře. Žepobyt ten jest roz
bodným prospěchem pro národ náš, patrno z ner
vosních poznámek německého tisku.

- ©Panovník projevaje zřeteluě žádost, aby
oba kmeny v Čechách těšily se rovnému právu,
aby se oba považovaly za rovnocenné. Ovšem,
že se tím „spravedliví“ němečtí nacionálové
znepokojují,
7 Úisař a král mluvil bez rozpaků o svém
milovaném králov. tví českém. Němečtí nacio
nálové o království našem nemluví, považují
je nespravedlivě za pouhou provincii. Nařikají
docela aa útisky v Praze. Natn však si nevapc
menou, jak zacházejí německá města maceš
sky se silnými českými menšinami. Zdaž kc
nečně po významných slovech panovníkových
nabadou moudré rozvahy?

Český národ provolává všude panovníkovi
břímavé „sláva“, kdekoli týž se objeví. A
mocnář neúnavuě prohlíží si královské město
do všech podrobností, vyptává se borlivě na
všecky detaily, jeví v pravdě otcovaký zájem
o všecky potřeby složitého života pražského a
českého vůbec.

Tedy opravdu delší pobyt na Hradčanech,
kde sídleli tak dlonhondobu jiní Habsbarkovél

Urádíme některé zvlášť významné mc
menty z dosavadních dnů elavnostních. Starosta
Pražský dr. Groš vítal mocnáře:

„VYačoVeličenstvo!
Nejmilostivější náš císaři a králil

(Česky): Celé království české, zvláště
pak staroslavné naše královské hlavní město
dnes radostně jest rozechvěno, že na půdě
všdy věrného království našeho opět můžeme
nejvddaněji uvítati milovaného svého císaře a
krále a že můžeme nadšeným holdem dáti
výras vroucí lásoe a nezlomnéoddanosti, a kterou
"národ český povědy lnul a lne k posvátné
osobě Vašeho Veličenstva i celému vznešenéma
"rodu panovnickému.

Srdce naše naplněnajsou v krásném tomto
okamžika oddanou vděčností i nadšenou ra
"dostí, že nám popřáno Vašemu Veličenstva

ukázati, jak velké pokroky od poslední vznešené návštěvy Vašebo Veličenstva královské
blavní město naše očinilo a jak obec naše
Bledí plniti poslání moderní aprávy obecní,
eborajíc úcta k památkám slavné minolosti a
"onažíc se vyhovovatí potřebám doby nové.

(Německy): Jménem obou naše krásné
"království obývajících národností, jichž na
prosté rovnoprávnosti a rovnocennosti vědy se

domábáme a bájíme, dovolují si Vaše Veli
čenstvo nejodduněji pozdraviti.

(Česky): Pevnou chovaje víru, že dnové
nejvanešenějšího pobytu Vašeho Veličenstva
ve středo našeho lidu a na staroslavném sídle
našich králů, královských Hradčanech znova
poutem nejpevnějším otvrdí starodávné svazky
oddanosti a lásky všeho obyvatelstva tohoto
království k Vašemu Veličenstvo, přeji Vašemu
Veličenstvu nejoddanějí radostný a Šťastný

obyt mezi námi a volám ze srdce všech

městě našem:
„Bůh žebnej, Bůb cbrani?, Bůh dlouho

ještě zachovejž Vaše císařské královské Ve
ličenstvol

Jeho Veličenstvanašemu nejmilostivějšímu
císaři a králi: Sláva! Slávu! Slával“

Císař na to odpověděl:
(Česky). Jsem rád, že mi bylo možno u

skotečniti dávný můj úmysl delší dobu ztrá.
viti na starobylých Hradčanech. Děkoji Vám
za srdečné uvítání a ojištění o lásce a nec
cbvějné oddanosti obyvatelstva královského
hlavního města Prahy; jsou mi zárakou, že
zde budu obklopen vědy osvědčenou láskou a
věrností obou národů této země.

Na to pokračoval císař oěmecky:
„Veliké úkoly správy velkoměsta vyžadují

jednowyslného spolopůsobení všech jeho oby
vatel. Kéž j zde svornost a mír mezi oběma
moje iilované královatví Če-ké obývajícími
kmeny, spočívající na úctě před rovným právem
a ocenění předností druhého, jest výchcdiskem
ke šťastné budoucnosti!“

Významuo, že Jeho Veličenstvo vyslovil
potřebu svornosti a míra jakož i úcty před
rovným právem jazykem německým. Každé
slovo při takých důležitých příležitostech roá
důležitý význam. Národ český zajisté projevil
touhu po Svornosti a rovném právu již dávno
dříve. Bylo tedy zcela vhodno, že připomenul
se ten požadavek nepřímo hlavně Němcům.

V paláci obchodní a živoostenské komory
oslovil wmocnářepresident cís. rada Autonín

ivnáč, poukazuje nato, že se bude slavnostně
manifestorati výstavou k oslavě GOletého pa
nování Jeho Veličenstva.

Panovník, vyslechouv řeč 8 pozorností,
odpověděl nejprve česky:

„Za ubezpečení o citech vlasteneckých a
dynastických, jež jste jménem obchodní a živ
oostenské komory pražské a ústavů k ní ná
ležejících projevil, vzdávám Vám Svůj dík.
Úmysl, mé šedesátileté výročí vlády oslaviti
uspořádáním výstavy, jež má býti obrazem
netušeného vývoje hospodářských poměrů v 0
blaati komory, naplňuje mě tím spíše uspoko
jením, že podnik tento oba kmeny národní
k ošlechtilému závodění a smírnému spolu
působení spojiti má.“

Německy pokračoval:
„Kóž jest tato výstava mocným krokem

k poctivému sblížení a trvalému míru mezi
oběma národy, ktorý Mí tak velice na srdci
leží. Potřebám obchoda, živností a průmyslu,
jež jsou tak důležitým a mocným činitelem
v životě státním, zůstane i oa dálo Můj živý
zájem a Moje trvalá péče zachována.“

17. t. m. dostavil ge panovník k svěcení
závěrečného kamene Miknlášského mostu. Při
vstoupení do alavnostního stanu byl pozdraven
kardinálem Skrbenským, který pak vykonal
obřad svěcení. Pak oslovil Jeho Veličenstvo
dr. Groš, načež olsař odvětil:

„Těší Mne, že mohu položení závěreč
ného kamene k novému mostu přes Vltava
přítomen býti. Spojení nové čtvrtě a komu
nikace celébo města jím získá žádoucího roz
množení. Jest mým opřímným přáním, aby
tato důležitá stavba zahájila mnohoslibnou
epocbu v rozvoji Mého věrného královského
hlavního města Prahy, jehož blaho vědy mám
ne erdci.“

V Moderní galerii nmění po řeči pre

sidenta kuratorie hr. Harracha odpovědělcísa*
(česky): „Se zálibou sesoávám z vašich elov,
še Moderní galerie, která dle mého úmysla

umělcům obou národů této země má poskyt
nouti příležitost k tomu, aby roskvět domá
cího umění oplatuili, blahodárně působí. (Ně
mecky): Nedostárá-li se Moderní galerii pro
zatím ještě útalka jejího vysokého cíle dů
stojného a musí-'i se vzíti ohled na její krátké
trvání při posuzování toho, co bylo vykonáno,
přece je oprávněna nuděje, že oba národy
království českého umělecké nadání, které
každému z nich v tak veliké míře je vlastní,
spojí v klidné zápolení ke cti a slávě vlasti.“

Jeho Veliťenstvu podán deputací města
Prahy pamětní spis, v němž se prosí: 1. Aby
se urychlila záležitost postonpení bradeb a
kasáren obci Pražské. 2. Předměstí vzrostla
znamenitě, ale na úkor vlastního města. Jest
potřebí předměstí sloačiti s Prahou v jednu
obec. Spojeal to však vyžaduje zabezpečení
přechodní doby pro domovol daň čiožovní
v přediěstích a nové příjmy pro spojenou
obec. Nechť tedy jest prodloužena platnost zá
kona o přechodní době pro domov. daň čin
žovní, nechť jest nspíšena reforma daně pc
travní; žádoueno též, aby se poskytly finanční
výhody Praze, jako dříve stalo se Vídri. 3.
Obec pražská domáhá se toho, aby 8e jí do
stalo na opatření výdajů obecních přispěním
státa postoupením výtěžku daně potravní nebo
aspoň vydatného podílu z výtěžka toho; obci
budiž nabrazen náklad na přenesenou působnost,
jakého jest potřebí pro obce a Prahou spojené.

7204. Privilegiom Ferdinanda I. věnuje řeku
Vltavo se všemi užitky od Botiče kLibni Sta
rému městu. N-ní vyměřají úřady fioanční
z důchodů toho plynoucích výdělkovou daň.
Pros se tudíž, aby mocnář vládě nařídil, uby
se hledělo k dobrotivému úmyslu Ferdinandu I,
poněvadž nebylo v úmyslu panovníkově důchody
z řeky plynoucí umenšovati.

5. R 1884 dostalo se Praze od erára též
kostela sv. Václava na Zderaze. K nákladné
restauraci kostela toho jest potřebí státní sub
vence. :

6. Pohled s pravého břehu Vltavy na
Menší město a Hradčany by velice utrpěl,
kdyby na levém břehu se postavily moderní
stavby Činžovní. Nebude-li však povoleno zde
nové stavby vztyčovati, nech: jsou majitelé
realit oděkodněni. Obec Pražská však tak uči
niti nemůže. Prosí tudíž městská rada Jeho
Veličenstvo, aby přivolil a k zákonnému prc
jednání nařídil, aby v zájmu regulace a 8884
oace levého břebo i v zájma záchrany maleb
vých pohledů na město novostavbám na místech
těch náhradon za nepovolení vyšších staveb dc
stalo se na delší řadu let osvobození od do
movní daně Činžovní a všech přirážek.

7. Jest potřebí dokončení nástěnných ma
leb v letobrádku královny Anny; týž budiž
učiněn přístapným veřejnosti tím, že se v něm
umístí amělecké sbírky. Bývalá míčovna v cí
eařeké zahradě vyžaduje opravy. „Jelenní
příkop“ a „Císařská zahrada“ necbť jsou mi
lostivě učiněny obecenstvu přístupnými.

8. Prosí se, aby korana česká a ostatní
koranovační klenoty byly vystaveny k veřej
nému prohlédnutí o sv. Václavě po dva dny
v roce.

Městská rada končí ještě zvlášť významnou
prosbou:

„Konečně dovoloje si věrně oddaná rada
městská Vaše Voličenství uctivě prositi, aby
ráčilo ke každoročnímu pobytu zavítati na
pražský hrad královský v střed věrného oby
vatelstva této korunní země k opětaému po
vznesení bývalá slávy tohoto královského hlav
ního města, v zájma připravení brzkého míru
mezi oběma národy této země i žádoucího
klidného jich spolažití a k utvrzení jednoty
a nedilnosti tohoto staroslavného království.

Jakož pak nejmilostivějším vyhbověním
přednesených tuto proseb jednak dojdou spi
nění dávné tožby věrně oddaného obyvatel
stva, jednak na brzkém a příznivém jich vy
řízení závisí s valné částí hospodářeký rozvoj
a zdravotní prospěch královského hlavního
města Praby, dovolaje si poslušně podepsaná
rada městská co nejuctivěji šádatí:



Vaše Císařské a Královské Apoštolské Ve
ličepství račiž přání a prosby tuto pronesené
nejmil-stivěji uvážiti A za účelem zšemožaého
splnění požadavků těchto potřebné nařízení dáti.

Bůh žebnej a opatraj Vaše Císařské a
Královské Veličenství!

V.Praze, dno 18. dubna 1907“

Obrana.
Veliké obmezování svobody kate

lletva. Sdružení katolických českých země
děloů adressovalo Jeho Excel. hraběti Con
denhovovi, místodržiteli královetví našeho,
v Čechu dne 12. dabna tento pozořabodný ote
vřený list:

„Rach předvolební provázen býval vdří
vějších dobách mnohými bouřlivými scenami,
a bývalo ožíváno prostředků často nekalých
k towma,aby násilí a terroru neštíticí se jedno
flivci pomohli stranám svým k vítězetví,

To zameziti se mělo při volbách nastá
vajících zákonem o ochraně čistoty voleb a
ochraně právu sbromažďovacího,

Leč, bohužel! Právě orgánové stojící v
čele samosprávných těles dopouštějí se při ny
nější agitaci předvolebuí neslýchaných přebrmu
tů u nejen svrchu zmíněný zákon illusorním
činí, nýbrž i dopouštějí se porušení zákonů
stávajících způsobem přímo trestuhodným.

Na doklad uvádíme:
1 V celé řadů obcí v litowyšlském soud

Dim okresu zapověděli pp. starostové majite
lům hostinských místností propůjčovati svých
místností pro voličské schůze, jež kandidát
poslanectví za sťrana katol. lidn vykonati chtěl.
Někde užito přímo úřední formy písemné.

2. V soudním okresu ústeckém n. Orl.
odbývána dne 9. dubna schůze voličská v Říč
kách. Zde místní starosta za' použiti zákonné
formule, nemaje naprosto žádných důvodů a
nejsa nikterak oprávněn rozpostil a četníkom
rozehnati dal voličskou schůzi, na víž mlavil
kaudidát náš p. JUDr. Josef Myslivecz Prahy.

3. V selčanském soudvím okresu ve Vys
Ohlamci vyslýcháni četnictvem a zastrašování
stoupenci naši pro vyvěšování plakátů ozna
tmojících dobu a snísto sehůzí, pro Bvolání vo
ličských schůzí utd a vyšetřající četník vy
týkal jim, co pletou uáboženství do politiky?

Tážeme se Vaší Excelence:
Jsme my, příslošníci strany katol. lida a

vaši kaudidáti poslanectví, postavení na půdu
mimozákonnou, že takto protizákonně se 3
námi jedni, že užívá se ozbrojené tnoci k zoe
možnění výkouů našich, ústavou nám zarače
ných práv a že jinde zase ochrany této moci
ozbrojené se nedovoláme přes opětovné vyzvání,
abychom uchránili své životy, jak se stalu v
soudním okresu píseckém? Jame rovaoprác
nými občany státními jako příslušníci jiných
stran či nikoli?

Pak-li ano, žádámeuctivě VašiExcelenci:
Račtež případy uvedené dáti příslušnými

úřady vyšetřiti, přebmaty orgánů samosprác
ných i porošení zákonů c. k. četnictvém prc
střednicivím úřadů Vám podřízených zakámati
a zjištěné případy přebmatů stíhati.

(2) Řád jesuitský v dějímách vý
ehovy. Jak jsme se již svého času zmínili,
věnoval prof. Drtina většinu své přednášky
kritice celého řáda a teprv menší část ozná
menéma themata. Snad chtě) obecenstvo více
pobaviti nežli ponditi. Úryvky z „jesuitské“
jaxní morálky tomo aapoň dosvědčují. „Osvěta
dida“ přináší obšírný referát o přednášce, ale
ve své horlivosti zašla tak daleko, že referuje
i výroky, jichž prof. Drtina v přednášce neužil.
Na př. výrok o nevěstincích, potrata a pohc
sení nemanželských dětí. O tom 60 prof. Drtina
v přednášce nezmínil, protože se mu takové
nemotorné lži zdály přece trochu rohotým
útokem na obecenstvo bradecké. Nebadetne
plýtvati černí tiskařskou na vyvrácení těchto
průzračných lží a citujeme lehkověroým po
krokovým nčencům úsndek vychovanceJesnitů,
pověstného Voltaira, jenž o rozšiřované „fri
volní“ morálce jesnitské napsal: „Není většího
odporu a větší hanby pro lidstvo, nešli viniti
2 lehk: myslné morálky muže, kteří v Evropě
přísný život vedou a kteří chvátají nalézt
smrt ve vnitra Asie a Ameriky“ (Šchoellt.
XLIX 41.)
: Kdo 80 ještě dovede 4 pokrokového tá
-bora etudem zardít, odloží a odklivosti výpady
alovutného oniversitního profesavra na olrkevní
řád, z jehož pedagogických skušeností těžil
Komenský, četná generace m dosavadní naše
středoškolská bomanitní výchova. Uvádíme sa
Jimavý posudek') o školách jesuitekých z péra
prof. Koldeweye, jenž není žádným ctitelem
Jesuitů „Jesnitské školy dovedly toho, že nejen
-u římeky smýšlejících, nýbrž 1 u protestantů
-— vzpomeňmež ci jen na přísoivý úsudek,
Jejš Bedřich Veliký o nich měl — velikéhu
souhlasu nacházely. A byl to netoliko ponbý

1) „DleJesujten and das Hernogthum Braunschweig“
1860 str. B—11.

souhlas, nýbrž byly to také úspěchy, s to dá
lekosáblé, trvalé, možno řící v pravdě bezpří
kladué úspěchy. Neboťcokoliv jiného jesnitský
řád ve zpovědnici a ua kasatelně, koibami a
rozpěcováním krvavých válek pro obrátení
kocířů na víra ačinil — nejstkvělejších vítěz
ství svých dobyl přece jen svými školami..

Celé ono zpětné hnutí, jež vůbec proti
reformací se nazývá, jest hlavoě výsledkem
těchto ústavů; jim především dlušno připieo
vat), že zejména v Německu vítězný postap
roteatantisinu již po několika málo deseti
etích k příměří byl donacen s potom, aspoň

až do uzavření westfálského míru, více méně
v ústup se proměnil.

přetrpce pocitovány. Mozi přísnými Interány
XVI. století byli mnozí nakloněni k toma, při
písovati je čarodějství a působení dábelskétma.

Takouto víru nemůže ayp 19. stoleti ovšem
edíleti ; ale žasnouti musíne mad tím, s jxkou
Šikovností a bonževnatvstí, s jakou oddanosti
u péčí, s jakou jednomyslností jesniteký řád
vychovatelskoo úloha svou provádětí ne jal.
Jak. nepříznivě odlišuje se ud tobu všebu
člendrián a |boutejnost, svárlívost a rozervanost,
jež v protestantském Školství až daleko do 18.
století, ne-li všade, tož přece na ronohých místech
zřejměse jeví! A pak jak bystře dovedli jesuité
porozuměti všelikým — ať oprávněným čí nec
právněným přáním oněch krabů, mezi nimiž pů
sobiti sobě byli umíuili. Jaká to ablazenost u ú
hlednost furem, jíž všeho se vyutříci dovedli, co
by jakkoliv mohlo býti kamenoto úrazu! Jak 1
šklivé se vedle toho vyjímá avéhlavost a tvr
došijnost, učenecká domýšlivost u kantorská
pýchu, nemotornost a bezeblednost, jež tak
zhusta nalézáme při rektorech a učitelích sta
rých dobrých dob! A dále vyučovací látka —
shodovala 56 sice v podstatě v jesuitských i
protestantekých školách; ale jak zoumenitě
uměli ji jesnité moudrým výběrem zbaviti zby
tečné přítěže, kterouž u evaogejíků nezřídka
nešikovnost A nerozom mládež zabrnovaly!
Kázeň kovečně, o evapgelíků často s krutostí
a hrnbosti sdružena, postrádala u jesuitů, jak
koliv byla přísná, přece zřídka kdy otcovské
mirnoosti. To, co 88 dnes obyčejně vazývá io
dividuelní pečí o žáky, bylo u nich od počátku
již konáno, hlavně ovšem jeu pak, šlo-lí o to,
aby sámožné a vlivnplné osoby pro účely řádu
byly získány.

K těmto více vnitěním, dílem skutečným,
dílem jen zdánlivým, zajisté však veskrze osl
Řujícím přednostem dražily se ještě nepopí
ratelné výhody vaější. Školní plat nebýl v jejich
ústavech zásaduě od žádného, uni od nejhc
hatších žuků vybírán: v jejich pensionátech
dostávali chovanci za malou poměrně summo
výtečné hmotné zaopatření, a bedlivě bylo o to
dbáno, aby práce duševní pebyla příliš namá
havou a aby dostatečným spánkem a tělesným
zotavením byla vyvážena.“

O výmyslech o zvláštní morálce praví
snalec povolaný: „Není mravouky jesniteké«,
píše Dr. Monfang („Akta jesuitského řáda v
Německu“. v Mohuči, 1872, str. 108), „mravo
uky, již by jen Jesoité hlásali, a Be od očení
církve katolická odlišovala. Edo Tovaryšstvo
Ježíšovo viví £ pokažené mravonky, sábá oa
cirkev katolickou, jež jiné mravouky nemá a
mravouko Jesnítů sobváloje.“ Kdyby Jesnité
hověli špatoým zásadám, bylo by opravdu
skutečným zárázrakem, že naopak tak bez
úbonného jsvu života a sarpotilí tapitolé ži
vot jejich podezřívají, nikdy však je ze Špat
nosti usvědčit nemohli. Všude konají wissie,

exercicie (duchovní ovičení), přednášky, kdekdo má vhodnou příležitost slyšeti jejich zá
sady a chování jejich z blíska poznati. Z Je
soitů, kteří dosud dili, jest 13 za svaté e 70
za blahosluvené od olrkve prohlášeno. Několik
beatifikačních processů jest právě v proudu.
Mozi nimi jsou mužové jako P. Xaver, patron
indický, o oěmž ee Kalvín vyjádřil, že by bo
kalvíni otili za druhého svatého Pavla, kdyby
se přidal k aim. Kolem 600 prolilo krev a
obětovalo život za pronásledování pro víru

Jesnitů, jako: av. Karel Boromejský, FilipNe
rejský, František Saleský, Vincenc « Pauly,
Alfons Liguori, Kamiljns de Eellis, Leonardo
a Porto Maoritio, Jan £ Kříže, Fidelis de Sig
mariogen atd.

Uzavíráme obranu srou úsadkem maže,

Protestantský filosof Paulsen (System der
Ethik, Berlín 1849,str. 187.) praví takto: „To
varyšstvo Ježíšovo skládalo se, jakož 1 jiné
Společnosti, nikoli ze samých světců, ale ne
také ze samých darebů nebo „zlomyslných lidí“,
jaké je protestantětí dějepiscvvé Šastojí, nýbrž
slidí. Ale že právě jemu sásada ta v majetek
přiřkli, mohl by obhájce řádo přidati vbudný
důvod: čím je spolek siludjším, tím je jiným
nepohodlnější a čím větší a nápadnější úspěchy
jeví, tím spíše soudí protivníci, —a to není jo
dobrém, že jistě poažili k docileuí ú póchů
těch prostředků nepoctivých.“

249 .
Politický přehled.

Návětěra J. V. císaře a krále a jeho protí
dřívějško delší pobyt v srdci království českého
Praze upoutaly na sebo všechon politický svět
Rakoosko-Uherska, i zahraničeí. Praba stsle
se zese jednou na čas královským sídlem, což
ovšem velice ruztrpčuje nepřátelské nám
Němce české, kteří mermomocí chtějí, uby v krá
lovetví českém nešavládl meri oběma národ
nostmi mír. a kteří v návštěvě mocnářově vidí
ústopek Čecbům. Němci nechtějí tu viděti
dobrou vůli stařičkého olsaře, jen? sám touží.
po klidném soožití obou národností v Čechách.
Zato erdce každého upřímného Čecba jásá moc
náři vstříc. 9 císařem zavítali do Prahy i ně
kteří mioistři. Předseda minister. bar. Beck
kopfor-.vaj vPrase ministr. 8 dr. Pacákom, dr.
Kramářem, dr Heroldem u dr. Klomparem v
politické sitnací, zejména © otázce soudních
úředojků. K dohodě došlo již ve Vídni a jme
nování bude prý v oejkratšt dobá uveřejněno,
Dr. Kramář řeční na četných schůzích zjedná
vaje náladu pro stranu mladočeskou,

Mudaři ústy ministra Košata prohlašnjí.
že Uhry neesavrou 8 Rakouskem do r. 1917
celní spolek, nýbrž celní smlonvo, a pak má
nastati celol rosleka. V Chorvatska pak pr
jevuje se ininěuí, aby pro případ celní rozluky
mesi Rakouskem a Ubrami zřízeno bylo také
sumostatné celní území chorvatské.

Velkou nesnáz způsobojí vládě francourské
státní úředníci, zřízenci a učitelé, kteři vše
možně ve namáhají, aby jim dovoleno bylo
zřizovati syndykáty, které we mají připojit
k burse práce aoeialistické. > pužadavkem
tíinto sympatisuje ostatní dělnictvo, hrozíc
všeobecnou stávkou, novyhovísli vláda tomato
přání. — Předseda ministerstva Clémencean
zakázal úředniotva a důstojníkům účastniti se
církevních sluvnosti na počest Panny Orleanaké.

Na echůzi krále nuglického se Španělským
utavřeno přátelství mezi oběma státy a ná
mořní moč Španělská pomocí Anglie iná býti
obnovena; to vše prý namířeno proti Německa.
Kral suglický sešel se také u králem italským.

Spory minister, předsedy raského Stoly
pina 8 přejsedou dumy Golovinem urovoány,
čluž do komisí dummypřipuštění budou i znalci,
ale po svolení tuinist, předsedy a předsedy
dumy. Chuť k plodné práci čím dál tím více
projevoje se v domě.

V Nov. Yorko zabájen mioulý týden roz
bodčí a mírový sjezd na odstravění válek,

Zprávy místní a z kraje.
Pořad visitační eesty J. B. M. njdp.

Dr. Jos. Doubravy. V pondělí 22. dubna ráno a
v poledne v Ohnišťanech, večer re Sloupně, 23.
v Babicicb, večer v Hradci Králové; ve středu
24. ráno a v poledne v Seudrašicích, 25. v H:lo
hlavech, 26. v Holohlavoch-Semonicích, 27. v Ho
loblavech-Smiřicích, v neděli 28. v Hoříněvsi, ve
čer vědy v Holoblavech.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 16. dubna t. r. usneseno: Tech
nické kanceláři postoupí so účty z domu čp. 126,
předložené pí. Aug. Malon, k prohlédnatí a po
dání zprávy. — Mujitelé zahrad, sousedících s
novým parkem na Žiškově náměstí, kteří dosud
nezřídili ozdobných plotů, vyzvou se opětovoě, by
tak učinili s upozoraěním, že nařízení stavebního
úřadu, jež jim v té příčině bylo dáno, v moc prá
va vešlo. -- Žádost pí. A. Andrové, vdovy pa
polic. atrášníku, o pensi předložíme m'st. zast. —
U provedení úpravy cesty, vedoucí k pozemku
obecnímu zv. „Rozháj“ u Locbenic, vyžádá se sro
lení e. k. okresního hejtmanství ke krytí nákladu
ze zádušního jmění kostela Pouchovského. Pokra
čovací škole průmyslové poukáže se k výplatě pří
spěvek na zakoupení cen pro pllné žáky. — Pauna
Emilu Hajlichoví, majiteli hostince v domě čp.
197/6 zde, pronajme ne zahrádka před divadlem
na léto 1907. — Policejnímu úřada se uloží, by
v případě, žo bude ce vylévání nečistot do stoky
uliční v Palackého třídě s usenáťského krámu v
domě čp. 77 opakovati, původce toho pokutoval.
— Zdejší Záložně povolí se adaptace vdomě čp.
117/118. Ku atížnosti e. k. okresního soada uloží
se p. Ant. Koutalkovi, by ee sdržel vyrušování

soudu hrou na gramofon p tevřených oknechdomu čp. 67. — Techn. . se uloší, by od
etranila plot na parc. č. 16 v bleku E na straně
do ulice Čelakovského na útraty p. Fraat. Obra
dimakóho na základé zmocnění o. k. okres. hejt
masstvím. —- Schválen byl návrh řiditelství ©. k.
odbor. školy zámeč., sby nadace J. O. Jana hra
běte Harracha udělena byla Jar. Střílkovi,žáku III.
ročníku. — Offerty na pronájem vybírásí dávek
s piva, vína a libovin postoupí 96 měst. sast. —
Vypíše se konkure ná dvě místa pol. strážníků. —
Technické kanc. ae uloží postavení mávory ve tř.
Čelakovského u eráraí silnice a zřízení přecbod
níka ze silnice do čtvrti villové na „Marméovce.“

„— Pěti šádostem o zvýšení podpory bylo ryho
věno, čtyři žádosti téhož drabu byly zamitnnty



tři chod. podp:ry řádné s dvě mimořádné byly
nově uděleny a dvěma žádostem o prodloužení
těchže bylo též vybověno.
: Z Klleperova divadla. S většímzá

Jnen veš jindy hleděno bylo vstříc večeru, jenžme 13. £. m. spolkem dobročinných dam a sdru
žením divadelních ocbotníků ve prospěch obecné
kuchyně byl pořádán. Příčinon zájmu toho nebyly
Jen účiokujícínové síly a vybraný program, nýbrá
v přední řadé napjaté poměry v místním sdružení
divadelním, kteréšto poměry konstatovati jest sice
mou povinností, leč kritisovati je ani mi nenapadá.
Faktum jest, že již několik dní předem byla téměř
všecka sedadla zekoupena, že nával v divadle byl
veliký, a še večer pěkně se zdařil. Dobrá vůle
účinkujících, sledující krásný, dobručinný účel,
sama o sobě stačila by sice zmírniti každé slovo
přísné kritiky; leč není toho třeba; zdařilé vý
kony hrajících všeobecně překvapovaly. Hlavní
roli v „Sirotčích penézich“ měla pí. Jirotková
(Zuzana Černínová) a podala ji s čestným zajísté
úspěcbem; pečlivé nastudování svádělo ji někdy
k příliš rychlé recitaci. Čabelický (p. Paul) cel
kově velmi dobrý, zvláště vynikl v těch scénách,
kde okazuje se něžná stránka jeho charakteru;
s). Viewegbova (Anička) ku podivu pěkně se roze
brála; také úloha malé Znzanky obsazena bela
roztomilým diblíkom. Rámec dramatu dobře dc
plněn byl zdařílými postavami Pavla (p Soudil)
a Měděnce (p. Dvořák G.) — „Zvíkovský rarášek“
podáa byl čile, jak veselá jeho pointa sama vy
šadoje. V úloze Elišky excellovala pí. Čečilová, o
níž by nikdo nesoudil, že poprvé hraje; promy
šlenou a pečlivě nastadovanou rolí výtečně inter
pretovola hrdeu Rožemberkovnu. Oproti ní roz
košně kontrastovala al Fajererova v naivní roli
Markety, jež z „vnaknutí božího“ chce svůj pa
nenský stav proměnit; trefoá mimika i recitace
mosila vylovájti úsměv i největšímu mrzoutovi.
Svižně podán byl rarášek (sl. Němečkova) a ko
mická figurkaŠalomeny (sl. Švarcova); též pp.
Huňáček a Dvořák K. zdařilou brou přičinili se
o úspěch aktovky. — „Paní mincmistrová“ brána
byla jiš za ocháblé pozornosti a účasti nbocenstva,
coš bylo mistroé veselobře ovšem na čkodn. Zde
palma patří pauu a paní Paulovým (Dačický a
paní mincmistrová) —sč pí. Paulováa vášnoucho
robon sápasila — kteří znova obhájilí svou pověst
dokonalých umělců divadelních. P. Beránek, jejš
obyčejně vídáme v komických rolích, tentokráte
pěkně rozvinul svůj talent v úloze mincmistra;
nepřekopatelnou komikou | působil miacepregéř
páně G. Dvořákův. Scéna byla méně dobře upra
vena; kolóvrat v prostředku (nota bene soudní
síněl) překášel; seskupení posledního obrazu (kdy
je přiveden Wolfram) bylo nevhodné; v předu
stojící zakryli úplně pozadí; jest ovšem těžko
rosbodnouti, zda byla to chyba režie, či účinku
jicích, ale chyba to byla. Jinou chybou daleko
osudnější bylo, že předatavení trvalo příliš dlouho;
jedna z aktovek mobla velmi dobře odpadnoutí
— epíše uež Drořákův osmý tanec, na který se
obecenstvo těšilo. Hudba c. k. pěštho pluka č. 42.,
která z ochoty účinkovale, zpřijemnila meziakti;
Rossiniho předebra k opeře „Vilém Tell“ přímo
elektrisovala solem violoncella a oboe koncertně
předneseným; i ostatní čísla byla pěkná, jen směs
z Nedbalova balletu „Hlonpý Honza“ byla jednak
svou kvalitou, jednak i přednesem slabší. Pan
Mauser rychle dobývá posic předchůdcem ztrace
ných a s radostí konstatuji, že do programu Často
sařaďuje skladby českých mistrů, Čímž zajisté
brzy všeobecnou sympatii si získá. | Dr. Aligmis.

Koncert v Kileperově divadle.
Dámský pěvecký spolek „Eliška“ v Hradci Král.
pořádá v městském Klicperově divadle v Hradci
Král. vaobotu dne 20. dubna 1907 podruhé velký
koacert symfonický a vokální Sola: Soprán: al.
M.Sukova. Alt: pí. Saková, člen „Elišky“. Tenor:
pan O. Mansfeld. Bass: pan F. Kolář. Housle p.

R. Manzer. Úplný oroheste kapely c. a k. pěš. pl.č, 42. Začátek přesně o 7. hodině večer.
Ouzdobování květinami.. Aby zvýšen

byl přívětivý vzhled Hradce Král., na jehož úpravu
obeo sama jič značné oběti přinesla a posud při
náší, žádá rada městská —- následujíc tak vzoru
jiných, zejména cizích měst — dle usnesení svého
ze dne 26. března 1907. P. T. obecenstvo, by
sdobilo okna svých příbytků, balkony a domy a
vůbecobjektyvhodné,zejménanamístechsvláště
exponovaných, květinami a rostlinami. Městská

doufá, že žádosti její P. T. obecenstvo
ochotně vyhoví a podá tak zároveň důkas o své
lásce k přírodě a o svém citu pro krásu.

Okrašlovací spolek v Hradel Krá
lové koná v pondělí dne32. dabaa 1907 řádnou
valoou hromadu v mfetnostech Besedy o 6. hod.
večerní. Posnámka: Nesejde-lí se r ustamovenou
dobu dostatečný Ulenstva, koná se valná
hromada o bodinn později sa kmídéhopočtu členů
přítomných.

Panorama Národní Jednoty Seve
ročeské v Hradel Králové za Bílou věší

Slavoje od 20. do 26, dubna 1907 druhou serií
dařilých obrazů z války rusko-japonské. Všechna
veřejnost stopovala před dvěma roky 6e zájmem
neobyčejně živým správy z bojiště na nejsazlím

č asijské pevniny, kde roszařila se dlonhá
Aamesi dvěma inoconetmi, jichž politické i bo

é zájmy se křížily. Řada vystavených
snézorňoje v mnohých soenách průběh dějů

válečných v závěrečné době velibé bicvy u Mok
denu jak z tábora vojů ruských v okal Karopat
kinové, Liněvičově i Miščenkově, tak z tábora
vojů japonských.

Zdobte okna svých příbytků. Výzva
tato, k nížpodnětdal v ei Lboš jařibok
nachází všade ohlasu. Na podaět uměleckého od
boru usneslo se i městské zastupitelstvo v Hradci
Král. doporočiti obyvatelstvu. by zdobilo okna
svých příbytků květinami. Je však záhodno npo
zorniti, jakými květinami lze nejvhodnéji krášliti
okna. Nejlépe hodí ae k výzdobě oken begonie,
jež honosí se množstvím nádherných květů všech
barev a získávají největší obliby pro svoji krásu.
Sasaoky či anemobky dlouho a bobatě kvetoucí.
Zlatá lilie japonská (lilium anratum), velkokvětý,
nedostišně krásný libovonný druh, bodící se do
květináčů. Rinunkule čí pryskyfníky, smés nádher
barev. Hyacinty bílé krásně kvetoucí. Na balkony
hodí se «p't nejlépe rostliny poplnavé. jako: fi
zole otáčivé pestře kvetoucí, Cajophora lateritia,
vilec modrý, japonský chmel, povijnice kvetoucí
v různých barvách, hrachor, vikev vonná, mina
lobata, skvostná otáč. rostlina, řeřišnicepoploavá,
teříšnice kapucínská, vysoká otáčivá. Všechnytyto
draby hodí se k výzdobě mříží, zdí, besldek a
vynikají mimo bujovu zeleň překrásnými květy.
(Lze dostati v semenářském závodě Fr. viktorina
v Hradci Králové).

Výbor Obecné kucbymě v Hradci
Král. vzdává všem, kdož se přičinili o zdar dí
vadelního představení ve prospěch Obecné kuchyně
dne 18 1m. pořádaného, erdečné díky. Obzvláště
děkuje p. K. Panlori, který s nevšední obětavostí
podjel se režisenrství, a dále všem účinkujícím
p. t. damám: pí. Čečilové, pí Dvořákové, el. Fa
jererové,pí. Jirotkové, sl Němečko:é, pí. Paulové,
el. Švarcové, sl. Vieweghové, mal. Dvořákoré,fmal.
Richtrové a pp. Beránkovi, Dvořákovi G., Dvořá
kovi K., Formanovi, Holému, Huňáčkovi, Skrovnéma,
Soudilovi, Svatákovi. Rovněž srdečně děkuje plu
kovaíkovi 42. pěš, pl. p. Achbergerovi za ochotné
propůjčení vojenské hudby, jakož i kapelaikovi p.
R. Manzerovi za dirigování vybraných budebních
čísel v meziaktí. Všem buďtež vřelé díky jmenem
výboru i jmenem těch, k jichž dobru skvělý čistý

Z Dobřenmle. Páni mají modro před očima.
Myslili, že lšivá stížnost a kancelářské komando
bned pobidoe osadníky, aby chodili do evangeli
ckébo kostela do Bukovky, a že pan farář musí
odejít. Což o to, vy byste se avobodou katolického
kněze zatočili, kdybyste mohli! Ale zatím se stalo
obrácené. Lid má zdravý emysl, nedá Si oči za
stříti. „Ten Jim usi notně vidí do duše“, řekl
jeden, který pod komandem arcidemokrata a aad
svobodomyslného pána musil podepsati, že si C
sadníci nepřejí míti dosavadního p. faráře. Ano,
každý rozvážný vidí, že se nechce náš p. farář
klanětí zlatému teleti. Nejvíc pány mrzí, že se
náš kněz plete do obecního hospodářství. Dřív se
tak pěkně, pohodloě hospodařilo! Některý pán od
velkostatků da) návrh — a hned se to odhlasovalo,
třebas ipodepsalo bez dlouhé úvahy, bez podrob
né.o čtení. Hlavním pravidlem bylo: S obecním
8e musí hospodařiti tak, aby velkostatek měl co

ovšem „velice hodbý, rozumný člověk“; těšil ze u
Jistých pánů lásce. Což divu, že týž puk v rozči
lení nad „rýpáním“ farářovým dal policajtovi roz
nášeti bez usnešení obec. zastupitelstva ta slavnou

ty podpisy sháněly! Někdo aci ve chratu nevěděl,
a pak, když se dověděl, přeškr

tával. Jiný po přečtení připojil k podpisu: „ale
nesvublasí stím.“ Ale pak ta slova najednou byla
večitelná. Chytrost žádné čáry! Jeden člověk prý
myulil, že by bývalo nejkratší místo dlouhého bě
hání rosbiti faráři půllitrem hlavu; vzpomněl 8i,
co se stalo + radnímu Mádlovi. Šlo to dřív, proč
tedy teď ne? Ale přece se to nezprubovalo. Ko
nečně — jakpak kdyby farář tentokrát neodpastili?
Odpustil nařknutí s eže a z útrpnosti žalobu
odvolal, odpostil urážku na cti — ale do třetice
nebývá vždy všeho dobrého. To by se nezapravilo
ani stem korun. Proto raději chtéli „ušlechtilí a

pajednou poznali, že má ten lid ještě moo velikou
koráž a že posudse odvažuje svobodně a rozamně
uvašovati. Jeto smělost, že? Opovážit se mysliti
Jinak než páni. Tahle směloat, pánové, bude tím
větší, čím víc budete přemýšletí, jak byste jí
„skrotili.“

Z Pardable. Školní prázdniny. Le
tošním rokem počínajíc budou Školní prázdainy
na obecných a měšťanských školách na celém Šzol.
okr. pardubekém úploě jednotné a stejné. Počnou
vidy 1. července a ukončí posledním srpnem.
Pouze školy v Pardabicích budou se Hditi dle

prásdna na středních školách. — Rvačka.neděli dne 14. t. m. byla ve „Btaré Besedě“
v Pardubicích blučná taneční zábava, na níž brali
účast v hojném počtu také sdejší buláni. Kdyšse
Jik bodně vytancovali a napili, zdálo se adkterým,
še stojí proti nepříteli ve válečné abroji. Zpiti al
kobolem a láskou tasili stateční obramcí vlasti své
Šavle a začali jímí mávati mad hlavami soupeřů.

Strhla se strašná rvačka, při níž syn hostinského
Pilný byl těžce zasažen šavlí na blavě a musil
býti odvezen do okr. nemocnice. Váleční synové
dali se po té na útěk, aby Be včas dostali přes
plot na dvůr do kasáren. Leč ani skrytý návrat
jim nepomůže, a vyšetřování je poučí, k čemu je
vojenskáčavle.— Jak kritisuje „Osvěta
bidn.“ Nedávno nspořádala v Pardubicích pokra
čovací dívčí škola za vedení svých učitelů zábavný
umělecký večírek, při níž se dívky této školy pro
dukovaly zpěvem, hudbou a dramatickými výstupy.
Rozumí se, Še 8 činily seč mohly, a každému
přítomnéma se všechno jek uáleží líbilo, přes to
že jednotlivé výkony nedosahovaly spad veliké u

mělecké výše. To také žádný rozumný na praovách,řekněme srovna dětech, nemohl žádati. Ale „Osv.
lidu“ je všechny ve své kritice pocuchala, jenom
8 jednou výmiokon. Mezi účinkujícími byla totiž
také židovka Wobryzková. Ta jediná našla milosti

by celá prodakee dle kritiky „Osv. lidu“ za nic.
Židovka proti židovoe přece nebude! — A takhle
Be dodává křesťanským, Českým dívkám chuť k pě
stování umění. —Osobní. Za druhého kaplana
v Pardubicích jmenován byl prozatímně František
Svoboda, admivistrator ve Ždánicích. — Prote
stovali. Redaktorsoc. demokratickéhoVýcbodo
českého Obzora© Pardubicích p. Kobera svolal na
neděli dae 14. t. m. také protestol schůzi proti
saspendování učitelů Karky a Pelíkána, „obětí
klerikálního úsilí o p dmanění školství.“ Schůze
konala se v Dělnickém domě. Ale i těch aociálních
demokratů přišlojen málo. Z učitelů dostavili se
jen dva. Jak se teď p. redaktor na učitele zlobí,
že nepřišli všichni — ale jen tak na oko. On u
loženou přednáška vykonal, vyplatilo se mu to a
oto se tu hlavnějedná. Na fešácký život je třeba
peněz. Jaké to štěstí, če jsou na světě klerikálové.
Z čebo by tolik redaktorů bylo živo, co by ubozí
psali a přednášeli? Leds že by se stali účetními
židovských velkokapitalistů.

Katolická márodní jednota paní a
dívek v Pardmbleieh uspořádalav nedělidne
14. dubna t. r. v sále „Bubenči“ za spoluúčinko
váni některých pánů ochotníků divadelní předsta
vení: Na statku a chaloupce. Všichni účinkující
sehráli úiohy svévelmi pěkně, Sál byl obecenstvem
přeplněn. Jediná chyba byla, že měl býti zočátek
o půl 8. a začalo ee hráti až o půl 9. To působí
rozluděnost přítomuého obecenstva. Proto podruhé
i na to pozor! Zdař Báb.

Z Nov. Bydžova. Udíloní svátosti sv. biř
movácí. — V minulých prává dnech hostilo staro
slavné město naše ve zdech evých nejdůstojačjšího
vrchníhopastýře TbDra. Josefa Doubravu. Zavítal
mezi nás, aby udílel svátost av. biřmování. Návštěvě
J.B. M. hledělo celé město 8 radostí vatříc a v den
jeho příchodu ve Čtvrtek dne 11. dubna odělo se
ve slavnostní háv. Při svém vstupu do města uví
tán byl arcipastýř náš radou městskou a pozdraveh
vzletnou zdravicí starostou města p. Fr. Seidlem,
kteráž vyvrcholila v přání: „příchod Váš, V.B M.,
budiž požehnáslm pro obyvatele města našeho !“
J. B. M. na ardečoou zdravici tuto se stejnou
srdečností odpověděl ©Provázen jsa pak městskou
radou, ubíral se arcipastýř náš V povoze na ná
městí, žehnaje cestou hustým zástupům lidu, jakož
idítkám všech škol zdejších, jež za dozoru svých
Pp. učitelů a učitelek tvořily v ulicích čestné řady.
Na udměstí vystoupil nejdůst arcipastýř z povozu
a bral se středem přečetného zástupa obecenstva,
kteréž jej co nejuctivěji pozíravovalo, k elavnostní
bráně, kteráž byla umístěna v ústí děkanské ulice
do náměstí. Sem vyšlo J. B. M. vetříc veškeré
místní duchovenstvo, tu shromáždili ge zástupcové
všech c. k. úřadů a okres. hejtmanem p. JUDrem
Ondř. Volkarem v čele, tu očekávaly J. B. M. zá
stopkyně spolkona podpora chudé školní mládeže,
dámeký spolek Červeného kříže se svou předsed
kyní A. Richtrovon z Burgbrůckenu a četné de
putece místních spolků. Jménem veškeré věřící
obce novobydčovské přivítal pak a brány nejdp.
biskupa místof duchovní správce vldp. děkan Jos.
Šrámek procítěoou řečí, načež arcipastýř ujistil jej
i veškeré obyvatelstvo král. věnného našeho města,
že rád přichází mezi ně a že bade snehou jeho.
jedinou, aby pobyt jeho opravdu byl požebnáním.
celému městu. Poté představení byli J. B. M. zá
stupoové všech úřadů a účastněných spolků, načež
arcipastýř ubíral se řadami vojenských vysloužileů
a místních spolků k děkanskému ebrámu Páně.
Čestné řady savírala na konec mládež zdejšího

c. k. real, a vyš. gymnaeia 86 svými professory aa ředitelem V.Bursíkem v čele, 8 nimiž se všemi
se J. B. M. co nejerdečněji pozdravilu, Po vykc
usné pobožnosti sa zemřelé následovalo offcielní
přijetí zástopců městské rady, okresního zastu
piteletva, jež zastupovali pp. A. a O. Jedličkové,
sboru profesorského s místních spolků. Večer u
opořádali žáci zdejšího gymnasia J. B. M. na dě
kanství ordečné zastaveníčko, při němž zdařile
zapěli několik sborů. Nejdp. biskup cdměnilza to
stadující vlasteneckým oslovením na slova: „spě
vem k srdci, ardcom k vlasti“ a přát“lským stisk
putím ruky každému zo studujících. — V pátek
dne 12. t. m. byla vykonána zkouška « nábožen
ství na všech zdejšíchškolách za přítomnosti c. k.
okres. inspektora J. Kirehnera, rodičů « přísnivců
mládeže. — (Dokoně)



Z Bobrušky. V neděli dne 14. t. m. pc
ctil svou návštěvou Dobrušku p. Dr. Drtins, kan
didát poslsnectví na říj radu se stranu židovsko
pokrokovou. Jako cestující vědec měl odpoledne
přednášku „O vásoru na život“ a večer řeč kan
didátní. V prvé řeči mluvil dosti umírněně, takže
pokrokářům se nelíbil, ano jeden z nich mrzuté se
vyjádřil: „Bylo to dlouhé a studené“ Z utkvělé
myšlenky věsk, še církev žebná zbraním, nemůže
ee stále vyléč:ti. Aspoš to sde opakoval zase. Ve
černí kandidátní feč měla posluchačů poskrovnu,
třeba že náh -něčíběbali a sháněli panstvo i dám
stvo, aby šlo vyploít v sále zející prázdnotu. Tady
již p kandidát se rozebřál a poněkud více přiznal
pokrokářaké barvy. Sliboval sebevědomě jsko ně
jaký ministr v absolutistickém státě. Každéma
stavu dle přání. Jen jednou si to trochu popleti.
Bude pro zrašení militarismu a živnostuíkam ali
boje vymoci dodávka vojenských potřeb. Snad u
bitý militeriemos již ničeho nebude potřebovat?
Také na matriky si vzp.mněl a chce je svěřitne
zaměstnaným absolventům vysokých škol; že prý
to pak nebude nic stát pří vydávání matričních
listin. Jenže to zamlčel, kdo ono úředaictvo bude
platit. Tento pokrokářeký nápad stál by rakouské
poplatoíky nejméně 10 mil. ročně. Nevíte, p. doktore,
jak to dopadá s matrikemi v Ubrách a jak veliké
Švindle s nimi úředníci k vůli židům provádeli?
Na konec na popud p. Ad. Schnittra, soustružojka,
jenž dnešní neděli na zoamepí důslednosti přesedl
do pokrokátakéh »tábora, odblasována p. kandidátu
důvěra. Budou ho voliti pokrokářští něitelové, židé,
evangelici, balcaráci, duebaři, Němci a odpadlíci.
— Do pokrokářskélo alovutku zavedeno ustálené
slovo „pytlík“ místo ušlecbtilejšího „měšec.“ Onoho
slova užívala jen hrabší vratva Jidí. Nyní jest
majetkem pokrvkářů. Vezmi do ruky pokrokářský
liet „H usy pokroku“ a co ahledáš ?. Kam pohled
sub. všude najdeš slovo „pytlík“. 8 „pytlíkem“
na každé stránce se setkáš, Vešel pokrokářům
v tuk i krov, Obání ce jím redaktor i dopisovatel.
Fanaticky do něho píchá, satíná mu žílu a váeliké
jiné tortary oaň vymýšlí. Ó ty palestýnská, lačná
Čechie! Nedočkáme se, aby vedle firmy „Hlasy
pokroku“ byla firma „Výroba pytlíků“? — Továroí
dělojctvo zdejší zahájilo stávku v tkalcovně ná
chodských židů Lederera a Stránského, ve tkalcovně
žida A'tscbula, balcaráka Sedláčka a v továrně na
bedvábné stuhy protestanta a Němce Froweins
Stávka skončila většinou nezdarem. Zvýšení mzdy
o Depatrnou část docíleno jen u Sedláčka u Alt
sobula, u ostatních nastoupena práce za dřívějších
podmínek. V tkalcovně Lederer a Stránský úplný
klid dosud nenastal. Stávka vyvolána bez přípravy,
v nevbodnou dobu a proto špatně skončila pro
dělnictvo. Vyvolalo ji několik horkokrevných mla
dičků, kteří nejsou ještě ani avéprávní. Slabí
vůdcové — slabý výsledek. Mnozí nepohodlní děl
níci byli vyloučeni « práce. Špatně dopadl a Fro
weina nár. socialista, redaktor „Lidových Proudů“
v Náchodě Kovařovič, jenž také kandiduje za svou
stranu na venkovském okrese náchodském. Když
při stávce se nabíd! jako zprostředkovatel, vzkázal
mu Frowein, že není jeho délníkem a nemá s ním
co jednat. — Oté vědě pokrokářské příště. Zatím
jenom se tážeme, zda takový fanatický prolbanec
Jest sobopen řádně vychovávati naši mládež a dě
jiny jí vykládati dle pravdy. Člověk by nověřil,
kam až moderní fanatik zajíti může a jak k vůli
vybouření vzteku převrací pravdu, jakoby se smysly
pominul. Pomalu, pomalu. Na všech slovech, jež
Jeme o dějinách církevních pronesli, trváme pevné
dále. Nás novede vztek,. ale láska k pravdě; a
protojsme pověděli10,co předkaždýmav kašdý
čas opakovati můžeme.

Nový poštovní úřad. Od 15. t. m. ote
vřen nový poštovní úřad v Újezdě Podborním. K
poštovnímu tomuto obroda přiděleny obce: Újezd
Podborní, Sobšice a Vojice.

A Presečo. Sv. Jos. Jednota katolických
jinochů a mušů v Proseči pořádá v neděli 28.
dubns 1907 v místnostech epolkových divadelní
hru: „Blázinec na cestách.“ Fraňka o třech jedná
ních. Napsal C. Laufs. Přeloži!J. Kinhl. Začátek
v 7 hodin večer. Vatupné obyčejné. Dítky školní
přístupu nemají. Po divadle volná zábava.

Podivnom šetrnost k českému má
rodu má židovský obchodníkp. Sig. Reis v České
Bělé u Něm. Brodu. Ten užívá v českém místě
tiskopisů, na nicbž vytištěno doslova u do pí
emena tohle:

Obchodvkuži, tabulové| Leder, Tafelglas and
sklo a emišenímzbožím| Gemischt-waren-(Gescbift

SIGMUND KEIS
v Českím Bělé u. Něme- Běbm. Biela bei

ckého Brodu. Deutechbrod.
Jistě še mu to netiskla tiskárna česká. Ale české
penize p. Reis přijímati dovede.

Dražstvo ku uvelobemí chovu do

bytka v Nahořanech M p. Velká Jeseniceokresu Noro-Městského n. Mpořádá ve čtvrtek
dopol. dae 2. května t. r. « Novém Městě nad
Metují trh na simmenský dobytek. Nu trh ten
předvedeno bade vybraného, výhradně čistokrev
ného simmenského skotu, býčků a jalůvek 70 kusů.
Prodeji s schválení nákupu přítomen bude psa
Fr. Chaloupka, zemský poslanec, refervat pro dor
skota rady zemědělské.

Jabileum gymnasia v Jindřichově
Hradel. Na oslavu stoletého trvání obnoveného
gymnasis v Jindřichově Hradci uspořádána bude
ve dnech 2., 3 a 4 arpna t. r. slavnost spojená
86 zasazením pamětní desky P. Janderovi, jenš
celé jmění své k obnově gymnasis věnoval, a se
sjezdy bývalých dáků. Prosíme zvláště ty bývalé
žáky, kteří ejesdů v posledolch létech v Jiodři
chově Hradci konaných se nesúčastnili, aby la
skavě oznámili svoje podrobné adresgy slavnostolma
komitétu gymoasijnímu v Jiodřichově Hradci.

Ze Žišelle m. Cidl. Dne 8. dubna, kdy
oslavovala sv. naše církev — přeneseně — slav
nost památky „Zvěstování Panny Marle“, zvěstoval
ranní hlahol zvonů příchod nejdůstojnějšího pana
biskupa Dra. Josefa Doubravy, jenž, jak does u
nás lid říká, „všecky okouzlil“ — Od náměstí
k budově farní po obou stranách Palackého ulice
očekával J. B. M ladně geskupený veliký zástup
tidu, mužů i žen, jinochů i dívek, jakoš i do Ži
želie přiškolených dítek. Doprovázen vys. důstoj.
panem kanovníkem Drem J. Boukupem a dp. cere
movářem J. Huráněm, avítán byl nejdp. biskap u
fary žiželickým p. starostou Fr. Žampoa. celou
městskou radou, členy obecojho sastupiteletva,
jakož i pány starosty všech i nejvsdálenějších při
fařených obel, p. Hdícfum Jsnem Duffkem jménem
učitel. sboru, pak jménem školních dítek Boženkou
Šlárovou velmi krásnou a významnou básní a
posléz jménem celé farnosti duchovním správcem
Fr. Vinteron. Hned před farou navázav na slova
družičky: „ve srdeleh našich stará česká víra“ -.
promluvil nejdp. bískop k lidu, na srdce všem
vkládaje vřele, by povšdy vérni sástalí a se blásili
k 6 staré české víře Svatc-Václavské. Po před
stavení všech členů městské rady a sástapců při
fařených obcí pozdravir se s přítomnými kněžími
nastoupil po kratičké chvíli průvod do ebrámu
Páně lidem do posledního míste vaplněného, kdež
po mši 8x. a po modlitbách za semřelé promlavil
nejdp. biskup 8 kuzateloy k lidu podrohé. Pak
bylo sv. biřmování dospělých. Vzorné ticho, uelivé,
zbožné chování všech, zvyšované krásné předoe
senými spěvy: Mariánakými vložkami, Lurdskými
„Zvonky“ atd. za řízení p. řídícího J. Duffza, do
avědčovalo zřejmě, že všem dobře snámo bylo, co
děje se v chrámu Páně vůbec a v srdcích biřmo
vanců svláště. — Odpoledne uděliv ev. biřmování
dítkám školy Žiželické, měl nejdp. biskup třetí
promluvo, jejíž podkladem byla J. B. M. slova na
krásném antipeodiu oltáře hlavního: „O Nejsvětější
Srdce Ješíšovo, dej, abych Tě miloval vědy víc
a více l“ Nato nastoupen průvod do školy, kdeu
přítomnosti členů místní bkoloí rady a mnohých
rodičů — pro nedostatek času — jen krátco ko
nána zkouška dítek ze av. náboženatví. Druhý den
9. dubna dopol. věnován sv. biřmování dítek z4
všech venkovských přifařených škol (8). Při této
příležitosti ©promlovil nejdp. biskup počtvrté
k dětem. Podkladem učinil poslední slova £ du
chovního av. přijímání: „Měj Ješíši, po Tobě touží
duše má: 6 přijď ke mně a zůstnů se moou na
věky!“ Zkouška dítek ze sv. náboženství potom
následující naplnila J. B. M. veřejně pronešeným
uspokojením a zaslouženou chválou všem pánům
učitelům, kteří pro nemožnost duchovní správy
sami sv. náboženství se zdarem vyuču:í. Po zkoušce
a modlitbách za semřelé poděkoval za vše Jeho
Bisk. Milosti duchovní správce a krásným pro
slovem na rozloučenou Aninka Slaninova se Žiželice.
Na její slova: „Ať žije Kristusl“ promluvil nejdp
biskap popáté naposled o pravdě: Kristus žije,
Kristne vítězí, Kristus kraluje! usnav na konec
též veřejně borlivou práci svých zástupců ve far
nosti Žiželické. Udělením av. Apošt. požehnání
celá slavnost biřmovací skončena. Dospělých biřm:

vy bylo 685, dítek školních 491, celkem tedy1096.

K našemu článku ©moderní vědě.
Zpráva periodickéko Časopisu „Obnovy“ ze dne
12. dubna 1907 roč. XIII čís. 16. pod záhlavím
„Moderní věda“ na 2. atr., 2. sloupeo shora ne
zakládá ee v plném avém obsahu na pravdě. 1.)
Není pravda, že „před některým týdnem podala
důkas o zvláštní vědě „Osvěta lido“, podárajíc
zprávu o a-hůzi v Něm. Brodě, na níž přednášel
prof. Šmejksl a vyložil něco neslýchaného: „vě
domí jeme si utvořili aami“; nýbrá jest pravda,
že O. L. v 1. č, r. 1907 podala správu o před
nášce docela někoho jiného, že „duše naše resp.

vědomíjest pouzepon námiSone 2.)Není pravda, te „pokrokář prof. Šmejkalpřebil
všechno to, 60 possvad v hmotném pouze vývoji
až k projevům duševním bylo kdy řečeno“, nýbrž
jest pravda, že jsem nic podobného“ neřekl. 3.)
Není tedy pravda, že „z toho nad alapce jasnějí
vysvitá, jak říkal Hattala, še p. prof. Smejkalve
své extensí prozloril v nejdokonalejší formě ne
smyal“, nýbrž jest pravda, že jsem žádné exlense
v Něm. Brouédosud neměl“

Naše gemámka. Jak patrno, byla v našem
donieu = Praby podatatná mýlka pouze v osobě.
Vylošil-li řečník še „vědomíjsme ai utvořili sami“,
čiže „duše naše resp. vědomí jest pouze pojem
námi vytvořený“, jský tu podatatný rodil? lito
jeme, še — ovšem nikoli zámyslně — označen řeč

aík dopraví: leč jinak sami trváme na všech důtledeich,ješ dopisovatelnášzuvedenépokrokář
ské hypotnésy odrodil.

Z volebního ruchu.
Flastenectví sociální demokrmele.

„Ostravský Kraj“ v č. 18. a rozhořčením pou
kásal na to, jak a:cialisté čeští proti vlustnímu
výslovnému přesvědčení ustogpili žida Dr Adlerovi
ve Favoritech. K toma „Ostr. Kr.“ dodal: „Co
možno čádati od atraoy, na jejíš špici stojí židé:
Adler, Karpelea, Berner s němečtí nacinnálové
Peroerstorter, Schumaier a jiní? Strana prosáklá
tak židovstvím a německým duchem nemůže přece
dopustiti, aby v českém dělníka vzplála jiskra
vlasteneckého nadšení, která musela by nejdříve
svým obněm sašehnouti vůdce této strany. Třeba
jen poukásati na.Č.nnost „české“ s c. demokracie
pa Os'rarsku v otázce národnostní, která v obleďu
národaím nevykonsla zde dosad ničeho. Předáci
oc. demokracie posílají dítky vvé do škol něme
ekých a „Dach Času“tento čin ješté uchvaluje.

Boc.-demo.dělníci plní avými détmi německé
Školy, členské knížky „Unie“ jsou vyznačené jaa
kem německým, při akci podnikané za účelem
stizení potravního spolku používá se německých
potvrzenek, u soudo dělníci obbajováni šidovakým
advokátem a j. A tat strana chinbí se svým čeá
stvím, zejména nyní před -volbami. Nejsmatnější
při tom je, še strana tato má silnou opiru v če
ských oělLelleh. Čeští učitelé fodrují uanku moc
demokratickou, čeští učitelé jso1 nejhorlivčjšími
agitátory snah soe.-demokratických. A zasl-pená
česká veřejnost mléky přiblíží k towu, jak Česká
soc, demokracie dělný český lid připravuje o po
Bledof jiskru národního uvědomění. Jedaejne, do
kad čas. Nepřenecbávejme pole Činnosti jen strané
s0c.-demokratické, ale vapružme 8e k čiuu a soajme
Be náš český dělný lid zacbovati Českému národu,
a vyrvati jej z podrače německc-židovaké sociální
demokracie.“ — Dopisovatel „Práva Lidu“ roz
hodně se staví proti českým ačítacím kandidátůc
v usavíraném území. Plše: „Češi, kteří v azavře
ném území žijí, kteří udržují české sebevědomí,
jsou z největší části dělníci, sociálně-demokratičtí
dělníci. Ti česko-nacionálního kendidáta za žádova
cenu voliti nemoh-u a nebudou. dobře védouce,
še národnostní svá zájmy budou nejlépe hájiti,
když proti německo- měšťáckým stranám ibned
odevzdají svůj hlas kandidátu sociáloč-demokra
tickému. Stejně zachovají ee intelligenti, živnost
pici, učitelé atd. Co by sbylo pak pro česko
měšťácké kandidatary, byl by pak jen sadní bral,
velmi slabý mravní kvalitou i počtem, který by
byl špatoou represeotací českého tivlu v uzavře
ném úsemí Výsledky „sčítání“, které by provedli
svými ačítacími kandidatarami čeští měšťáci, byly
by pak jen vítaným důvodem pro německé nacio
nály a pro jejich tvrzení o misivě nepatrném
počtu Čechů v téchto obvodech“ — Jest vidět,
jak mohli národní zájmy své české menšiny bájiti
v socialistické strané na — Favoritech To raději
sloušití komanda vídeňského žida, než projeviti.
prakticky aspoň kus lásky k národu!

Wr. Beyl před svými voliči v České
Skalici a v Novém Městé m. M. Nanedělí
dne 14. dubna uspořádal p. dr. Reyl dvě voličské
schůze, odpoledne v Č. Skalici a večer v Novém
Městě n. M. Obě tyto schůze byly přečetně na
vštíveny voliči všech politických barev. Ve Ska
licí převládalo posluchačstvo sociálně-demokraticiké,
které si také zvolilo své předsednictvo, takže 86
ani místní starosta p. dr. Jadroý do předsednictva
nedostal, ač pořadatelé schůze to navrhovali. So
ciální demokraté dostavili se v takhojném počta,
protože jejich kandidát p. Hampl poušil obou
schůzí p. dra. Reyla k tomu, aby svůj program
vylodil též širšímu pabliku. Pen Hampl konal sice
jit ve všech městech schůze voličské,alev úzkém
krabu svých stoupenců a proto koná bospitační
oeaty též při schůzích drahých kandidátů, aby
projevenou již důvěra dal si ještě před svědky
potvrditi. Socialisté v Č Skalici rozbili letos
v břesnu schůzi p. poslanci Chocovi, ale pří
taktním vystupování p. dra. Reyla i p. Hampla
měla schůze zcele důstojný průběh a skončila ve
vsorném klidu. Samo sebou se rozumí, že při ně
kolikanásobné převaze vyzněla pro kandidatura
p. Hampla, což by se bylo stalo ibez vystoupení
p. starosty dra. Jadrného, jenž vyslovil se dle svého
pokrokového stanoviska proti dru.Reylovi oršem
ne £ osobních příčin, nýbrž z příčin politických.
Starosta dr. Jedrný sachoval se ovšem velmi ší
kovně, že nevyslovil se též proti demokratickému
kandidátu, ale nozacboval se možné, když nežádal
přímo projev ve prospěch svého kandidáta pokro
kového. Cítil horkou půda pod nohama a proto se
přispůsobil vnucené situaci. zalichotiv tažbám pří
tomných aocialistů. Ze skalické echůze je patrno,
že půjdouv rozhodnéchvíli užáí volby socialistéa
pokrokáti jako spojenci ve svorném šika. — Schůte
novoměstska měla scela opačný ráz echůze ako
lické. nebot snačnnu převahu mělo posluobačatvo
konsorvativního smýšlení, a socialisté tvořili men
šínu. Sobůzi řídil p. radní Venclík a naprostou
nestrannosti, takée p. Hampl i so. demókratp.
Mužík mchli nerušeně své vývody dokoněití. Dlu
ovšem po«namenati, že mluvili oba umírněně a
diplomaticky. V obou schůzích přednesl p. dr.

Reylnejprve ros a ve sry kložil politické, bospodářek itarní a
strany a pak as polemickyzaloženéfeči p. Hampl,



dra. Jadraého a p. Mušíka úspěšně roplikoval.
Due schůze s malou přestávkou trvaly čd2 hod.

odpol. do 12 bodin v noci. Je patrno, že bývají
takocé schůze satěškávací skouškou pro fysiekou
sdatnost Eaodidátů poslenociví, což pro možnou
pariameatární -obstrakci má také avůj význam.
Srovnávárme li voličaké schůze městského našeho
ovresu Be schůzemi sgrárolmi, dlažno uznati ne
popíratelně vyššíúroveh voličatva ve městské sku
pině naší, de sice utkávají se v ostrém boji
protichůdcé zásady, sle osobní slušnost bývá vždy
sechována. Srovnáme-li schůzi skalickou 8 ne
chunickou, dlašno doznati, že demokratičtí prostí
dělolci mají vyšší politickou úroveň nežli necha
nieký staroste Bešín, který sice napadl p. dra.
Reyla ve nehůzi naučenými: frásemi,-ale pak ho
aní nepřipustil ke slovu, rozpustiv nesákonitě
echůsí volíčekou. — Kaadidatara dra. Reyle ne
setkává se u liberálního roličetva se sympatiemi,
ale tolik je jist», de proti programovým jeho zá
sadám a proti osobní kvalifikaci nio 60 nedá na

"mítati. Voličské schůze jsou d brou agitecí vo
pro-pěcb progrsmových zásad katolické strany,
sle prvo přece nemusí já vúiklo povaovati sa
přelejváraa odchyl ých názorů a nemusí +e tudiž
obávati. že po jedné řeči katolického řečníku
ztratí na ráz acé mylné násory | P. Dr. Reyl vy
kládá katolický program beze všeho nátlaku na
přítomné a proto nikde, sni tam. kdo má většinu
svých stoupenců, nežádá veřejného osvědčení pro
sebe, protože o mandátu nerozhoduje vuličaká
schůse, nýbrž účast při volbé doe 14 května a
tu jaloré hlasování zabezpečití nemůže, Jsou tedy
protesty obecních starostů (pp. Rašína a Jadrcého)
proti katolické kandidatuře zcela nevionou demon
straci, kterou nikdo tragicky bráti nemůše. Dnes
die rovného hlasovacího přáva má volební hlas
purkmistra zrovna tulik ceny jako obecního me
tate, proto radniční rozkazy volební jsou zastara
lým brakem s dobrých časů všemohoucích notáblů.
Přežili jame vládu pánů Fraaců, přežijemei vládu
radničních notáblů. P. dr. Reyl de samozvaně ko
kandidatuře nevetřel, protuže nepotřebuje. mandátu
k svému zaopatření, nýbrž přijal důvěrníky ne
bizenoa wu kandidatoru teprv tehdá, když nenašel
Bo mezi konservativnimi živnostníky a intelligenty
kaouidát, jenž by volební boj prodělati chtěl. Kan
didatura p. dra. Reyla není tedy zájmem jedné
osvby, ani jednoho stavu, nýbrž zájmem orguni
sovaných katolíků v celém volebním okrese. Ka
tolický volič dá blas jen katolickému kandidáta!

Zajímavé vystoupomí p. dr. Drtiny
v Týnléti m. ©. V sobotu 6. t. m. navětívil
naje město snámý jiš cestovatel a učenými
přednáškami. Tentokrát ovšem vystoupil přímo
8 řečí kandidátní. Sešlo se do „Panského doma“
lidetva onoho, dostavil) 86 i učedníci do voličské
achůze. Veliká část posluchačů vůbec dostavila Be
2 pouhé zvědavosti. Konečně o osmé hodině objevil
se p. Drtina na řečnickém podiu. Vykládal program
své „lidové“ strany tak dlouho, až někteří z pří
tomoých dřímali, Ovšem že nejvíce svoji výmlov
Dost věnoval otázce živnostenské. Jak by také ne?
Všdst přece věděl, jakému atavu většína voličů
městské skupiny náleží. Nepověděl však, jak hlavní
orgán jeho strany „Čas“ uctivě poslubuje socia
liscické straně Adlerově, jejíž program směřuje
k utlačení stavu živnostenského. Měl také jasné
probláziti, še jebo strana v případě vžší volby
mezi socialistou a nesocialistickým kaudidátem
odevzdá svůj hlas socialistovi, který dle svého pro
gramu živnostenský stav | wpevňovalí nemůže —
Pak řočník prohlásil, jak jest nutno, aby vyučos
vání ve škole bylo zbaveno ducha církevního. A
toble jete dřív, pane dvktore, konal nadšené před
nášky o Komenském, který přikládal vyučování
náboženskému ve školách místo nejdůležitější?
Na drahé straně řečník připouátěl ve školách pábo
šenského ducha, ale neřekl jakého; skrátka hladce
a zcela neurčitě jako Masaryk. Přítomnýp. Typlt
chtěl dokásati, že i ti nestudovaní poslachači
dovedou lehce postřebnouti nedůslednosti hladkých
tečí intelligentů. Otázal se tudíž trefně, proč by
bylo katolické náboženství překážkou ostatním vy
učovacím předmětům. A teď pojal přítomné úšas.
Dr. Drtina nedal odpovědi přímé; dovolával se
vlak velice neobratně zásady Koperalkovy. Prý
bible mlaví o slunci, jako by se točilo kolem
země, A kdo učili v církvi jinak, byli prý alá

řováni. Pane profeusore, není vám stydno pakopísničku tolik otřepanon? Koperník byl přece
katolickým kanovníkem, a přece mu jeho nábo
Jenství nepřekáželo v objevu tolik důležitém. A
byl Koperník za to žalářován? Odpověste! A Ga
lilei byl dršán v sajetí — nikoliv v nějakém
přímém žaláři — za to, že začal odcbylně od
církve vykládati věroučné články, které s objevem
jmenovaným ani nesouvisely. Pane profesore, di
víte se tomu, fe v bibli stojí: „Slance stůj“?
Jest bible knihou poučující o fysicenebo o hvěs
dářetví? Vaši stoupenci semí, ač Kopernikovu
poučka snají, říkají v běžné mluvě, že shouce
vycbází a zapadá — apřece je proto nikdo neviní

s pao! vědy. Paneprofessore,vystoupiljstea cjrikve té,její synové onen objev očinilí a při
gtoupil k elrikri „evapgelické“, jejíš pohlaváři
fanstícky proti objevu tomu vystupovali. Ale do
evzugelíků jeste nezarýpi. Ti ováem byli vědy „vě

dečtájší“, jak víme s brobéhé to

na Koperníka. Objev Kopernikův znal i vámi
oslavovaný Komenský a přece bibli pokládal dál

24 koihu knib Když vám p ip právně řokl,že bible není kaibon přírodovědeckou. varoval Jste
ho „ušlechtile“, aby to neříkal před „klerikály“!

rotože prý bybo za to upálili I ne — drahý pane,
a t-hle nebylod církve opálen žádný kutolikani

ve středověku. Za to však lutherané a kalvínci
přímo fanaticky řádili proti vědeckým výskumům
katolické vědy. Chcete-li důkazy, přečtěte si dě
Jiny Jansenovy. Tam toho najdete plno. — Když
p. Typit uváděl celou řadu velikých učenců a
vynálezců, kteří byli upřímnými katolíky, odbyl
bo Drtina krátee, še to ovšem byli kaěží a dobří
katolíci, ale pro sebe jinak omýšleli. Důkasy, pane
„realistický“ professore, jen bonem důkazy na to
přílš amělé tvrsení!! Což ti katoličtí očenci byli
pokrytei? Toble měla býti odpověď universitního
professora oa dotazy voliče!! Na konec ještě na
jednu poznámku p. Typltovi odpověděl Drtios
Jednoduše, še prý p. Typlt tomu nerozumí. Zářivá
odpověď universitního professora! A toble má
býti lidový poslanec; takhle odbývá voliče z lidu.
Realistá podkuřují oedospělým socialistům jen což!
Ale starší řemeslaik, který již bodně pročetl, ne
stojí jim ani sa odpověď. Ten už u nich není u
vědomělý a vzdělaný ani tolik, jako devatenáctiletý
pocialista. Anebo máte, p. profegsore, jen vy na
vědomosti pitent? — Po Drtinovi mluvil p. Hampl,
který mluvil o Živnostnictvu podobně jako Drtina.
Zase jame se divili. Sociglista té živnostoictvu
pomůte? Ale p. Hampl přece mluvil otevřeněji
než p. Drtina; ten dával své řeči program národní.
Proč jen nerosvinal Drtina avé stanovisko k o
tásce židovských velkokapitalistů? Schůse skon
čena za potiesku socialistů. Ale avědomělí katolíci
dobře si rapamatují, jek se zachoval Drtina
k doterům Typltovým.

Ze Slatiny. Dae 13. dabna večer konala
be u oás vojičeká schůze, na které ge jako kandi
dát katolické strany za volební okres č. 45. před
stavil pan MUDr. Arnošt Pekař, obvodní lékař a
rolník 2 Čeroilova. Ve své jasné u přesvědčivé
řeči rozvinul program rolnický, řemeslniskýa děl
nický a připouienul, če uastává nám v příštím
parlamentě povinnost hájiti statek nejdrabocen
nější, víru svatvu. Velice se nám libilo, že pao
kaadidát nemluvil va plano, frázovitě, nesliboval
—jak to bývá, věci nemožné, ale mluvil krátce,
jasně a z přesvědčení. Bylo viděti, že nehoní ae
za mandátem snad pro svou osvbu, sle te má na
zřeteli blaho a prospěch lidu, ze kterého vyšel a
pro který také opřímně pracovati chce. Přejeme
mu mnoho požebnání Božího a jeme rozhodnuti
doe 14. května své hlasy dáti jemu,

Z Kněšic u Král. Městce. Dae7.t. m.
měli jsme u nás v Kněšicích voličskou sebůsi,
kterou svolal kandidát říšského poslanoctví pan
J. Rychtera ze Lhoty Smidaraké. Ve avé řeči po
jednal nejprve o neblahých poměrech rolaického
stava a vyzval pak — pfedstaviv 80jakošto kan
didát strany agrární — ko svorné volbě, ana s ne
svornosti, kterou prý jistá strana mezi uáš rolaický
lid vnáší, může nastati pro rolnictvo pohroma
veliká. Poněvadž tentokrát účastníci byli velikou
většinou uvědomělí katolíci, tož vzato na pomoc
strašidlo sociálol demokracie; jindy bráva se k tomu
ta všecken pokrok ohrožující bydra klerikalismu.
Přitom ovšem mosili jeme opětné slyšeti tu starou
bájku o tom vlku a jebněti: jak to darebné jehně
tomu bodnému vlka ubližovalo. Na námitky, še
edružení katolických zemádělců do rolnictva ne
svornost novneslo a uevnáší ani dnes, nýbrž strana
Jiná, ješ na svých schůzích zřejmě katolictví blaho
vůli odpírá, ale i protikatolický boj sa první úkol
strany (prosím egrární!!) prohlašuje, na takové
námitky a opravy vezme 6e při kandidátní debatě
houba, smaže 8e to, a — že prý to všecko není
pravda, prý i pan kandidát i jeho strana nábo
ženství „ovšem prý toho pravého náboženství
Kristova si velice váží. „Nu tak vida, vždyť snad
to přece není tak zlé!“ pomyslil si snad některý
katolický volič-dobrák; ale kterak se hned na to
zarazil a podivil! Sbromáždění žádá od p. kandi
dáta aspoň to ujištění, že v případě zvolení státi
bude jakožto poslanec proti obmýšlenému zákona
0 rozluce manželství a proti snahám tak zv. „Volné
školy“ a še vůbec i jinak bude pamětliv, se byl
svojen zástupcem lidu katolického. Ó, aedláčku!
To ne, to nejde, to by se prý rušila disciplina
výkonného výboru klubovního, jehož usnesení se
musí každý poslanec podrobit! Tedy nač to tvrzení,
že prý dle kultnrajho programu agrárního klubu
Je náboženství katolické v bespeči, když tobo
určité nechcete slíbit a tedy tím jen tesilujete
obavy, žo snahy vaše budou jistě protioáboženské,
te půjdete opravdu sa heslem šofinským, které
tak nršitě a to za velikého souhlasu přítomných
zástupců strany p. prví. Srdínko pronesl! Odpověď
ehlácholivá z úst p. kandidáta, že prý otázka roz
luky manželské a | jiné církvi katol. nepříznivé

o'ázky nejeon „skutní“, neuchlácbolilakatolickýchvolič, jal sřejmo bylo z nastalé pak dlouhé a
živé debaty, které se sáčastnilo mnoho z příto
mných a kterou konečné ukončil řídící učitel
£ Úbroustova p. J. Soukup důrasným přečtěním
požadavké Volné školy. „My chceme“ —, „my
choeme“ —, to stále se sdůrazňoralo, ale če b
také katoličtí rodičové ve školo své něce chtí

směli — na to nezbylo už po těch mnobých jmé
vem učitelstva Volné úkoly aredených „My chceme“
žádné místo. Bebůze voličů problášsna pak za
skončenou; pan kandidát sám jsa si vědom, že
v jeho prospěch nedopadle, když odcházel, ještě
ee vrátil do sálu a ohlásil avůj odchod — aby
prý se neřekla, že odešel poražen. Naše, katoličtí
voličové! Víte nyní, na čem jste! Volte za po
elance svého toho jen, kdo ge nestydl anebo nr
bojí vám alíbiti, 2e vám jakožto katolíkům ubl
žovati nedopuatí.

Ze Staré Lemulce m. P. V neděli dne
14. dabna odbývána byla schůze voličů v bostioci
p. Ferd. Zajíce, svolaná p. kandidátem poslanectví
ThDr. Fr. Šulcem s Hradce Král. Po volbě před
sedy, za kteróbo zvolen vldp. Ant Láš, farář lom
nický, v řeči přes hodinu trvající objasnil p. kan
didát poslaneotví program avůj a strany katolického
lidu v Čecbách. Ř-č p. kandidáta přijata byla fre
etickým potleskem katolíků. Nenalezla však vlíd
ného přijetí u soc demokratů, kteří se sem, ač
koliv zváni osbyli, dostavili. Již průběhem řeči p.
kandidáta poukazovali na svoji přítomoost obvyk
lýmis dávno otřepsnýmišlágry,nezapomněvšepfi
tom ani na Drozda, na kteroužto pronešenu po
známku bylo jim p. řečníkem trefně odpověděno
„patří mu to.“ Umyal jejích, vyrušiti p. řečuíka
a klídu, se jim nezdařil, rovněž nepodařilo se jim
to ani při volných návrzích. Zvláště velkou zásobu
duchaplných dotazů měl občao Fr Kousal, prová
zející svá slova až příliš horlivou gestikulaci. Bylo
mu však vždy trefně «dpověděno p. kandidátem,
takle jeho dotazy u ostatních vzbudily jen smích.
Rovněž občan Rozkovec, který se prohlásil za lep
ího katolíka než byli přítomní, byl jak nálež
usazen. Na pomoc přispěchal také právník p. Strání
ský z Nové Vsi dotazem o rozluce manželství.
Přítomnost svoji dávala na jevo „atrakce Lomnice“
proletář Vušek, který jsa bez vyznání, každému to
chválí, jak jest šťasten, čo se těch pouť římských
sbavil. Poněvadž nálada u sociáloích demokratů
stoapala ad normál, akoačil p. předseda acbůzi.
Večer v týž den konána schůze v Tubáni za čet
ného účastenství, kde však odepřeno slovo 80c.
demokratu, jelikož nebyl voličem za venkovské
obce. Účastníci oboo těchto schůzí poznali z blízka
to umravnění soudrahů a všeobecně bylo od ne
stranných lidí odsuzováno. Mravní úspěch byl ca
straná katolická, a přáním nás všech jest, aby p.
kandidát katol. lidu, na kterého můžeme býti brdi,
vyšel dne 14. května co vítěz. Zdat Bůh!

Z Lovimnaké Olešnice (z okr. Novopa
okého). Dne 7. dubna večer konala se u ná v hc
etinci p. Bachtíka voličská schůze, kterou svolal
vys. důst. p. Dr. Šule, professor náboženství a fi
osofie v Hradci Kr., jakožto kandidát strany ka
tolické. Jistí páni, sejména s Kalná a z Čisté se
všemožně namábali, aby schůsi znemožnili, pře
mlouvajíce zejména p. Bacbtíka, aby místnost bo
stinskoau k této echůzi nepropůjčoval, ale čistecký
milostpán odejel jako rytíř amutné postavy, neboť
8e mu ukázaly jednoduše dvéře a řeklo aa mu,
když mohl p. Zázvorka míti schůzi v jednom ho
stiaci, proč by nemohl p. Dr. Šale míti schůzi v
hostinci druhém. Schůze sama dopadla pro stranu
katolickou tak ekvěle, še je Levinska Olešnice zo
tří čtvrtin pro ni zabezpečena. Dotazy a námitky
p. starosty Kalenského byly panem kandidátem,
snámým to a proslulým řečaíkem, skvěle zodpo
váděny a vývody jeho potkaly se se všeobecným
souhlasem. V celém kraji sdejším ustálen jest jiš
názor, že dojde bezpochyby k něší volbě mezi p.
Dr. Šulcem a p. Zásvorkou, poněvadž kandidatura
p. Dra Matoněka pro jeho výstředně protinábožen
ské názory jakož i pro jeho mládí nenalezá nikde
oblasu. Naproti tomu kandidatnra Dra Šulce jest
jiš ve většině obcí okresu novopackého ja lomni
ckého zabezpečena a též v okresu hořickém se
v jeho prospěch pilně pracuje v přesvědšení, že
má p Dr. Šulcosobaí kvalifikací k říšskému man
dátu nejlepší.

Z Chlumu = Hifaska. Dne 14. dubna
dopoledne po službách Božích konala se u nás
voličeká schůze, na která se představil jako kan
didát poslanectví strany katol lidu v Čechách p.
Josef Prokop, rolník = Jasené. Klidně, mluvou
selského lidu, avšak stračně a věcně rozvinol pro
gram strany v hlavních rysech. Řeč jeho byla od
měněna potleskem četných posluchačů. Pan Adá
mek = Vojtěchová přesvědčivými slovy p. kandi
dáta doporučil. Po té ke slovu přihlásil ae p.
JUDr. Adámek s Hlinska, který vyslán byl, aby
uhájil posici mladučeskou na Chlumu a získal vo
liče pro liberálního kandidáta JUDra Fr. Malin
skóho. statkáře s Ronova. Jeho řeč, kterou snad
zůmyslně protáh! až přes poledne, aby pro pa
kročilou dobu nemohli ke alovu doatatí se i jíní,
především atoupenci strany katolické, byla velmi
nejasná, hlavně pokad se týkala třech známých
bodů; měla již s této příčiny do sobe nádechne
upřímnosti. Poslucbačí vyslechli ji k posledu jiš
B netrpělivostí, ratieskali sice teké, avšak tleskot
jejich byl aspoň u volké většiný spíše výrasem
alašnosti nežli soahlase, eož bylo z toho patrno,
že kdyš jeden Chlumský občanodbal| m ské
úspěcby pro roloictvo a vyzval voliče, aby dali v
den volby hlasy své p. Prokopovi, ozval eb frgs:
netický potlesk. liberální je u nás jeko
tajistá i jinde valné aeslabena, lid přichází po



trpkých zkušecostech k poznání. Nejvíce hlasů
dostane u nás p. Prokop, třeba že jest Jenota rol
vík a zeumí tak frázovitě a uhlazeně mluvit jako
mnohý paa doktor.

Hlídka dělnická.
Jakl soelalisté pomáhají dělnlotru.

Vyvolali kurážně ve Vídni stávku pekařských
dělníků, kterou smutně prohrali. Dopouštěli se ve
likých oásilností na těch, kteří pracovati chtěli,
házeli jim upečený cbléb do bláta. Křest. sociálové
z dělnické solidarity stávkovali také, ale neolu
povali o svobodu dělníky pracující. A fiasko 80
cialistických vůdců přes jejich násilnosti den ode
dne bylo zřejmější; sami rudí stále ve větším
počtu se dostavovali do práce Když kř. sociálové
nabídli se, že bodou bráti podíl na vyjednávání
na zákledě svých požadavků, Bocialističtí předáci
zpapně odmítli. Křest. sociálové todíž počali vy
jedoávati sami a docílili pěkných výsledků. Rudl
stávkáři, vidouce, že jejich vůdcové ze strannického
záští proti křesť. proletářům zbytečné dělnictvu
škodí, vraceli se do dílen na milvst i nemilost,
beze zvláštních podmínek. Tu teprve bleděli rudí
vůdcové stávku aspoň trochu Čestně ekoncovati.
Po novém jednání vymohli daleko méně než kř.
sociálové; ozvaly se pak hlasy, že na dělnictva
spáchána od rudých hotová zráda dělnictva,Špatné
znamení pro výsledek voleb!

Soclalstům účel posvěcuje pre
středky. Dokázali jeme, jak sami vůdcové ru
dých zřejmě se .vyblovují, že jest sondrubům ve
prospěch strany dovoleno lbáti, přetvařovati se a
podváděti. Nyní nový doklad. Volný svaz pekafů
v Něwecku členům ukládá mimo jivé tato pra
vidla: „Buďte krajně opatrní se svým vyjádřením
o příslušnosti k svazu. Z-.dpovězte otázku pekař
ských mistrů, zdu jste ve svazu. slovem „nikoli“,
aby žádný pekařský mistr nevěděl, jací pomocníci
v jeho pekařeké dílně jsou zaměstnáni. — Chce-li
vás mistr nutiti do svazu „žlutých“,tedy se nechte
co nejochotněji do žlnté kniby zanésti. Oznamte
to však ihned správě svasu. — Všnde musí otázka,
zdaž v případě stávky práce zanecháte, sodpově
děna býti alovem „nikoliv“. (Der christliche Ge
werkechafter z 12. dubna.) Tohle tedy jest ta
vyšší morálka socialistická|

Svaz zaměstnavatelů. Organisačepod
nikatelů a zaměstnavatelů v Hakousku semkly se
v pevný avaz proti stávkám. Kdo vyvolal tento
obrat, jeož může býti pracujícímu lidn tolik ne
bezpečný? Fanatické řádění sociální demokracie.
Zaměstnavatelé prohlásili: „Naučili jsme se taktice
od soc. demokracie. Za ponledních stávek už jame
nebyli pány ve svých továrnách, nýbrž mosili jsme
poslouchati diktátu cizích lidí. Tak to dále nejde!
Když boj, tedy boj!“ — Socialisté ovšem dělnictva
svým nespravedlivým štvaním mnoho neprospěli.
Teď bude ještě bůře. Aby moblo socialistické ve
dení proti svazu důrazoěji bojovati, vypsalo dvoj
násobné příspěvky do stávkového fondu. Sociali
etický dělník cítí tedy tíbu svazu podnikatelů již
teď. K vůli rejdům radých vůdců musí vyní pla
titi, až se bade obýbat. A to že jest bmotné
zlepšení socialistických dělofká? Soudrozi, platte,
plaťte a zas plaťte! Vaši vůdcové vásza to vženou
do nějaké stávky, v níž po dových hmotných o
bětech budete poraženi.

(Zasláno.)

Slavnému představenstva
Věsodborového sdružení!

Já nížepeaný vzdávám nejerdečnější dík za pod
pora v nemoci pět neděl trvející a volám = hloubí
srdce: zaplať Bůh,

Bratři dělníci! Vyzývám vás v zájma dobré
věci, abyste odložili všecku liknavost! ©Kdo nejsi ve
Věeodb. sdružení, přistnp k němn ; ať vsrosteme v řady
nepřehledné! Za dobrou věc smodilo vpřed| Zdař Bůh!

Josef Klikar,
tovární dělník v Polici n. M.

Různé zprávy.
Jak se sbírají pomíze na „ovamge

lisaci“ Rakouska. O tom píše nedělní„Čech“:
Odkáš :-li někdo snačnější obnos oharitativnímu účelu

Řetolickéma, honem se pokřikuje : Klerikale Erbsohlei
cherei! a zatím Ise dokásati, še protestanté dovedou
desetkráte tolik vylouditi na umírajících k účelům ne
všdycky ideálním, coš jim dokazuje Bonifacius- Kor
respondens“ v č. 7. Uvádí, de kromě 1 millionu marek
ročního previdelného příspěvku sovangelického bandu
posílá se s mnoha stran do Rakouska skoro téš tolik
vodkazech k účelům více méně odpadlickým. Tak da
roval botelier Kopp ve Františhových Lázních 3800
koran na varhany v novém protestantském kostele,
alečna E. se Schůlierů odkázala brněnskéma ovapgo
lickému spolku šenskému 10.000 kor. Vilémina sHau
rowits darovala ústavu vídeňských diakonisek 10.000
korun, rodins známého Braesa v Zábřehu darovala
12.000kor. k saložení protestantské fary, kopec Wadi
vOlomouci dal na protestaotský kostel40 000., Evan
elický spolek v Bílsku v několika nedělích
esbral 50.000 kor.na ovangelický sirotěinvo, hraběnka
Asobargová darovala městu Úterý (Nendeok) 60.000

kor. pro oran ebadé, továrník Sohindler v Brogeasi daroval 41.000 kor. na protestantský spolkový

dům ve Vídui, na kterýš sobralo so jiš dříve 70.0.0
korao, Ludvik Wittgonateio daroval 109000 korao a
jeho evstra též 100.000 kor. vídeňskému ovangel.ckému
spolku pro sirotky, obchodník Rob odkásel německé
evangelické obci a domu diakonisek v Prose 260000
kor. Mnohé dary ve Wartborku nejsou ani uvedeny,
takže vším právem dary s odkazy k účelům protes
tentekým mobvu aměle páčiti so za jeden rok na 1
mil. korao, coš a derem orangelickéno bandu činí
úb:nně suma 2 mil. kor., neproti čemaš všechny dary
katol. apolku sv. Bonifáce sa rok 1946 činí úbrnem
240.000 kor., z čeho Ize souditi, če londání odkszů
u protestantů jest daleko větší a účipnější, nežli u
katolíků “ Ostatné přes všecky úplatné grcče bnatí
„Los von Rom“ ochaboje, poněvadá se dobře poznalo,
Jaký nebřesťanský účel má. Miadočeský „Den“ sděluje
14. dabna: „Dle úředních výkazů erangelické vrchaí
olrkevní rady přestoopilo v r. 1908 celkem 4364 osob
k ojrkví evangelické, o 491 méně neš r. 19 6. Zcírkve
katolické vystoupilo 9905 osob. V r. 1906 vystoupilo
s olrkro evangelické 1297 osob. Pu celý Čas, co bnatí
vedené pod heslem: „pryč od Římaod r. 1898 trvá,
přistoupilo k církvi evangelické 43.805 osob, z nichš
připada 81:7 proo. na ouperintendance německé, 95
proc. om české a 87 proc. na smíšené. V téže době
vystoupilo z církve evangelické 6047 osob. V době
minalých všeobecných voleb říšských doskblo hontí
největšího číselného výslevka 0689 “ Totokrátká zpráva
dosvědčuje významně, jak se práže pruských pastorů
přes všecky peněžité podpory atále více batl K tomu
ko všema ještě přestal právě vycházeti v Ústí n. L.
losvonromistický list „Douteches Tagblatt.“ A to jeat
velice důležité znamení doby.

Kulturní okénko. Překrapajícízajíma
vosti adělují „Slovácké Noviny“ vdopise ze Stráfnice
o přednášce „volného myslitele“ Pelanta. Tento vysoce

vznešený dach prohlásil, že svět povstal sám sebou
Níetvá bmoto, jak veliká jest tvoje mou! Dokázala jai
sama sebou víc neš věscky vsvícené lidské rosamy
naší zeměkoule! Tahé pokrokářiměli mínění, če dětem
mejí býti vykládána všscka náb-ženství, a pak ať si
Z cích tato mládež sama vybere. — Tak! Děti! K ob
asžnému, třebas atračnému vyložení příčin, podstaty

škole veliké práce několika let. Jaké obrovské sta
diom vyšeduje ne př. jediná věrouka katolické, jak
velký počet odborníků zaměstnává se výhradně vý
kladem Starého zákona! Jiní saze věnují 60 výhradně
atadin sr. Otců, pastorálce atd. Leč nedospělá mládej
má posneti síry všecky a — pok vi vybrali. Měl li
by výběr, zázrační pánové, dopadnonti aspoň trocha
rozumně, muuil by chlapec aspoň trocba vniknoati do
voitřního ducha různých vyzoání a pak sám nad nimi
filo« ficky uvatovati. A kdo mu podá nestranný obraz
různých několika vyznání? Soad pokrokář, který tolik
vášnivé o veší víře iže, který dokazuje, če ani kato
lickéma náboženství nerozumí, sč jest synem katolické
matky? A má li kdo vůbec nějaké náboženské pře
avidčení, nevyužije zcela přirozeně každé vhodné pří
lešitosti, aby přiváděl jiné k přesvědčenívlastoíma?
Jistě ani politik ani filoscf so nezdrší a šíří hlavoé
přesvědčení vlastní. A co tedy bude dělati učitel růs
ných náboženství? Ten že ponechá úplnou volnost
rosoumku dětskému? Vědyťi v jiných oborech musf
vésti učitel nedospělé děti jako na provázku, mejí-li
aspoň něco věděti. Ale v příčině nábošenetví můle
býti koždé děcko avéprávným učencem. Jen aby ty
nejmodernější anaby český rozum nedvbro nepopletlyl
—| Jedná ce pokrokářskéma učitelstva skutečně o
věda? Haecklovy oblapající „Zábady světa“ byly od
bornými nčenci naprosto odeouseny jsko Štvavý a pro
Ibaný apis. Leč „Český Učitel“ musil dělati českémn
překlada toho spisu reklema. Uvedli jeme již některé
výroky odborných zoalcův v nepoctivém díle Hnecklové,
kterého se nypí unás tolik užívá ne balamocení lidu
ze zášti protináboženeké, Nyní ještě doplňojeme vysoce
zejímavými výroky učenců, ješ uveřejněny v „Rádci
dachovním.“ S filosofického hlediska odsoudil Haeckla
heriíneký profsesor Paulsen těmito slovy: „Co choi
činiti, jest ne více ani méně, neš te Haeckl jako
filosof nikdy vážně brán býti nemůde.“ Slavný anatom
a přírudospytec Vilém His u Lipska z ohledu lékař

ského s Plno Oho teké naprostoHaeoklaodsoudil, konče těmito slovy: „Jednání professora
Haeckla jest lehkomysloá bra e fakty . . . a nedí ce
omlaviti, protože Haeckel si byl vědom vlivu, který
vykonává na široké vretvy. Jé zám jsem vyrostl ve
víře, de mezi vlastnostmi přírodozpytce jest apolehli
vost a úcta před skutečnou pravdou jediná, která se
nesmí postrádati. Nechť si jiní poblíšejí na Haookla
jako na vůdce strany, dle mého úvadku sřekl s0 on
spůsobem svého boje býti považovánu v kraba váš
ných přír.dozpytců se rornocenného.“ Dr. Cbwulson,

rofessor v Petrobradě, odsoudi) Haeckla se stanoviska
fysické vědy takto: „Výsledek našeho šetření je brozný
— může se říci, Se tabé zs vlasy! Všecko, ale všecko,
co Haeokl, pojednáveje o fysiokých otáskách, praví,
vykládá a tvrdí, jest falešné a spočívá ma noporos
umění aneb svědčí o neuvěřitelné neznalosti náklad
ních olásek. Ani o sákoně, který vyhlásil za vůdší
bvěsda své filosofie, nemá ani základní skoláckou sna

můšeme tvrditi, de stejně si vedi při četných jiných
otáskách vědy, kterými as ve svém díle obírá aneb
se jich dotýká. Haecklovy „Zábedy světa“ jsou typi
ckým dílem, jehož antor pohrdá XII. přikánáním:

emáš psáti o něčem, čemu nerosamíši“ Nadto prof.
U pso se vyjádřil: „Od dneška jest ten zpátečníkem,
kdo ještě pořád za sastaralým s pastým materialismem
sjeho hlavním prorokem Arnoštem Haecklempobíhá“
— A bď de organisované pokrokové učiteletro obce
šířiti Haecklovými vývody skatečnou vědu? Z krajní

sášti proti katolicismu ohápají se titopoové prolhaného spisu a bezmyšlenkovitě přikyrají protikřeslan
ským nmepoctivýmvýrokůe, jsko by věsoku soudnost
stratili. A toble má býti pro jiné vratvy národa pří
klad skutečně svobodného smýšlení a cesty sa rysí
pravdou|

Nové ukásky social. vadělávací

práoe. DoruiechosVolkoblntt“ oznámil26. ledna £.£.,ve Vídniredí nemocnémusoudrahovi100Kali
bovali, nedá-li se saopetřiti. Ten však zemřel jako

křeslan — a za to ma bylo oděch 100 K odepřena.
Čeští soudruzi o tom přes dva m'gíce ati muk: —

Mor. Nár. Nov.“ 6. dubna sdělily o terrorismu dtáv
Řářů aKokorů: „Dělafcl pracnjící byli přepadání, in
sultováví a sbiti. Na Bílou eobote byli dělníci sto
lafští silnou tlupou rváčů a násilníků přepadení a do

nemoo. pokladaa v Braš nachází 60 = rakou sociali
stických. Nyní smisel úředník pokladoy Meisener, a
tu objeven schodek; oelkem si vzal Meissner 24.000
K, mezi nimiž jest 5000 K s volebního fondu něme
ckých socialistů. — Die „Ostr. Kr“ v obecním výboru
v jedné obcí na Místecko socialistický člen obec. vý
bora topil katolíky a jejich přesvědšení; problásil, še
e kasatelen káše se smiletro. Po dalších útocích jej
ostatní členové výboro z mlstovati vykázal.

Vzorné obee. V Čechách jsou to Millice.
Mojí jen 35 čísel 06 3:0 obyvateli, jednotřídaí škola,
ale pokrok ve všem dobrém. Sratky a vjezdy do nich
jeou pěkná upraveny. návsí je upraveno jako park,
středem jde hezká rilnice, v prostřed návsí parku stojí
dům obecní se vzornoa kanooláří, velkou knihornou
jiá před 30 lety zoloženoa, na hořejší straně návsí je
škola s hodinami. Na konci dédioy js kůlos se stro
jem psroím, obsení rybník má dvě plovárny. V Mil
čiclch narodil se známý osvícený roloík František Va
vák, jenž dil za časů Marie Terewe a Josefa II. Př
klednon obcí českou na Moravě jen 2řikazy n Olo
mouce. Obec vyniké čistot.u, úpravností, vzděláním
i avorností ob avů a maoha závody rolnickými, ze
lenými pozemky a jinými vósmi dobrými. C> u obva.
obcí uredeno, platí o slezských Milostovicích. Racio
veloě spravorané ostatky, v obci čistota, pořádek,
svoroost, občané členy rolnického lihororu v místě a.
rolnické mlékáray v Jarkovicioh Z M|atoric js dk.
rada p. Viocenc Prasek, zasloně-lý top graf a bývalý:
ředitel českého gymonsla v Opevě. K jeho poctě a
uznání zásluh eřísen v obci „Praskůr park“.

Domácí zahrádku. V nišádné z:hrádco
neměly by chyběti zsjména za nynější drahoty mata:
fezole a hrách. Dokud se badems domafrati, že nová.
síla k práci se získává jan používáním masa, bude
bída a nouze va svétě. Jakmile so nle přesvědějma,
že rostliny jsou stejně uytivé — jako nejtadnější pe
Čeně, pak přestaneme po mase toužiti « budeme pcží
vati hrách i fasole zelené v luskéch neb sralá zrna.
fasolorá m hrachorá a budeme fivi sytě a lacino.
Hrách a fazole daří se témeř věnle Koddá. půda
jim vybovaje, je-li jen poněkod výslanmou. Ve stínu
a yčaratvě hnojené nebo příliš vlhké půdě rostou do
natě, nasazují všsk méně lasků. Je li boojení natné,
učiníme to snperfosfátem. Nesmí býti však 2: rok
po sobě na témž místá pěstovány. Z ranných brachů
nejdoporačiteloější j-ou: Prajssk, Můjový král a
Kentisch [ovicta. Clou řada osvědčenýchdrohů možno
obdržeti v somenářském závodě Frast. Viktorin.
v Hradci Králové.

Jak se vyplácí včelněství. Diesprávy
včelařské jednoty v Ubříněvsí na Česko Brodek měli
členové jednoty na jaře roku minulého 720 včeletov,
od kterých obdrleli 60'/, metr. centů medu, ! g vorko
a 310 rojů. K pojištění na rok 1907 přihlásili ólenové
celkem 908 včelstev v přiblišné ceně 38.200 K, Je-li
1 g vytěženého mela za 160 K a | g vo:ko ga 300
K, sárokovala se cena pojištěných včeleter 309%, ne

počítaje v to ceny rojů, kterých se upotřebilo většino1sesiiení vůsl tev a k rozňifení včelínů U některých
včelařů jeví se výtěžek v lonebém roce daleko větší;
na př. jeden včelař v Kolodějob od avých 18 včelstev
obdrž“l 538 kg meda v ceně 510 K; avůj včelín cení
si na 700 K, které se ma sůrodily 779, nopočitaje + to
cenu 40 rojů, které též ol avých včslstev obdrdel.
-Jiný včeleř v Kaří od 70 včelstov vytěžil 11 g medu
v ceně 1760 K; týš včelař cení si svůj včelío ua 2000
K, ješ se mu zúrcčily 889, Mimo tento sikvělý fi
naněcí výsledek nelzs ze sřetele pusliti neocenitelný
zisk, který včely hospotáři a sadaři přinášejí tím, že
létejíce a květu oa květ přenálejí prášek tydiukový
na pestíky a spůsobají tím oplozsní krětů Vedie tuho
jsk by maohý mladík a hospodář v chova včel nelezi
Osvěženía milou sábavu, která aš talk často leckteré od
vrátila od návštěvy hospod a všelijakých nebezpečných
zábav a planého povídání.

Cena skořápok vajec jest veliká. Sko
řápky, obssbujíce množství vápna a solí foslorečných,
podávají výborný prostředsk ku krmívu pro mladý
dobytek. R zamofý hospodář nestrpí, aby ma hospo
dyně zabasorala skořápky na bnůj, ale sbírá je na
kamna, načež vyschlé roztlače ne prášek a přimící
do krmiva. Hospodáři netřeba pak kopovati drahé
přášky pro dobytek. Tento prášek ze skořápek po
slouží snamenitě telatům, hříbatům atd, vůbec všemu
ddospělému zvířectva domácímu. Škoda kašdéskořepky!

Hmehe poněum ušetří na mase, na šatech i
ne hotovosti, kdu racionelně chová králíky.

Dr. Fr. Sláma dle zprávy „Času“ kandi
duje též v Brně a to za spojené strasy lidovou
a pokrokovou.

Konstantice Bouška ov. Václav.
Upozorňujeme katolické kruhy na daožní imert
© tom uměleckém díle.

Dopis z Prahy.
Z Národního divadla. Již častěji byla nám

poskytnuta příležitost zabývati se poměry v Ná
rodním divadlo po delší dobu vládnonoími, které
nejson ovšem nikterak idylické. Ti všichni ma

našem českém vookově, kdož veposmínají na zlatý.chrám uměa aa břehu Vltavy, diviliby se, kdyby

odhrazli roušku, zakrývající vmitřaíústrojívadle.
O rozvrat r Národním divadle pečlivě ae

starají i někteří členové operní I činoherní. soóny
sami. Jakým způsobem, to ukázalo se po úmrtí
manželky dramatorgovy, paní H. Krapilové. Ne
chosme znehodnotiti leč tém, hdoš
podepsali snámé prohlášení, uveřejněné jako „sa



sláno“ v pražských listech denních — vyjímáme
ovšem pravé umělce a pravé umělkyně — domní
vajíce se, že prohlášení podepsali r poubé kole
gialposti — — nutoě musíme připomenouti, že
zasláno, kterým se zavazují „všichni společně a
nerozdílně bájiti uroji uměleckou čest jeden za
všechny a všichni za jednoho“ — — bylo vlastně
přestřelením, ne-li planým a bluchým troubením
Ba poplach. Mladí páni, které intendance divedia
nedávno byla nucena napomenouti zvláštním pl
semným podáním, aby svědomitěji nešli dosavud

bleděli stadovati přdované úlohy, aby skoušky
nebylo nutno od i, prohlašují tedy, že budouse hájil! —

ášeme se: před kým? Ubližuje jim někdo?
Je to suad urážka, nap'še-li čelný literát, jakým
Jest M. A. Šimáček, redaktor „Zvonu“, že na pří
klad dramatický umělec Hašler měl by avé příliš
krovnaté ruce krýti rukavičkami? — — — Proti
tomu 86 ohbradívšichni členové Národního divadla?
Nepřípustaé!! Operní i-dramatičtí umělci rostli,
kdyš se řídili pokyny kritiky, která je vychová
vela. Dramatický umělec, duchem vyšším vedený,

aeodmítne posudku kritického, méně či vícepřeznivého neb nepříznivého, při čemž ignoruje kri
tiku zlomyslnou, sledující cí) tendenční. Drama
tický umělec musí býrí povznesen nad to, aby se
dal do hádky s obecenstvem v hledišti, jestliže
jebo zuboženému výkonu netleská — nesmí hned
přecházeti ku pohlavkům, jako posledně jeden
učinil, neboť kdyby třeba náhodou přiš:l na sil
nějšího, dopadl by snad zópae všelikterak . ..

Dáváme jistým šivlům v Národním divadle
jednu dobrou radu, aby svým samovolným jedná
ním v mnobých případech dalo by se říci řádě
ním — nestrpčovali život sobě a svým apoludru
bům i spsludružkám navzájem, aby (u skývu
denního chleba nemáčely svorně některým svým
kolegyním v pelyňku, aby dle známého „žiji a
nechám žíti“ zavládly v Národním divadle konečně
poměry jiné, skatečně umělecké Řevnivost nesmí
zabíbati tak daleko, aby 80 zapomínalo na přední
cil — povznáseti jiné uměním! Kdož toho zapo
míoují, nejsou nežli budlaři ve avóm obora, bo
jicími se, že sličnější tvář druhého ubírá a zmen
Boje sláva druhému.

Tolik prozatím
Květy, jež obecenstvo hází na scénu 8 po

tleskem, nikdy velcí, v pravdě velcí umělci
a rukou si nervali! O květech, které by umělci
živí ortvým 8 hrobů rvali, nikdy ani nemluvíme.

Budeme pilué sledovati daláí průběh poměrů
v Národním divadle v zájmu umění a veřejně za
ktiknome ty, kdož by umění zaměňovali za — kc
mediantstvi. — —

Vyznamenání a řády. Již před návštěvon
mocnářovou hlavy města horlivě debatovaly,
kdo má býti navržen k vyznamenání, až došlo
k rušným sporům. I nejnovější obecní starší chtěli
za svó „zásluby“ nějaké vyznamenání. Jen s těmi
záslubami pomalu! Protěžování pokrevenců příliš
málo obětavá práce.

Úmrtí a upálení paní Hany Kvapilové. Pá
trali jsmo v seznamu členstva pro fakoltativní
spalování mrtvol a shledali k svému podivení, že
sesnolá umělkyně nebyla členem té společnosti
avi dříve ani v posledních letocb. Sám p. manžel
zvěčnělé požádal přodsedu, aby mobla býti ze
analá choť spálena, jak prý si přála za živa. Proč
však umělkyně sama za živa a v Čas neustanovila,
jek jest obyčej, plsemaě poslední vůlí své přání!

Balsamování mrtvoly dra. Ed. Grégra. Uni
versitní professor a mladočech dr. Hlava žádal za
balsamování mrtvoly zesnulého 4100 K pro sebe
a 3000 K pro assistenta. Došlo pro tento znečně
vysoký účet k rozracho. Zoámý předák sokolský
jako navrhovatel balsamování prohlásil, že nečekal
tak veliký účet. Usnešeno proto, aby rektor ani
versity účet přiměřeně upravil.

(Zasláno).
IKněží sobě!

Boku loňského zlevil ové třicetileté jubilenm
knědský spolek sv. Josefa se sídlem v Gorici. Jest to
spolek výsnama pro kněšstvo velikého, an na zásadě
avépomoci pracuje o díle lidumilném, neboť podává

pomovné raky těm dělníkům na vinici Páně, kteří sirou prací v duchovní správě nebo ve škole ně

"a chorobu přivodili, pro kterou na Čas se staldalší práci neschopnými. Jak asi bude známo, jest
účelem tohoto lidumilného spolku, jehož zakladatelem

jm váš diecosán, uvěčnělý a velezssloušilý prelátlip, poskytovati ochurevělým kněším v sanatoriích
w Gorici, [os a Meraně celé saopatření, aby sa laciný
penis pobytem v jišním mobli se zotaviti. Jak

ední správa výroční udává, objímá výše jmenovaný
epolek 77 dieossí v Rakousko Uhersku. Německu a
dástečně | Rusku a čítá nyní 1797 členů, z nichě jest
91 čestných, 350 zakládajících, 1061 došivotních a
305 přispívajících.

Doživotním členem mošno -© státi, zašle-li se
ústřeiníma ředitelství du G>rios 80 K jednou pro vády,
přispívající členové platí 8 K ročaš a po 30 letech
nabývají práv dlenů dodivotních. Choe li kdo přijat
býti do některého se 8 spolkových sanatorií, jest ma

ti oi sádost ústřednímu ředitelství do Gorice a vy
- ovědčsním lókařskýc, jimě se ma pobyt ne jihu du

je. Je-li čadatel jiš šest měsíců členem doši
votaím, požívá všech výhod spolkových; platí denně
aa celé ssopalření s obslabou | lékařským ošetřením
v moremekém sans'orio 5 K, v Joe a Garici po 4 K

denně — není-li žadatel tak dlouho členem doživotním,
platí o 1 K denně více, coš cene na poměry do
tydných míst jen nepatrná. Vevšech třech sanatorilok
moěno v domácích kaplích oslebrovati, a k proobásoe
jsou všade domácí sabrady pohodlně upraveny. K blišší
informaci podáobšírndjší správy na dožádání samo
ústřední řediteletví („Cemtral Vorstand des St. Joseph
Priester Veroinas“) v Gorici.

Jakým dobrodiním jeat spolek tento pro kněze,
jenš sa laciný poměrně penís může ai dopřáti k so
tavení svému pobytu na jibu, mohlo by dosvědčiti
těch 3748 kněší, kteří od r. 1876—1906 v sanatoriích
těch zsopatření a domov nalezli a dobrodiní toho
vdědně vapomínají. Aby tento lidamilný spolek mohl
svou činnost dále rosvinouti — pomýšlíť se na zřízení
nového ssnatoris na jišním pobřeší Dalmacie — jest
třeba, aby kněží ve svém sójmu £a členy spolku tobo
přistupovali a jeho šlechetné intenoe podporovali.
Tím pamatují pro badoucnost ne sebe a sv6 ochura
vělé opolubratry, pojistí ae pro případ dopoštění
Bošího a řeší tím prakticky část sociální otátky
kněžské podle sásady: „Kněší soběl“

Antonín Grégr.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 18. dabna 1907 1

ol plenice K 18+50—13 60, dita K 10-60—11'90, ječme
neK 1100—11-70, prosa K 00:00—90'00, vikve K 11 60
—12:14, hrechu K 18'00—23'00, ovsa K 740—810,
čočky K 44 00—58-00, jabel K 20 00—00-00, krap K
20 00—40:00, bramborů K 8:40—440, 1hl jetelového
semene bílého K 100:00—00-00, 1 bl. jetelového se
mínka čer. K 100*00—00:00, ruského K 00'00—00'00
máku K 47:00—49'00, lněného semene K £v 0, 100
tg žitných otrab K 1800—0000, 100 kg pleničných
otrub K 12-00—00:00, 1 hg másla čerstvého K 348
—388, 1 kg másla převařeného K 0.00—000,
1 kg sádla v K 168—188, 1 kg twaroha K
0 88—000, 1 vejosK 006—007, 1 kopa okurek K 0
—0'00, 1 kopa zelí K 000—000, 1 kopa kapasty
K 600—8 00, 1 hi cibule K 300—1-20, kopa drob.
zeleniny K 1:00—1 20, 1 pytel mrkve K + 60—9'00,
1 beška švěstek K 0-:00—000, 1 hl jablek K 13 00U—
24 00, 1 hl brašek K 0'00—0'00. — Na týdenní obilní
trh v Hradai Králové dne 18. dubna! 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pěenios hektol. 64, žita
63, ječmene 60, ovsa 101, prosa 0, vikve 21, hra
chu 6, čočky 3, jabel 1, krun 4, jetel. semínka
11, lněného semene 17, máku 0. — 3%.)Zeleniny:
zelí 00 kop, okarek 00 kop, kapusty 00 kop, cibale
62 bl, drob. seleniny 182 kop, mrkve 60 pytlů,
brambor 801 hl, sslátu 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
00 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 2 kusů, podevinčat 771 kas, ků
slat 137.

DIVNÝ NÁKODNÍ DNAMOU
látek pro domácnost, jakož i dámakých apáoských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čeustva „Vzájemnost“ v Hromově. Tóžlze
obdržeti tle zboží 30 mt., obsabujícíkašdá

různé y, zejména: plátna, ozfordy,bar
chenty, sukónka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotfebiti,
za K 12-—, vyplaceně od koruna 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

XKidier sochařsko-řezbářské
448 33 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
Z FĚTIDOMÍ Č. 286.

Doporučuje te slušně P. T. ducho
venstvn k provedení oměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitejnic, spo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
+ reliefech, soch avětců, kracifiksů,

rámů atd. atd.

N94

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

Franckovky

lahodné krásnéjemné ]| chuti, barvy.vůně,

doery a sestry, otihodné sestry

ka hrobu doprovodili.

Marie Horáčková,
matka.
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| Akciový kapitál K 4,000. 000-— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
:: devis, valut atd: Výměna kuponů.

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.

5 =

2 Záložní úvěrní ústav< 3
Š :

š v Hradci Králové. 8
ň - :

knížky vkladní - 10

Vklady napoklad.poukázky4. lo ode dne vloženído dne vybrání.

| "Stav vkladů koncem březní K 9,422.000—

Telefonč. 9, Fihálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.

Ja- u
Co jsou a co chtějí sociální demokraté?
O tom byste se těžko poučili v známé brožuře Šmeralově. Za to však poznáte práci socialistů, až přečtete brožuru:

, . ., 6 h, 50 kusů

VZ domácnosti sociálních demokratů. %%10 po18b,Řada1 v ábocinIL"v téžeceně.
Objednávky vyřizuje administrace Časových Úvah v Hradci Králové.PETE ETO0+0

Konstantina Buška

k OVATY VACLAV.
=Kovová plalcsta.=

Bkvostné dílo umělecké. Rosměri s uměleckým rámem, opatřeným kovovými ozdobami 72X60 cm.

do 30. dubna 1907.
Cena odlitku nejpečlivěji patinuvaného a ciselovauého i e rámem K40 —' Bednička K 2-—. Osobám pevnéhoposta- 

vení na 10 měsíčních splátek po pe“ K4—0
Skvostná ozdoba bytu a veřejných místností.

Račte objednati tímto kuponem:

Makladatolskému družstvu Máje v Praze.
Objednávámtímto Buškovu kovovou plaketu »Sv. Václave v rámci.s

savazuji 8e peniz K40 >, t. j. slovy čtyřicet koran Nakladatelskému dražetvo Máje
ibned po dodání zaplatiti... -taplatím dobírkou............. zaplatím v 10 lhůtách

'
bk

po K 4—. Splátky natno dodržeti a objednávka toto nelse zrašiti. Účet jest splatný
a žalovatelný v Praze.

Pošta M Povolání u

NAKLADATELSKÉ DRDŽSTVOMÁJE 2moměmýe V PRAZE IL- Štěpánská u,- 53

a © Bi
Majitel: Politické družstvo tiakové v Hradei Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor Antomín Pochmen. — Tiskem bisk. kn/htiskárny v HradciKrál

SRLSŠ2SLDS



;koho é ap se?r

Čtěte! Rozšiřujtel

Ouch katolické

= Obnovy.=
Sbírka úvodních článků Obnovy.

Sepsal + biskup Edoard Jan Nop. Brynych.

Stran 722, velká 8, cena 4 K franko.

Sbírka ta jest svéráznou specialitou v českém
písemnictví. Nechybujeme, srovnáme-li náboženský
význam úvodníků těch s politickým významem
článků Havlíčkových.

četbou pro čtenáře prosté i vzdělané, jest DeVy

čerpatelným zdrojem pro časové vespolcích a zůstane i po dlouhých letech cenným
literárním památníkem poctivé práce bystrého bi
skupa. Přináší úvahy tak poutavým a jadrným
slohem, že se vám zdá, jako byste četli z brusu
nové myšlenky o časových proudech; nikde žádná
nuda, nikde jalová fráze. Nechť každý upřímný
katolík tyto úvahy čte a šíří“

Objednávky vyřídí

Bisk,knihtiskárnav Hradci Král,

S SLAVIA“ ©
vzájemně pojišťovacíbanka v Praze,
vyhovajíc morodobým pošadavkům spořivého obecengva,
zavedla v odboru úivotním novou sazbu pojišťovací ns

dožití» úmrtí =
se zaručeným 4", stoupajícím

úrokováním základního pojistného.
Pojišténý kapitél bude vyplacen, dožije-li so pojištěnec

ustanovené Ihůty, anebo kdyby kdykolí dříve zemřel, ihned
po jeho úmrtí

. Výhodno s+láště pro ty, kterým v pozdějších letech
vzrostou výdaje na dospívající rodinu a p. nebot naproti
tomo smenšuje se at do nepatrného obnosu pojistné. Ubývá
totiž, čestým rokem počínajíc, pojistného ©20%,
prvotního obnosu, sedmým rokom ©24, alé.,
takše na př. při 3bleté době pojišťovací obaášelo by po
jistné v poslednímroce pouše 4%, počstečního obnotsu.

Jako jiné sazby tak i tato spojena jest s nárokem
Ba dividendu.

Fondy a reservy banky
Slavie jsou . -. - 

Všechen zisk náleží čle
něm. Dosud vyplaceno
v celku dividendy . . K 1,400.69681

Ve všech odborech bylo
dosud výplat - K 82,787.15957

Podrobné vysvětlení a sashy zdarma zaš'o

Generální ředitelstro banky Slavie
vPraze, na Havlíčkovénáměstí,

jakoš i gener. zastupitelstva:

vBrně, ro Vídní, vLublani, vo Lvověs v Záhřebě.

Adresa pre telegramy:Banks Slarla Praba.

K 31,865.380'80

freguen

Stran581B?nabízízaSMÍŽONoucenu K160(místoK320)

arumet

tiorum.KB57

Dra.Ant.Brychty

Blokupskáknitiiskárua.

seuBrevissynopsismateri casuumincuraanimarum

pp“
VADEMECUM

Řada [( III. vydání) za 16 h, 50 kusů po
14 h, 100 po 12 h. Řada II v téže ceně.

Zd ' vy I vPAv prospěšná SIG,
Dlouboletou zkušeností a důvěrou adběratelstva

"podporován, mohu dnes otevřeně říci, že jsk sm ěsl
kávy zelené, lak za mébo osobního dohledu

. pražené největší oblibě a odbyta daleko za
branicemi se těší. Kapoji pouze nejlepší druby
a jakosti kávy; spokojím 80 « meuším ziskem
a jest zajisté žádoucne, aby ctěné ubecenstvo
kraje uvšeho této výhody hojvěpoužívaloaDa
moji firmu s úplnou důvěrou se obrátilo. Bude

zajisté k úplué spokojenosti obalvuženo.

Fr, Jelinek, Slatiňany u Chrudimi,
zasilatelství a modernívolkopražírna kávy.

PEVTTTTVETTT

Čís. 3514.

Konkurs.
Při městské obci Královéhradecké obsadí se

nejméně na jeden rok provisorně

policejních strážníků
UI. třídy, každé a ročním platem K600 — 16%,
přídavsem, svobodným bytem, pu případě 8 ročuku
přibytečným v obnosu K 240 -. ulužebním odávem

-a jiným příslušenstvím dle zvláštolho ustanovení.
Žádosti za odělení nifst těch vlastnoručné

psané podány buďtež podepsauému úřadu purk
mistrovskémudo 18 Května 1907,op.
(řené průkazy, že žadatelé jsou úplsě zdraví
statoé postavy, zachovalí a ne starší 30 roků.

Přednost bude dána těm. kteří podají dů
kazy o chvalcé Činnosti své u měkterého aboru
hasičakého ve vělším městě.

Osobví představení j> vyloučeno

Do nákladu
přijmu spisy náboženského obsahu
z oboru katolické moderny a filo
sofie. Lask. nab. pod značkouÁ. B. poste,

restante Kolín.

—=
© místo

kostelníka
neb jakékoliv podobné zaměstnání

rosí mladý muž, svobodný, 24 roků starý,
který po více let v této slažbě vypomáhal a
dobrým odporačením se vykázati může a tóž

jako písař zaměstnán byl.

Nastoupiti možno ihned neb kdykoliv jindy

Po osvědčené nejméně jednoroční službé
stane se posteupení z II. do lí. uřídyslužební se
svýšeným platem K 760 — a požitky výše zmí
něnými.
. Purkmistrovský úřad král. věnn. města

Aradce Králové, dne 20. dubna 1907.
Starostův nám'stok :

J. Pilnáček, tmp

Franckovky račolinou, ovous roslulé svou polohou v
aĎ milémuPolabí vlastními.jen našemu

(cho, rheumaiismu m I ovalovém,
bledničce, hělotoku,

Shorobéchnervových a u oNÝP?
výpolcich pe zlomení a

Rozsáhlý park.

Lékárna, pošta « telegraf v místě.

jemné
MH | lahodné krásnévůně chuti, barvy.

Masliai:Pelitleké drušatvo tiskové v Mradel

I ustáleném,mirném,rovabž| ml

nohybnosti kloubů
(l eukrovce), chadokrov

(poleci, spermatorhol, imptaúci),
a slomeninách,

, aomMocech ,

Znamenitá kuchyně.



Ara 6m -Předýlatnanačívyt roku24S0k
Číslo 17. + na PL rody5 4—A |

V Hradci Králové, dne 26. dubna 1407.A = Inserty se počítají levné.

—É

Dechovenstvo česká v čele národa.

(2) Není anud v celém avétů národa, jeož
by měl lidovějšího kněžstva jako národ časký.
To uznával vůdce národa Dr. F. L. Rieger a
proto při národní práci počítal vždy na s0u
činnost katolického kléro, jenž na všech ce
řejných podnicích a na celém rozvoji národního
života má nepopíratelné zásluby. Kněžstvo
brálo důležitou roli i v českých dějinách, a
tení ani jediné vynikající epochy dějinné, aby
v Di některý kněz neudával heslo.

Českou hknibu přinesli nám věrozvěstové
křesťanští se. Cyrill a Metboděj. Kaltara naše
"děkuje tedy za svůj vznik kněžím. Zlatá doba
-Karla IV. je v úzkém spojení s arcibiskůpem
Arooštem z Pardobic, nejpřednějším rádcem
"Otce vlasti. Dobu husitskoo zahájil kněz Hus,
době českobratrské udávali směr kněží Blaho
plav a Jap Amos Komenský. Národa dloubc
letými válkami náboženskými oštvaného vjeli
se jako milosrdný Samaritán kněží katoličtí A
zabezpečili ma jednotným názorem nábožen
ským natný podklad k dalšímu životu. V nej

za dob Josefa II. probodili dřímající život ná
;rodní kuěží-křisitelé. Kněží katoličtí podporo
vali párodní probuzení, zakládali borlivů české
besedy, trpěli veliké persekace pro své vla

dentské nadace, oa Ústř. Matici Škol. a mnuhé
jiné účely národní, A 2a daešní doby mravní
zboubo, Šířenou v národě židovako-zednářskou
žurnalistikoua literaturou, paralysují drobnou
„prací jediní kněží katoličtí přese všecky neur
valé útoky a všeobecný nevděk. Jest tu věru
povášiivý příznak liberální otravy veřejného

vmetnoati beztrestně vo tvář urážku nevla
-stenectví a nekultoraosti, jako si to dovolil
„Ratibor“ v úvodníku z minulého týdne, kdež
čteme tyto fráze: „Náš veřejný Zivot nesmí
býti ovládaat faráři a pátery, poněvadž poli

ního celku mocí cizí. Dejme kněžím poli
tický vliv a politickou moc a vzdáváme sa
tím podstaty svého češství, podstaty ideuvé svc
body národe, právě proto, že nás povede a

určovati vedálený, cizi, mezinárodní Jím. Za
„drobéózoačí sklerikalisování našeho veřejného

osvětovýu kdo si uvědomí

a „V práci a vědění jest naše spaseníi“, ten
ani na okamžik nemůže být v pochybnosti, že
tu skutečně je sáska o spasení české vlaste
aocké duše, jestliče si dáme faráři uašeptávati,
©o máme kosati v mimonáboženských věeech.“

Citované fráse jsou smatnými již z toho
důvodo, že zaačí duševní obmezenost českého
tiska, jenž má býti lidovým vrstvám ve tvorbě

by ještě smutnějšími, kdyby měly atáti se

světě. Je to obžalobou vůdčích kruhů politických
o Čechách,že do listiny poselstvačeskéhomepojaly
ani jediného ka stavu kněžského, ačkoliv

delegace iMická má ropresentovati všecky kul

důležitý vlastenecký činitel vládnoncími astra
nami jgoorován s umičován, nelze se divili,
že lidové vrstvy katolického lidu protestojí
proti této zvrácenosti Četnými
rami katolických kněží. Lidová tato akce

ných poměrů a zároveň odsouzením liberál..
ního paastra. Kněžstvu nesmí se odpírati účest

noviska občanského ani 80 stanoviska národ
ního. V tom ohledu kryjí 60naše uázory 8 nej
Do českým novinářem Karlem Havilčkem,
od něhož i nynější novináři mohou se ještě
maobému přiučiti. Havlíček piše: „Chtíti, aby
si katolický kněz skutečně politických záleží
tostí ani nevšímal a žádného oočastenství

v nich veměl, jest právě tolik, jako chtíti, aby
přestal být člověkem. Neboť každý člověk, tím
více vzdělaný, jakož má být každý kněz, masí
míti nějaké politické mlnění, to jest, jemu
nesmí býti jedno a lhostejno, jestli se nám
v občanském životů dobře nebo Špatně vede
a jestli tedy máme dobré nebo špatné zřízení,
dobré nebo Špatné zákony, z kterých naše ot
čaoská blaženost ueb bída pochází. On sobě
musí přáti, aby se dám dobře vedlo v občan
ském ohleda, abychom tedy měli dobré zákony
8 dobrou ústavu; jakožťo vzdělaný maž musí
věděti, které zákony jsou dobré a našim okol
nostem přiměřené, a jakožto poctivý muž
musí se také podle přesvědčení svého v životě
říditi, to jest musí dobra občanskému napc
mábati s všelikéma zla se protiviti. Kněz,
protoše jest kněz, nepřestal ještě býti obča
nem, a když se od kněží žádá, aby si politi
ckých věcí nevšímali, jest to zrovna tak, jakoby
se zase od jiných stavů žádalo, aby si nábc
ženství nevšímali! Tak dubře jako žádný rc
zomný tohoto žádati nebade, nesaí se i onoho
chtiti.

A má-li býti náboženství skutečně tím, kčemu

nesmí zajisté jednu z nejdůležitějších stránek či
vola, to jest občanskou stránku zanedbávatí. Nábo
ženství nás vítá u přijímá vstopující na teotu

a žehná na cesta
z učho, ono jest při nás ve všech důležitějších
krocích v životě a mělo by si tedy nevšímati
občanského zřízeni ?“ (Epišt. katnohor., vyd.
1906 str. 29.) ,

Uzavíráme: jestliše veliký český politik
od kněžstva účast ve veřejném životů vyžado

úzkopraé názory malých politiků,

nOsvěta lidu“ ze dne 18. dubna t. r. číslo

bozkoufessijní školy?“ břeší ua dobromyslnost
svých čtenářů takovým způsobem, že ta drzost

noa nevědomost, takže by lépe ačinil, kdyby
se věnoval všemu možnému jinému než —
Bpisovatelství. O jeho bezedné nevědomosti
svědčí oásledujicí nepopiratelná fakta:

1. Pan pisatel neví, že „dějepravu bibli
cká“ jest pouhá učebnice, kterou jest ka
techetoví vykládati, k tomuto výkladu že
jest však nesbytoé třeba odborné vědecké prů
právy, které 66 mu dostává stadiem tbeolo
Bickým.

Pan pisatel nemá ovšem ani ponětí o the
olugickém studiu, on neví

2. že také existuje nějuká vědecká nauka
o tom, jak se má Plsmo sv, vykládati vůbec
a jednotlivá tista zvláště. Pun pisutel

3. novi O uejnovejší literatuře biblické
pranic, noví m. př., že prví. dr. Musil vydal
r. 1406 v Praze sbírku universituich extepsí
pod názvem „Od stvoření du potopy“ a letos
v Olomoací „Pu stopách událostí Starého zá
kuna“. Kdyby si byl pau pisatel avpvů jeder
z těchto spina přečetl, byl Dyse puučil a uebyl
by se před svudným čtenářem nesmrtelně bla
moval a nebyl by dukázal, že rozam! biblické
dějepravě a Písmu sv. jako sekáč logaritbmům.
Ovšem spůsob puma pisatele — uičeho nečísti
u hued 8e postiti do plasma,kniby to, na které
jest badována tisiciletá naše kultura, jest
mnohem pohodlnější; za to však se nemůže
ban pisatel diviti, že jehu úvahy Čiví na soud
ného čtenáře dojem podobný, jako když sly
íme ševce sedícího na verpánku mloviti učené
traktáky o astronomni. Pan pisatel

4. neví, fe sám Kristae nazývá Abela
spravedlivým (Mat. 23, 35 „aby přišla na
vás cšeliká krev spravedlivá, kteráž j:8t vy
lita ou zemi, od krve Abela spravedli
vého až do krve Zachariáše, ..“). Panpisatel
nevi,

5. že av. evuogelista Jan ve svém prvním
listě bl. 3. v. 12. praví výslovné, že skutková
Jeho (Kaina) byli zlí, bratra pak jeho (Abelu)
spravedliví. Pan pisatel neví,

6. že apoštol národů ve svém lista k Ži
dům (11, 4) výslovně praví, že věrou obě
toval Abel lepší oběť Bobu nežli Kain (Kajin),
pro kteroužto svědectví obdržel, žejest spr:
vedlivý, nebo Bůh vydal svědectví darům jeho.

Kdyby byl si pau pisatel přečetl tato
místa, zajisté že by věděl, že oběť Abelova
proto se více Bohu libila, poněvedě byl spra
vedlivě živ a poněvadž oběť provázel též při
slašnými vnitřními city, čehož u Kainu ne
bylo. Soudný čtenář zajisté uzná, že to svědčí
o pořádné porci duševní obmezenosti, když
pau pisatel piše: „Člověk přirozeně by se dc
maiva), že Kainova oběťplodin jemnějšía ú
čelnější byla nežli Abelova z masa zvířecího.
Proč byla oběť Kainova zacržena jako nedů
stojná, není zjevno.“ Pan pisatel oceňoje pa
trně hodnotu oběti se stanovisko praobyčejaáho
kachaře. Ostatně bychom mu mohli snad tato
nevědemost odpustiti a spokojiti se pouhým
politováním jeho doševníbo kretenství, avšak
pan pisatel na základě této nevědomosti pu
dezřívá kněžstvo, když píše dále: „Kněží ...

že Kain byl zlý“. Takovéto tvrzení není oršem
již pouhá igaorance, nýbrž z nevědomosti ply
noucí drzá uepovtivost. Pan pisatel jest duševně
tek obmezeným, ža

7. neumí si představiti, jak může krev
nespravedlicé prolitá volati k nebi za trest;
proto ke slovům Hospodinovým, jež po vraždě

tvého volá ke mně, abych tě potrestal“, jan

kdybychom my řekli, že nevědomost pana pi
satele volá do celého světa po — výsměchu?
Rozaměl by tomu pan pisatel? My se domní

bade rozuměti. Pan pisatel
8. neví, že hned první věta článku „Kain

n Abel“ v biblické dějepravě zní: „Adam n
Eva měli syny d dcery“, a proto v této ne
vědomosti píše: „Bůb poznamecal Kaina, aby
se ho každý varoval a nikdo bo nezabil. Kdopak
byl tento „každý“ na světě, když mimo Kaina
tu byli jen Adam a Era?“ Odkud ví pana p'

satel, že bratrovražda se stala v době, kdy
ještě neexistovali jiní bratří a sestry Kainovi?
Snad ozná pan pisatel, že Kain byl již v pc
kručilejším věku (řekněme 40, 50 let), když
Abela zabil. (Dle Gen. 6, 3 byl živ Adam sto
třicet let, když se mu narodil Seth, který dle
Gen. 4, 26 byl mu nábradon za zabitého Abela;
dle toho bychom mobli položiti bratrovraždn
Kainova asi do r. 120 věku Adamova. Jak
rozšířeno mohlo býti již aa tuto dobu pokc
lení Jídské!) Odkud tedy ví pan pisatel, že
Eva po narození Kaina neb Abela byla ne
plodua po 40—50 let? Odkod ví, že nemobla
Eva poroditi do té doby, kdy se bratrovražda
udála, celou řadu dětí obého poblaví, které
dospivše 12—14 roků, jak oa východě bývá
ve zvyko, ozavřely mezi sebou mauželeti?
Odkud ví pan pisatel, že v této době neex:
Btoval již zvačný počet potomstva Adamova,
jehož každý příslašník cítil v sobě zákon
spravedlnosti, že úkladná vražda má býti pr
trestána udnětím života? Jest to neslýchaná
troufalost, když píše pan pisatel, že Ksín „sám
zabil veškeré pokolení lidské (sic !), vyjímaje
své rodiče“

9. Pan pisatel ví sice, že „Dějeprava bi
blická zmiňuje se dále o Kainovi jen, že měl
mnobu dětí“ To však jeho perversním zámů
rům oikterak nebrání, aby nozatáhl do svého
článku, který bojaje proti nynější 3kole, věci,
které se v biblické dějepravě vůbec nenalézují,
ve Škole tedy neprobírají. Patrně pana dopi
sovateli účel jeho posvěcuje takovéto pre
utředky, jichž užívá. Nemuseli bychom se tedy
ani těmito věcmí zde obfrati, přece však 8u
Jich dotkneme, poněvadě i z nich čiší bezedné
uevědomost pisatelova; on



10. neví, le „Písmo ar. 68mo praví, še
gplodil Adam mnoho syuů a mnoho dcer, ale
nikde nepraví, jak 3e jmenoval syn nejstarší.
— Bynové Adamovi si vzali za manželky své
sestry a stali se tak praotci četných rodin,
kmenů a národů. Pokolení lidské se množilo
hodně rychle.“ (Musil, Od stvoření do potopy
str. 110,) Poněvadě si pan pisatel nedal ani
tolik práce, by se v této Masilově brožarce,
určenépro širší intelligentní kraby
(patří k nim pan písatel?), poučil, proto táže
se nejapně: „Jak mohl v té cizí zomi nalózti

že nalezl Kain ženu v cizí zemi; snad jest
pao pisatel tak naivní, že neví, co znamená
v biblické mlovéalovo „poznal“ žena? Navi,
že na nesčetných místech užívá bible tohoto
slova eufemisticky k nazuačení manželského
obcování? Pan pisatel

11.neví, že „Rain se s celou čeledí svou...
stěhoval. Popásajíce svá stáda, těkali z místa
na místo, hledajíce území, v učmž by mohli
opět provozovati orba A založiti osadu.
Bralise... směrem východním a usadili se ko
nečně v zemi Nod... Po dlouhé a oamálavé
práci obdělali si zde půdu a založili si novou
osada jejíž hlavou však nebyl Kain, nýbrž
potomek jeho Henoch, po němž se též jmeno
vola.“ (Musil, I. c. str. 114.) K omlavě pana
pisatele badiž připuštěno, že v českém pře
klado stoji skatečné (Gen. 4,17) slovo „wěsto*.
Kdyby se byl však u povolauého theolaga in
formoval, byl by se dověděl, že v originálo
stojí slovo „/tr“, které znamená nejen město
v našem slova smyslu, nýbrž též tolik co sídlo,
osada, ano i tábor bedujnů! Óstatně' i každý
soudný člověk ze soovislosti vycítí, že pevné
sídlo, kteró se pokusil Kain zde založiti, nebyl
ani Londýn, ani Králové Hradec, 'že jednotlivá
bydliště nebyla tak zařízená jako jest n. př.
dům, v očmž sídlí redakce „O. 1.", že jest to
tedy velice dětská otázka, kterou 8š pun pi
eatel klade: „A kde vzal (Kain) zedníky, te
saře a jiné řemeslníky ke stavbě potřebné?“

Pan pisatel patrně
17. neví, že naši cikáni, kteří pe potulají

ae ženami a s dětmi, tedy Je svými rodinami,
jsou přece jen taláci a poběhlíci, jinak by ne
mohl napsati, že se kletba Boží na Kainovi, že
bade talákem, nevyplnila, poněvadž „nebyl
poběblíkem, když měl svoji rodina.“ Ačkoliv
pan pisatel jeví tolik ignorance, přece zase na
drubé straně

13. ví více než celý svět; píšet: »To se
ale kletba boží na něm nevyplnila; vždyt měl
se ho každý varovati a to žena 8e ho neva
rovala a měla « ním mnoho dětí“ Kde, prosím,
stojí, že každý, i jeho žena měla ae ho varo
vati? To jest čirý výplod obrazotvornosti páně
pieatelovy. Jest skutečné ko podivu, že prve
oeměl ani tolik obrazotvorvosti, aby rozaměl
výroku, že krev ve vraždě prolitá volá k ne
besům o trest, a nyní má zase takový nad
bytek obrazotvornosti a tak jemný sluch, že
slyší trávu růsti. Ovšem ten, kdo neumí psáti
objektivně, kdo píše jen tendenčně, musí dříve
neb později prozraditi takovýto nedostatek
dobré vůle.

Pan pisatel
14. nezná základy nejjednodušších pravidel

logiky. Ze amínky Písma 5v., že Kain založil
pevné sídlo, osadu, azavirá, že nebyl pobě
blikem, že se tedy kletba Boží na něm nevs
ploile. VÍ pan pisatel, jsk dlonbo Kain v této
nově založené osadě se zdržel? Může dokázuti,
že voní klidně dlouhou řada let žil a snad
docela klidně zemřel? Nikoliv! Kaio učinil
oo kus trvale 8e usaditi, ale Písto sv. a žádný
jiný pramen nám nepraví, že pokus 66 zdařil;

pějaké dubě pobyto v novém sídle cítil zase
osten svédomi u nespokojeuvst, která ho pt
hnala k tomu, že nově založenou osadu opastil;
dosti možná, že založil takovýchto osad na
čas i více. Podobný případ máme i v tom, že
Kuin jsa oráčein, rolníkem, osival pole; z toho
však, že oslval pole, neplyne, že musel míti
též hojnou žeň a že tedy kletbu Boží (če ma
země nebade ďávatí ožitku) 60 novyploila,
Pan pisatel

15. neví, že Henoch (syn Kainův) zplodil
Irada, rad Mavisele, Mavinel Mathuvnele 8
Mathusael Lamecha (Gen. 4, 18). Kdyby to
věděl, neiobl by říci, že Lamech jest vnak
Kainův. Nikoliv, pane, vnak, nýbrž prapra
pravouk! Kdož by tedy mobl se s panem do
pisovatelem diviti, že „vnak Kainův Lamech
vzal si dvě ženy“ ?

Pan pisatel ve evé nešťastné svfstice vidí
na příběhu o Kaiou a Abeloví jen samé stíny;
při tom zavírá úmyslně oči před světlými jeho
stránkami. Proto

16. neví, jak krásné ethbické poboutky
celé vypravování obvabaje. Noví, jak graficky
blá-á příběb ten, že Béh se nespokojoje jen
se zevnějším úkonet Vohvslažebným, tedy
e prázdoým formulisinem, ža žádá beráhonný
život a při úkonu obětním též přiměřené smý
šlení a cítění, tedy nitro člověka, jeho srdce.
Pan pisatel

17. nevi, jak krásně jest ve jmenovaném
příběhu líčen celý psychologický procese, sa
čínající závistí s končící vraždon — process
to, který volá ke každému, še jest hřích po
tlačíji v zárodko, nemá-li se s aěho svým
časern vyvinouti zlo veliké, třeba i sločin. Pan
pisatel jest utrannickou vášní tak zeslepen, že
ani nevidí etbickom výši ve slovech Hoepodi
nových: „Pod tebou má býti žádost jeho
(hříchu) a ty panovati máš nad ním.“ Kdyby
byl pan pisatel pozorněji četl slova te, byl by
snad při psaní svých vývodů též více 80 opa
noval a nebyl by se tak slepě dal acbvátiti
záští k vyučování náboženství ve Bkole. On
však ztratil cít pro mravnost tak, že

18. ani necítí, jsk hrozným, skutečně od
zlého odstrašujícím dojmem působí na kašdého
člověka dobré vůle přísná slova Hospodinova
a jmenovitě jeho rozsudek, který pronáší nad
bratrovrahem a který působil i na samého
Kaina způsobem zdrcajícím. Pan pisatel „pro
bírá“ s podobuou frivolnoatí dále vypravování
biblické o potopě světa; i zde z jeho pošklebků,
jimiž enižoje známý příběh, dala by se

19. ovésti celá řada míst evědělcích o tot,
že o nejnovějších bádáních na poli biblických
studií nemá ani nejmenšího ponětí,še stojí na
středověkém ještě stanovisko, že jest tmář a
zpátečník prvního řádu a tu, kde sám ze svého
vykládá, že jest kornnovaný nevědomec. Ne
chceme sa však více poaštěti do podrobností,
poněvadž tak nízká úroveň biblického vědění,
ma které stojí pan pisatel, nás zbavuje povin
nosti jeho články vůbec respektovati 4 uve
deného každý dostatečně vidí, jakými prostředky
se bojuje pro bezkonfessní Školu, z uvedeného
patrno, že člověk, který nemá pro mravnost
sám dostatečného smyslu, najednou faricejsky
si braje na zachranitele mravních citů u mlá
deže. Litujeme čtenáře „Osvěty lidu“, že jsou
poukázáni živiti se stravon tak odpormon.

Dopis z Prahy.
Situace rolnictoa. V kouři a ranásh voleb

ního boje nesmí ee zapomínati na budoaonost.
Myšlenková dělitka, dle kterých se jednotlivé
strany rozestupojí, mají nadřazený střed pro

spůchn národního. Zejména naše utrany rolni-cké nu venkově nesmějí ponštěti se zřetele,
že i přes hořkost volebního boje bude jim po
dati si vzájemně race ke společným úkolům,
které v novodobém vývoji věcí. zemědělských
všdy určitěji rýsují se na obzoru. A tento vyšší
mravní zájem neměl by nikdy připustiti oné
divokosti agitační, které zasóvá v srdce je
dovaté osobní záští, postoší ducba a sdrašuje
mrevy. Pravda a vůděí zásady té které strany
ničím se tak neznehodnocojí, jako nekalými
agitačními prostředky. A jestliže potřebí k bu
doucím: úkolům svorné práce veškerého rol
nictva, pak nechť zápasníci pamatují, aby věc
ností boje umožňováno bylo již nyní sblížení
pracovní.

Selská broada postupem nadvýroby prů
myslové nabývá stále většího výsnamu, 8 js00
četné známky předpovídující, že hnutí zeměděl
ské vyžádá si avon rázovitou dobu v moři spole
čenského života a hospodářského provozování.
A co blavního, nejde tu jen o větší výhody
života hmotného, ale také o idee mravní, které
samy sebon se odůvodňují vzhledem k tomu,
že hořečnatý ruch průmysla aživota městaké
ho prostoupeny jsou mravním úpadkem a zká
rou zdraví, jako krásné a vábivé na pobled
jablko uvnitř rozežráno jest červem. Množí se
již kritičtí dochové a společenští pozorovatelé,
kteří ve zdravém venkově vidí záchrann pros
huilé společnosti. Bylo by zajímavo sledovati
rozborem všechny stránky životní, které by
mobly nalézti obrození na venkově, však tady
není času daleko se rozbihati. Tolik však jest
jisto, že prozíravější lidé budoucnost tuto při
pravají. Pojavše již jednou předetava a plán
v duši, noustávají borcovati jiné, a tak s po
čátku pouhé tbeorie ponenáhlu stává se poli
tickou myšlenkou a přechází ve skotečnost.
Vratme se ke hroodě! volá bývalý fraocouzský
twinistr Jales Méline a, aby myšlenku ztělesnil
a odporučil k svědomité úvaze, píše hluboce
založenou knihu, v níž vážná opravdovost spo
juje se s nadšením. „Zemědělské Zprávy“, úředat
věstník českého odboru zemědělské rady, blavní
myšlenky Mélineovy přinášejí výtahem.

Předem Méline vzpomíná rozmachu prů
mysla. Velkolepé užití vědeckých vymožeností
nahradilo sílu lidakou siloo mechanickou. Kdyš
průmyslový ruch dostapuje určité výše, do
stavuje se u jednotlivých států myšlenka sobě
stučností, a svobodná tržba obmezuje 6e ochran
nými cly. A jelikož státy jsou ve stavu prů
wmyslovénadvýroby, borečné se namáhají, aby
pomohly si vývozem tovarův a politikou ko
Jopisační, pro něž nelekejí se žádných obětí.
Továrníci obmezójí výrobu kartely a drubý
pracovní činitel, dělnictvo, chtě enížiti nad
výrobu, oavrboje skrácení pracovní doby. Ale
v torato obledu má dělnictvo nepřílele v nes

vých a v nových strojích, které samy lidskom
práci přijímají. Nabraznje-li se lidská síla silou:
mechanickou, má to ten následek, že se vý
roba čím dál víc slevňoje a stopžoje. Obmů
seni pracovní doby povšechnéneprospěle,
neboť očekávané © dčinky ramezoje všd
zdokonatající se výroba mechagická,čímě
počet nezaměstnaných za skracování dobypra
covní stále přibývá. Podobně též mají se vócí
v obchodu. Opouštění venkova, které v zápětí
měla agrární krise,dotklo se shonbně obchode.
Z bývalých paohtýřův a rolniků atávali se
dmahem kramáři a bokynáři. Na otázku: co
teď? odpovídá Méline: „Ohlédněte se kolem
sebe a nehledejte spásy zarputile tam, kde se
všechno tlsní a drub draha umačkává. Vratte
se k zemí, k této živné matce všeho lidstva.“

mě; blahobyt a klidná badoncnost všech států
závisí na tom, aby v hospodářském a spole
čenském rozvoji národa význam zemědělství
nejen nebyl podcešován, ale aby mu bylo dáno
čestné místo, kterého zaslobeje. A jako nentí
kal venkovan do města z lehkomysiposti, tak
nesmi dnes průmyslový městský dělník vraceti
ge 6 domočním, še ho obejme idylla venkov
skóho života. Návrat ko hroadě musí býti pře
dem dobře nvážen, a Méline nepochybuje, že
prozíravý dělník již dnes, kdy trpce poznal
stinné stránky průmyslové nadvýroby, vrátí se
k půdě jsa uvědomen, že ho čeká sice práce,
ale práce plná požehnání. Hrůzy indastrialisma
nutí: již dnes k roshodootí. Nechf není stav
zemědělský jedním = nejpřísnivějších, přece
dlačno uznati, še doby nejprudší krise agrární
jsou překonány. Na vankově jest lépe než bý
valo; pozemky podražují a ceny hospodářských
výrobků zvolna 60 ustalují, a o úvěr provozo
vací není nouze. Venkova mesí býti zřízeny
instituce, které omošní,aby rolník své výroby
mohl racionelně prodati. Dymšstva působí již

atva musí býti venkovské obyvatelatvo vycho
váváno, a úkol ten přísluší nejenom bospodář
ekému školství, ale také venkovské inteligenci.

Všeliké zemědělské pojišťování nesmí býti
podnikáním výdělkovým, nýbrž musel býti ob
starásáno veřejnou správou, jeko zdravotnictví
a jiné. Chorobince a chudobince jest sřizovatá
i na venkově, statek selský musl de sase státi
záštitou celého rodu. Vemkovskému dělníka,
má-li býti na venkově udržen, musí býti sjed
nána držba půdy; dejte mu třeba kus skály a
nvidíte, ša s mi vykonslé zahradu. Vlastnictví
půdy má přítažlivou moc, ale tské výchovsý
vliv. Kdo má chalopa a kus políčka, nebude
apoštolem násilných epolečenských převratů,
bode věnovati prázdnou chvíli zahradě a nikoli
společenským nemyavnostem,jako jest alkohol
a karban. Bozdochý život vo čmondu venkov
ských krčem musí býti nabrazen nějakou u
šlechtilejší, mravně a dašovně povznášející
formou společenského života. :

Tyto názory, jež Móline projevuje o po
měrech francouzských, dobře se hodí zajínté i
na poměry naše. Jsou ozvěnou boutl sgrároího,
neboť odevšad zaznívá hlas: vrafme se k ven
kovo, k této stadnici fysického zdraví, mravní
síly a epolečenské rovnováhy, Má-li však býti
venkov záchranou té části společnosti, která
hyne v přecpaných průmyslových střediskách,
musi se všudy o tuto ohrodo pracovati pondo
váním a výchovou venkovského obyvatelstva.
A po této důležité stránce projevil jsem přání,
uby ve volbách rosvaděné strany po boji spo
jily ee bratraky k těmto velikým hvapodář.
ským a epolečenským úkolům.

Pobyt císařův v královské Prase vyvolat
moohé novinové úvaby v tisku domácím aza
hraničvím. Ty které české listy, poutány ně
kterou chvíli lichotivým sebevědomím, snaží
60 vnikati k otázce, sda dosábnome nějakých
politických aktiv a zda pobyt císařův
předmlnvou k nějakému skutečně přízvivé
mo sklonu přo nás. Některé noviny přijímají
různé naděje a opatrnou nedůvěrou. Uhcemeslé
rozumně oceniti význam císařova pobyte, toš
jest se nám na ten čas oapokojíti aspoň s tou
skutečností, še mocnář přijel do Praby jat do
své residence, kteréž povahy Praha posud bo
měla. Tim Praba ode dneška zaujímá v řígi
místo rovnocenné po boku residenee vídeňské
a budapeštské. Jinak nečekejme, žeby 8e nám
rázem dostalo nějských praktických konce-sl,
anebo že by bned poté odčiněny byly křivdy,
na které vd dloabých let vedeme nářky. Do
mníval-li se kdo, še bude jednáno o smír me
si Čechy s Němci, odálosti ho přesvědčují, že
to byla smýlená. Ministerský předseda sice
prohláeil, že této chvile k dílu smíru nemožno
ušíti, ale pravda jest, fe o nesmiřlivosti Něm
ců dobře jest přesvědčen.Ostatně marnost ta
kového pokosa jest srosamitelns všem těm,
kdož pováží zvýšenou zaujatost a podráždě
nost Němců z residenčního pobytu císařova
v blavním městě království Českého. A jako



všechno jednání o amir, jejichě-vůděím hoslem
byla rovnoprávnost, vyzněla vády-do prázdna,
tak úplně s výsledkem minul by se pokus,
kdyby se ho byli oyní příslušní činitulé
podjali.

Deputace naší prašské městaké rady před
Jožila císaři memorandum, mezi jehož poža
davky jsou zajisté příznačnétyto dva: Koruna
evatovácisvská budiž každoročně po dva dny
veřejně vystavena a olsař račiž 86 každoročně
nějaký čas usídliti na Hradčanech. Budou-li
tyto dva požadavky splaěny, choe-li kdo, může

považovat sa kousek theoretického uznání
našeho státního práva. Pravidelnou cestou
Němci k spravedlivéma smíra oikdy se bráti
mechtěli. Proto, ehoe-li ministerský předseda
opravda emír k cíli přivoditi, mobli bychom
jak každoroční pobyt císařův v Praze, tak vy
stavení korony svatováclavské vyrozamívati
jako taktický nátlak na Němce, aby byli po
volnější a opravdovým emírem zamezili v Čas
tomu, co by mohlo po sploění oněch dvou po
žadavků ještě snad následovati.

Jako kdy jindy, badou se dítí ovšem po
kusy o smír 1 dále, nebot vleklá krise novy
řísené otásky česko-německé loší kamonem Da
úspěšném rozvoji státních záležitostí uvnitř
říše, v ktorómž ohledu poměr náš ke Trans
lajtánii jest neustále označován soamením po
ltiekých i hospodářských pasiv. Sesíliti pak
naši polovici říše znamená tolik, jako sjedontí
emír mezi Čechy a Němci.

Nelze také tvrditi, že residenční pobyt
alsařův v Praze není zásluhon politiky mlado
deské. A tak i tento pobyt i ony dva poža
davky, které dlo všeho budou vyjádřeny či
mem, zajisté mají politický význam značný, tím
ssačnější, čím déle státoprávní radikální poli
tikoa brali jsme se po této etránce pravým
techoparem. Ostatně ve zjevech pražských
motno viděti také důležitý článek postupu po
sitivní politiky, kteronž Kramář narýsoval
jiš vo svých „Posnámkách“ a kterou nyní na
volebních schůzích odůvodňaje, vycvětluje
a brání. Byť také příjezd císařův do Praby
zároveň byl zamýšlen jako posila ©mlado
čechům v nastávajících volbách, byť to bylo
od protivných stran žárlivě vyčítáno, to vše
"Ba věci nic nemění, jelikož všechny zkušenosti
zasvědčují a zdravý rozum uznává, že vlna
radikálního postupu v politice odplynala a že
českým zájmům prospivati může toliko účelná
politika positivná, politika vlivu vo státních

"nejvyššíchúřadech a pok hospodářskéhoa kaltarního mohutoční. A tato politika ko
nečaě také přinutí Němce, aby šli do hlavy

rosam, osvěděili větší blahovolnost a opu
etili hledisko hrdé nesmířlivosti. S touto po
sitivní politikou ve opojení jsou také zajímavé
skutečnosti, jejichž pozadí pozorovatel může
dobřa vytušiti. Máme-lina zřeteli, še následník
trůnu na nynější politika není bez vlivu a že
se svým náboženským přesvědčením nikdy se
vetajil, pak pochopíme teké, proč wladočeší
co do oněch tří zednářských požadavků jsou

sarykom.

Obrana.
(9) Proti „Sv. Vojtěehm“ chtějí lidé

bez vyznání vydávati časopis 6 názvem „Ha
vlíček.“ Jest viděti, že podvratnou práci „Sv.
Vojtšeh“ znamenitě maří a že přispívá značně
k uvědomění katolictva. Jinak by se panstvo
tolik nezlobilo a tolik o „Sv. Vojtěcho“ ne
lhalo. To panatvo nechce věděti, še „Sv. Voj
těch“ založen jako nutný protitlakproti tolik
šiřeným protikatolickým lžem.

Pánové nevidí pro stromy les. Kdyby
chtěli skutečně za pravdu a ušlechtilost bojo
vati, mosili by v první řadě postaviti časopis
proti nestoudně prolhaným Červánkům, Záři
atd. a proti zámyslně podvodným pamíletům,

m beze věcho stadu socialisté na ohlapování
ida prodávají Ale to by se zase nelíbilo židům. Proto chtějí založiti raději list, který by

snižoval náboženství jejich vlastních matek,
Tím ee moo národu pomůže! Pánové, ještě
toho štvaní a těch prolhaností natropily soci
alistické listy málo? Což jest „Zář“ tolik pří
větívá, že mimo „Volnou Myšlenku“ musíte
vypomáhatisocialistům ještě listem zvláštním?
Tolik všakvězte, že se již lid rychle probouzí
a tak snadno 00 chyfiti nedá. .

Politickýpřehled.
Pobyt císařův v Praze chýlí se ke konci.

V pomdělí 29. t. m. rozlončí se císař s Prahou,
kdo se mo mezi oddaným lídem českým tolik

Staříčký panovník podniká tolik vyjížděk, na
vštěvoje památnější budovy a podniky a všade
v penpavnosti a

řeči, jásot všeho lidu ... Praba snesla králi
svému k nobém v osvětlení pádhernét kouzlo
pohádkového večera, za něhož mocnář 6 úsmě
vem ua rtech s královských svých komoat na
Hradčanech pohlížel na Prubu, v tváři jevě
výraz velké spokojenosti i potěchy. Velkolepým
dojmem působila přehlídka vojenská na dej
vickém cvičišti. Všecko pražské vojsko, na
10.000 mažĎů, představilo ee to nejvyššímu
svému veliteli v plném lesku. Chování a vedení
mužstva učinilo na císaře nejlepší dojem, který
projeven nejvyšší chválou celé pražské posádce.
Císaři se v Praze líbí, jen kdyby nebylo těch
německých pomlav u té novraživosti všeněme
cké, která leokdes zahločela králi vstříc uráž
livým voláním „Heil“. Přes to moonář v roz
mlovách svých v Praze stejně měří Čechům
jako Němoům, dávaje vědy Da jevo, že touží
po emíra obou národností. Lid český jde
váude stařičkému svému králi vatřlc, to svědčí
ty tisíce lidu českého, která proudí olicewi
pražskými, a jež venkov denně rozmnožuje
vždy většími proudy. — Nitky politického ži
vote soustřeďují se nyní v Praze. Minister.
presidentovi Beckovi jedná ge o to, aby v příštím
parlamenta měl většinu pro rakonsko-oherské
vyrovnání. Mladočeši snad by se 24 úynější
nálady dali pohnontí bar. Beckem, aby nevy
stopovali proti vyrovnání, strana křest. sociální
ústy dra. Luegra prý rozhodně odmítla ochota
k spolupůsobení. Rakouská vláda byla by 0
chotna svoliti k částečné celní rozluce, aby
na tomto základě moblo býti uzavřeno vy
rovnání oa dlouhou dobu de zachováním po
epolitosti v podstatných zásadách. Naděje ve
vyrovnání nejsou voliké. Sám bar. Beck pro
hlásil zástupcům rakonských průmyslalků:
V tuto dobu ovšem nemohu říci, zda vůbec
k vyrovnání dojde, kdy vyrovnání stane 856
skutkem, jaký bude míti obsah a jak dlouho
bude platiti. — Dohoda stran jmenování
soudních úředníků provádí se již skutkem na
Moravě. — Ministr obchodo dr. Fořt s řadou
odborafch úředních znalců odebral se do
Dalmacie, aby z vlastního názora poznal, co
by se na prospěch této nejzanedbanější země
rakouské dalo provésti. Cestou zastavil se
ministr v Tersto, kde s příslušnými činiteli
jednal o povanesení přístava terstského.

Při rokování o rozpočtu vojenském na
říšském sněma německém měl ministr války
řeč, kterou jakoby připravoval veřejnost na
to, že se Německo chystá k válce.

Na Černé Hoře způsobeno velké roze
obvění zničením tiskárny v Nikčiči, kde tiskne
86 list „Nérodna Mieao“, ješ provedlo 400
ozbrojených mužů, vedených velitelem praporu
a setníkem.

Stále se udržají pověsti, dle nichž roská
dama bude rozpoštěna, ač většina poslanců
projevuje snahu k plodné práci. V domě jedoá
se o otázce agrární. Smělé loupeže páchají 88
dále i sa bílého dne.

Modernílátky na obleky apřevlečníky

anglické i české výrobky odporučaje

Karel Bergman
maprotí Grandhotelu.

Zprávy místní a z kraje.
Pořad visitační cesty J. B. M. nejdp.

Dr. Jos. Donbravy: V pondělí 29. dubna ráno a
v poledne v Chotěborkách, 30. v Hradišti, ve
středu 1. květos v Kuksu, 2. v Heřmanicích, 3.
v Kuksu odpočinek, 4. v Kocleřově, večer vědy
v Koksn. V neděli 5. května v Kocleřově, avěcení
kostela v Gůinteradorfu, 6. v Koclóřově celý den.

Zprávy dlecésní. Ustanoveníjeou: pan
AdolfHubálek, administrator, za faráře v Kyšperku;
p. Joa. Palouš, kaplan v Pardnbicích, za faráře
do Ždánic; p. Jarosl. Žďárek, kapl. v České Ska
lici, za kapli. do Hronova; p. Jos. Holzmann, kapl.
ve Vejvanovicích, sa admin. do Včelákova; p. Edu
ard Matouš, koop. ve Věelákově, za koop. do
Chleb; p. Jan Širůček, koop. r Mladočově, za
koop. do Opatovic n. L.; p. Vine. Šetina, kapl.
ve Žlnnicích, za výpomócného katechetu do Hro
nova; p. Jos. Michálek, kapli. v Kněžicích, za
kapli. do Nechanic; p. Stanislav Michálek, kapl.

+ Štépánicích,za ker do Kněžic. Na odpočinekvstoupil pan Ant. Holub, farář ve Včelákově.

re fara Včelákov,patron.kníž.Kinského,1. dubna 1907. V Pánu sesmul: P. Oldřich
Procházka, (V Vuln.), 0. Praem., katecheta škol
měšťanských v Humpolci (naroz. 1850, profess.
1886, vysv. 1896).

Jeho Veličenstvo ©novostavbě krá
lovéhradeckého semináře. Nejdp.biskupa
dra Doubravy tázal so 24. dubna v Museukrá
lovatví českého oísař a král, v jakém atadiu se
nachází záležitost projektované etavby semináře
v Hradci Král. Jeho Bisk. Milost odpověděl, že

poměry ve starém semináři jsou ze zdravotní
stránky nendržitelby, a še jest nanejvýh nutno,
aby stavba nového semináře byle provedena.
K tomu jest ovšem zapotřebí pozemku, na němž
stojí vojenská nemocnice. Panovník se vyjádřil, še
byl jiš o poměrech informován a přislíbil, že zá
ležitosti bude věnovati pozornost; bude jeho snabou,
aby věc byla co nejdříve ku předu posunuta.

Ve schůui městské rady králové
hradecké dne 24. dubna 1907 usneseno: A. Ma
chatá,Marie Machatá a Fr. Zámečník z Farářatví
budou vyzváni, by si vymobli dle platného řádu
povolení ku prodeji mléka v Hradci Králové. —
Výnos c. k. okres. bejtmanatví, kterýmž udělena
byla koncease bostinské p. Ot. Focbsovi pro dům
čp. 163, vzat byl na vědomí. — Alois Dušek, žák
IV. tř. ob. školy, dopraven bude do polepbovny
v Králíkách. — Pro úpravu letního cvičiště da
rojí se „Sokolu“ potřebné koly a keře. — Pou
káže se k příjmu částka K 3750 za chladicí ko
mory vměst. jatkách, pronajaté pp. Franoori,
Součkovi a Grosserovi. — Výkaz pokladní hoto
vosti se dne 22. t m. byl vzat na vědomí. —
Jedna řádná podpora chudioská byla nově adě
lena, jedna zvýšena, jedna mimořádnáa jednažá
dost o udělení řádné podpory samitanty. —

Panoráma Národ. Jodmety Sever.
v Hradel Králové za Bílouvětí znáš
od 27. dubna do 3. květnu 1907 řadu nových
obrazů, pyšné město Budapešť.

Okrašlovací spolek v Hradci Král.
konal svoji řádnou valnou hromadu v pondělí dee
22. dubna za účastenství o něco většího než Joni.
Roku minulého vyvíjel spolek činnost co nejhorli
vější, o níž mimo udržování dosavadních etromo
řadí a sadů avědčí zvláště květinová výzdoba sadů
na Žižkově náměstí, kterář docházela obliby a u
znání všech, kdož ji shlédli. Pohltila však sama
téměř všechny neveliké příjmy apolku (neboť
mnoho jest těch, kteří z krás přírody chtějí se
radovati, ale málo těch, kteří na ně chtějí přispí
vati). Nebyl by mohl spolek vše podniknoutí sám,
kdyby nebylo vzácných přísnivců, na prvém nalaté
el. obec. zastupitelstvo a městská rada, které
vědy ochotně snahám spolku vatříc vycházely a
mnohé práce na popud apolku svým nákladem
vykonati daly, ku př. upravení záp. svahu ulice
Šafaříkovy proti Střelnici a osázení nezastavěných
stavenisť okrasnými křovinami ze školek obecních.
Větáí příspěvky (mimo sl. obec, která každoročně
přispívá částkou 400 K) věnovali: SI. Spořitelna
300 K, okr. výbor 80 K, Záložna 50 K, Záložaí
úv. ústav 50 K, J. B. M. Dr. J. Doubrava 20 K,
prav. měšťanstvo 29 K. Šlechetným dárcům vzdává
timto spolek srdečné díky. Členů činných eročojm
příspěvkem 2 K 40 h čítal spolek v upl. roce
243. — Také roku 1907 opatří spolek květinovou
výsdobu sadů „na Žižkově.“ Trpce stěžováno ui
na barbarské seřezání stromů na silnici k Nov.
Hradci, kteróž atalo se docela bez vědomí Okraů
lovacího spolku a usneseno jednomyslně podati
protest proti oblášenému a nařízenému vykácení
stromů v ul. Pospišilově. Kéž všichni lidé dobré
vůle spojí se v jeden šik bojující o to, aby okolí
našeho města zbytečně nebylo připraveno ani o
jeden atrom, z nichž regulaci Labe beztoho příliš
mnoho padnouti musí za obět.

V Pespišilově třídě, v nejpěknějšíulici
královského věnného města Hradce Králové ua
počest vysoce zaslonžilého zvěčaělého náměstka
Poapíšila pojmenované, za školami obecnými, mé
šťanskými, dívěími, za klášterem ctihodných sester,
sa ústavem bluchoněmých, v sougadetví akoro to
várny páně purkmistrova náměstka, u cesty ve
doucí ke kapličce na Rožberk, po památném vysvání
k obyvatelstvu města, aby okna a balkony okrášiilo
květinami, bylo dovoleno otevříti — nevěstinec.
Jest potřebí, aby netoliko křesťanští mužové, ale
i křesťanské matky a dívky vším zákonitým dri
lím protestovali. C. k. okresní hejtmanství to po
volilo, učkoliv městský úřad proti tomu protesto
val, a občanstvo hromadnými podpisy se ohradilo.
Podá se proti tomu odvolání k ©. k. místodržitel
etví, a kdyby to nepomohlo, až do nejvyšších in
stancí. To je století samosprávy občanské?

„Hatiber“ lše o hr. Sternbergovi.
Ve volební kampani užívá se často proti odpůrci
překvapujících útoků i nepoctivých podskoků dle
toho, na jaké mravní úrovni útočící strana stojí.
Rozhodně nízko dlužno kvalifikovati pana H. K.
v „Ratiboru“, jenž k odporučení kandidatury p.
ředitele Jozka odpravuje kandidáta br. Steraberga
směšnou lží a sprostým výpadem na duchovenstvo
katolické. „Oltář osiřel a kněz vešel na politické
kolbiště. Jeř om zápasník lstivý a chytrý. Tak
chytrý, že dovede i blásat: Svaté náboženství vám
káže, abyste volili Sternberga a Prokopa z Jásené,
ve jménu církve svaté, volte naše lidil Zapřita=
háme vásl“ Podejte důkazy a označte misto, kde
se tak hlásá jménem av. církvel — „Ratibor“
trrdí dále ve svém úvodníka, že duchovenstvo na
schůzi bisk. generálního vikariátu v Hradci Král.
dne 3. dubna přijalo kandidatura Sternbergovu za
svou, ač nejméně 30 přítomných okresních dů
věrníků z kruhů laických může dosvěděiti, že 0
kandidatuře Sternbergově nebylo vůbec ani žád
ného jednání. Kdyby byl politik z „Ratibora“ vzal
si trochu práce a pročeti si seznam katolickou
stranou vyhlášených kandidátů, mobl udetřiti



„slašnému“ lista výtku politického patokáfství.
My prohlašujeme, še hr. Steraberg nikdy o pod
poru výkouného komitétu kat lické strany se ne
ucházel, a také jí nikde neobdržel, ale vyslovu
jeme zároveň náhled, te by ji aplše zaeloušil
nežli leckterý pán stranoickou žurnalistikou pro
težovaný.

Kemoert „Biléky“ due 20. dubna. R
prisa umělecké prodakce u nás netábne; sotva
zpola (většinou volnými vatopenkami) naplněné ble
diště bylo výmluvným tobo dokladem, u maně
připomnělo mi, jak letus „Veselá vdovička“ hrála
se třikrát před vyprodaným domem .... A přec
nelze vnikuouli v krásu neznámé skladby ani od
boralkovi bned na poprvá; přiznám zcela otevře
ně, že „Jarní báj“ i „Bouře“ působily na mne
dojmem daleko imobutnějším A se své strany jsem
vděčen pořadatelstvu, ža umělecká dila znova
uvedlo na ecónu. Pianino, jebož bylo místo harfy
použito, znělo příliš tvrdé, ač rád uznávám, že
nebylo náhrady vhodnější. Jinak provedení srou
výší uměleckou stálo ma témž stapni jako první:
jen p. Manafeldovi slušelo by mésě sebevědomého
rozhlížení se po bledišti a více pozornosti k vlast
nimu partesu — p dirigent by mu byl zato jistě
vděčen. Dnetto z „Oněgina“ přes námahu golistů
(sl. Suková, p. Kolář) nedosáhlo úspěchu, jakého
zasluhovalo; trvám znovu na svém mínění, že
operní arie vytržená ze scévy i orchestru zůstává
cizí. Orchestrová člala byla opět bezvadná až na
nešťastný nástup solové trubky v „Libuši“, jenž
však nebyl zaviněn hréčem. P. kapelník Manzer
představil se jako bou-lista přednesem 2. a 3.
věty Mendelsohnova koncertu e-moll a dokázal, že
je skutečným virtaosem; z jeho hry září nejen
vysoké nadání, nýbrž i methodický, dloubý cvik.
Číslo toto jakož i přidaná serenáda vzbadily ob
div a frenet-cký potlask. Umělci byl podán vavří
nový věnec. Dr. Aliguis.

„Eliška“, dámský pěveckýspolek v Hradci
Králové, děkuje vřele všem, kdož laskavě a ochot
ně spoludčinkovali při jejím druhém koncertu doe
20. dubna tr. v městském Klicporově divadle.

Výstava praci průmyslové školy
pokračovací v Hradel Králové otevřena
bude v neděli dne 28. dubna 1907 v badově
zdejších reáloých škol ve 2. patře od 10 do 12
hodin dopol. a od 2 do 4 hodin odpol. Uděl vání
odměn pilnýma hodným čákům této školy, jakož
i rozdávání vysvědčení konati se bude touž neděli
o 11 bodině dopolední tamtéž. Vstup. volný.

Pevmí vlašťevky ukázaly se v Hradci
Králové tento týdeh ve středu. Kéž by příchod
jejich byl předzvěstí trvalého jara a tepla!

Díky. Výbor obecné knochyněvzdává panu
Tollmanovi, knihkopci v Hradci Králové za obě.
tavé obetarání předprodeje lístků divadelních
ku představení na den 19. dabna t. r. nejsrdeč
nější díky.

Z tábera českých agrárníků. Agrár
píci, kteří při schůzi v Synkově byli, tvrdí se vší
určitostí, že p. Chaloupka neřekl: „Teď dáme
Krista pokoj, ale až bude po volbách, pak se do
Krista pustíme.“ A proč agrárníkům v této pří
čině nověřiti? Těžko ai představiti, že by p. Cha
loupka zašel v neopatrnosti daleko. Proto v boji
pozor na zprávy nezaručené! Nyní však 89 tá
žeme, jsk odpoví p. Chaloupka us překvapující
zprávu a výzvu „Lidových listů“ ? Tášeme se,
jak odpoví strana agrární ns prohlášení p. J. Do
stálka, který tvrdí že nesvolil, aby byl podepsán
na leták odporačajícívolbu Chalonpkovu? Všecko
voličstvo čeká netrpělivě na řádnou a scela jasnou
odpověď!

Čtenář. pěvecko-hndebví spolek
Doubravran v Chotěboři pořádá v neděli
dne 28. dabna 1907 v aále „Panský dům“ kov
cert při stolech. Začátek přesně o 8. hodině,večer.
Vstupné sa osobu 60 baléřů.

t. r. po 1 bod. odpol. smutný blas umíráčku zvé
stoval všem lidem dobré vůle, še duše šlechetná,
upřímná odebrala se s toboto světa, že rozloučil
Be s tímto alzavým údolím p. Václav Světelský,
oteo dp. katechety J. Světelekého. Skonal tiše,
klidně, odevzdán do vůle Nejvyššího a saopatřen
av. evátostmi umírajících v 72. roce věku sváho.
Pohřeb konán byl v pondělí dne 22. dubna t. r.
o 9. bod. z domu smutku za obromného účastenetví
známých | příbuzných, kteří znali toboto atařečka,
aby doprovodilijej k poslednímu spánku. Kondakt
„vedl vysdp. Aat. Kaška, bisk. notář a děkan
s Kostelce a. Orl., jenž též sloužil spívané re
gaiem za agsistence vsdp. Ferd. Hanonska, bisk.
notáře a děkana zdejšího, dp. faráře Fr. Kabánka
z Javornice, dp J. Středy, faráře ze Žichlínku a
místních kaplanů vel. pp. P. K. Kysely a P. K.
Jirky. Pobřbu účastnil se též celý velect sbor
učitelský, sl. Kat. Jednota a příbuzní zesnulého,
Velmi dojemně působilo na všechny přítomné po
děkování syna — kněse to řádného podle srdce
Páně, našeho milého p. katechety, slova, jež dla
od srdce k ardci, tekže oči váech zarosily se slzami

aby tělo našeho milébo stařečka odpočioulo sobě

po fivot- klopotném. Nuže, npi sladce v tmavémrobě, stařečku náš, my v modlitbách svých na
Tobe pamatovati budeme. „Odpočinatí věčné dejš

ma, 0 Pane, a avjtlo věčné ať mu evití, Odpočivejž
v pokojil“

Pokrokáři v Pardabiclch. Stranspo
krokářská konals v Pardabicích „u Střebských“
dne 14. t. m. avůj sjezd. OstH všech zde probe
šených fečí af evapgelízů at židů a lidí bez vy
znání směřovalo prudce proti Latolictvu. Všechny
ostatní zájmy a potteby národu jsou této stranů
více ráza podružného a proto veškeré úsilí Její
vrebolí se v nejurputnějším ba nenávistném bojí
proti církvi katolické jak v tisku tak i Da sjez
dových řečích a debatách. Tebda poouchali v Par
dubicích pokrokáři také notně stranu a politiku
mladočeskou, a niž nechtějí míti již šádného sp
jení. Největší díl dostal dr. Kramář patraě pro
svůj nepokrytý kdysi výrok, že charakteristika

pokrokářů u úds kryje ge 8 tou Dropfosovakonve Francii. Pan dr. Tbein zavrhoval tudítnaprosto
takovou kramářskou politiku, která mu není dosti
demokratická Cu všechnonyní človék slyšía čte!
Žid zavrbuje kramářekou politika. Nejhorlivěji
proti katolíkům mluvili ovšem p. red. Hajn a p.
prof. Masaryk. Kdyby nám ti páni tak měli ve své
moci, ti by nás katolíky brzo aprovodili se avěta
nějakým „pokrokovým“ výminečným zákonem.
Ale pak by se strana tato stala skoro zbytečnon.

„Kostelíčková“* pouťv Pardabioiek.
Na celém pardubském okolí známá a vždy tak
čelně navštívená pouť „u Kostejíčka“ vydařila se
letos při nádherném počasí přímo skvěle. Růzuí
ti prodavači, kteří zavítali letos do Pardnbic na
poať, plesalí přímo nad tak hojnou návštěvou a
vydatným odbytem. Rozumí se, že také vdichaj
ti nesčetní poutníci £ blízka a z dáli byll jak ná
ležité spokojeni. Jednotlivé „poutní podniky a zá
vudy“ nestačily při nejlepší vůli ani pojmonti do
sebe všecky ty zvědavce, kteří se tlačili o překot,
aby zate jednou něco „pěkného“ uviděli. Mosea
byla plná mladými i utarálmi návštěvníky obojího
pohlaví. Nejvíce těšily Be pozornosti tak zv. tajné
kabinety pro dorostlé od 20 let a výše. Chodily
tam však nejvíce Školní děti a „slečinky“ z měš
ťanské. To byla zase jedaou pastva pro ta „ne
vinná“ očka, Tak nozvaní podnikatelé.a hosté
zneužívají přílešitosti křesťanské alarnosti. Pro
davači konfetů museli utršiti penčs jako babek,
neboť ostřížky papírovými byla půda na prostran
ství před „Kostelíčkem“ vynoko a hustě poseta.
— Dámy z katolické jednoty uchopily se příleži
tosti, jaká se tu při pouti naskytuje e vybíraly
obětovné na děkanský chrám. Zajisté, že přelaskavá
ochota jejich nezůstala bez kýženého výsledku.

Důstojmlcké závody v Pardubicích.
Jako jindy tak 1 letos pořádá c. a k. 9. jízdecká
brigádní důstojnická škola v Pardabicích jízdní
závody na závodišti českého závodníko spolku n
„tribuny“. Závodění předchází zkouška z jízdy a
skoku důstojníků brigádní úkoly za přítomnosti
vojenské komiese. Po té následují veliké závody
na délku o cenu. Závody konají se v sobota dne
27. t. r. o 1 hod. 30 min. odpoledne při vojenské
bodbě za každého počasí.

Spolek ma podporu nemajetných
stadaj cích e. k. vyšší reálky vPod
bicích pořádá v sobotu dne 4. května t. r. v sále
Měšťanské besedy ve proapěch chodých studujících
hudební a pěveckou akademii za laskavého spolu
účinkování některých domácích a cizích umělců.

Ze Sezemie. (Úmrtí) Dne 18. t. m.
semřel v Sezemicích bývalý řídicí učitel ve Vy
soké nad Labem p. Vinc, Houžvička ve stáří 75 let
a pohřben na hřbitov sezemický. — Dne 16 dubna
umřela v Koněticích choť tamějšího říd. učitele
Václava Koštola u věku 39 let a pohřbena na
tamější hřbitov dne 21. tm. za hojné účasti
učitelstvaa občanstvaz ce'ého okolí. — Bouřlivé
srocení. K mlynáři Poláčkovi v Sezemicích
vetonpil do služeb před krátkým časem jakýsi
potulný „mlynářaký“. Protože se však opíjel, byl
ze slažby v podělí dne 22 tm vypovězen. To

však dopálilo „mlyaářského“ tak, že koapiv si u
šida důkladnou koráž, příbel do mlýna nadávat a
vyhrožovat. Pan „olaček nechtěje si dáti takové
počínání líbit, zavolal strážníka, který opilce ná
silím odvedl do radaice, kde prý sa pomoci ně
kolika občanů tohoto tělesně stýral Když to usly
Šeli- socialisté, k nimž sminěný mlynářský ce hlásil,
seskupili pe večer v počtu uškulika set a žádali
s vybrůtkami, aby jejich evudroh byl propuštěn,
Jinak áe z tobo vyvodí důsledky. Protože ani sa
volaný Četník nesvedl nic s rozsuteným davem,
byl jim „mlynářeký“ propuštěn a odvezen soudruhy
do ubic k prohlídos a pak do nemocnice.

Z Chlumce m.C. Z: krásného odpoledne
o podělí Velikonočním eplnila se touha naše, že
uvítali jeme vé staroslav.6m městě našem očeká
veného vznešenábo hoste, J, B. M. Dra. Jogefa
Doubravu, biskupa krá ovénradeckého, jenž zavítal
do středu oašebo, aby v obvodu zdejším konal
Gener. visitaci a udilel av. biřmování. Před městem
prapory osdobeným oč-kávali příchodu J. B. M.

slav. městska rada, p.t spolky se svými prapory
a obyvatelstvu z města i veokova. Vrletnon a pro
citěnou řečí pozdravilJ. B M starosta města,
slovatný p. Z.km. Kozeika; velect. patr. komisař

ského, jenž J. B. M. zámuk Sabeů k pobytupo
nechal, vřele ovítal. Hlaboce jsadojat, dole

děkoval nojd. arcipastýř za vroucí projev lásky
k -své osobě i ko ar. víře. Pěkné oslovení žákyné
O'gy Zitkové, jimž pozdravilaJ. B M. před dě
kaoským domem, kdeí mfatní duchovenstvo přem'
lébo hoatě sváho vítalo, i dátinná vroucí slovažá
kyné E Čsrných nalezla v J.B.M., srdečném příteli
dítek, vřalého ohlasu, že potěšen jsa láskou jejich,
upřímaějim děkovala žehnal Nejd.arcipastýř2.a
3. dubna udílel av. biřmování re městě našem; byl
však hostem naším.' vyjížděje z Calumce do oko
ních farností du čtvrtka dne 11. dubna, kdy od
jíšděl s rána do Lužce. Když J. B. M. na večer
před odjezdem v děkan. ohrámu Páně pobožeost
na odchodoou konal a slovy vřelými, dýšlelmi otcov
skou péčí o uvěřence, plnými lásky be všem, mezi
nimiž dlel a s přáním požehnání Buáího a zdaro
městanašemua všem,kteřív obrodanašembydli,
„9 Bohem“ dával, ta ošívin v duších našich všecku
ta zlatá a erdečná slova, jež jsme z úst J, B. M.
slyšeli. Naše „provázej Běh“ vycházelo z duší
naších tak vroucně, ale zároveň lítostně, pr tuže
nás opouštěl otec duchovní tak pečlivý a tolik
laskavý. „Jsouf otcova slova drabokamy a matčiny
slzy perly e běda tomn, kdo by je potrisni.“, na
psal důvěrný přítel Vaší Bisk. Milosti.nezapome
nutelný V. Beneš Tfeblsský. Slova ta otcoveká
padla do srdol naších jako do půly dobré a dejž
Bůb svým požehuáním, aby vzklíčila v símě, ne
soucí ufitek stooásobný, živena jsouce otcov-kými
modlitbami Vaší Milosti za své děti duchovní, jež
vroucí přání uaji v daších svých, by Báb Svého
věrného nástupce Apoštolův sílil, provázet a hoj
nou potěchoa z duchorních prací udměnil!

Ze Žišelle m. Cldl. V posledníchdvou
letecb střádány duchovní správou dárky na zřízení
nových dvou postranních oltářů a sice: a) ke cti
av. Václava a b) ke cti sv. Jana Křtitele, aby
tak úplná obnova celého vnitřku chrámového slo
hově byla upraveha a dokončena. Bůh žebmal
saaze té. Dílo dokonáno. Oltáře ty před vánod
ními svátky r. 1906 postaveny. Postranní křídla
Jejich ozdobena obrazy andělů, k životopisu a mu
Čennické smrti avátců těch ge odnášejících. Práci
ta k úplné spokojenosti vykonaly zoámé dovedně
ruce p. Jana Nováka, řezbáře a p. Ant. Oatla,
pozlacovače z Kutané Hory. Obrazy andélů m1
loval p. Vysekal, též z Hory Kutné. Náklad celku
1004 KH.— Před samou bisk. gener. visitací pre
vedona tóž oprava dosti sešlých varhan dovedaou
rukou p. Holuba od firmy „Taček“ v Katné Hoře,
kterážto oprava s nátěrem varhan — v souladu
barov oltářních — vyžadovala obnos 170 korua.
Zábradlí chóra zdobí tři velmi pěkné, velké, v rá
mech znovu pozlacených obrazy ar. Aloise, av.
Anny a sv. Kateřiny. — K návštěvě Jeho Blsk.
Milosti na dobu 8 a 9. dubna pořízena tóž nová,
slotově vkusná stolice pontifikálsí ce drěma ma
lými stoličkami, všecky bordó plyšem potažené.
Dilem zrobil, dílem obstaral p Jan Novák z Kutné
Hory za 120 korun. — Když takto celek vnitřku
chrámu Svato-Prokopského obnoven, zařísens též
obnova chrámu Ducha av.: duší to přifařenců ob
novou av. migsie, jež započata promlurou o účel
nosti obnovy av. missle před slavností Vzkříšení
v sobotu Bílou a zakončena slavností Došíč
kovou v sobotu ráno před nedělí Bílou. — Jako
ev. missie před 2 roky, tak obnova její letos pro
vázena hojným Božím požehnáním. Kouána opět
důstojnými pány redemptoristy z Prahy a sice:
dpp.: P. Fr. Blatákem, P. Janem Hradilákem a
P. Tomášem Zapletalem; ti svými krásnými pro
mluvami, od erdce k srdci jdoucími, získali srdce
všech, kteří na svatém díle jejích horlivě podíl
brali a v jichá srdcích v trvalé a velmi milé
vzpomínce zůstanou. Jako přede dvěma roky sv.
tmissie, tak i letos konána její obnova dvojmo:
ve farolm chrámu Páně v Žiželcích a ve úljalním
kostele v Rasochách, kem denně jeden dp. missi
onář, vždy střídavě, s místním vp. kaplanem do
jíšděli. Tam se denné též kázalo, zpovidalo, Tělo
Páně podávalo. Té milé příležitosti, poskytauté
horlivým duchovním správcem Fr. Vinteron, vděčně
i hojně přifařenci ku spáse duše své používali;
ku sv. svátostem přistoapilo v těchto tek krásných
a tak rychle uptynalých doech 3470 přifařenců.
Důstojným pánům missionářům s vřelým ardeem
ještě jednou díky vzdáváme volajíce: ZaplatVám
to Pán Bůb sám, co jste s pomocí Boží av. misalí
i její letos obnovou pro apásu tak mnohých duší
a k dobru celé farnosti aaší vykonsli! — 8 poté
šením možno zazoamenatí i lotos, áe vůdcové útyf
našich obecných Bkol přijali též při obnově av,
missie av. svátosti, davše tak opět krásný příklad
ostatníma lidu. Líbí es to proto, že vé tito
nic nedbali toho, že přede dvěma roky, poav.
míssji, dostalo se jim od předáků Budče Novo
bydžovské „kárné důtky“ sa to, že te za své
katolícké vnitřní přesvědčení skutkem nemyděli.
Ohradili se ovšem tehda, a to vším právem, proti
té tyranii voitřní avobody —ale veleslavné před
sedoictví Budče ráčilo tebdáž opětným dopisem
8 drzostí úeslýchanou „důtku srou zdůrazniti a
při ní setrvati'“ Tahle so does v řadách iašel
ligeace tyranisuje . . Svebedy kdo hoden, svoboda
zná vášiti každou!

Z Nov. Bydňova. (Dokonč.)Týž den od
poledne navátívil dstojndjšíarci k.
Poalnéa vyšší gymuzeumabzl o vednduuvítáa
veškorýmvolect.sboremprofessorskýmu ředitelem



. V. Burefktem včele a veškerou mládeží ústava.
an ředitel ujiedi J. B. M. vřelou promlavos o

ušlechtilých snahách celého sboru profesorského
a uvedl jej řadami Žaetva ve vkusné vyzdobenou
Ermnacljní kapli. kde studentstvo zapělo mu vatříc
čhorál „sv. Váelave.“| Nejdůstojnější arcipastýř
promlavil nato k studentstva úchvatnou promlava.
v níž tklivě vspomípal svého vlastotho mládí ana
bádal stadojící jinocby přesvědčivými slovy, aby
suešeným zásadám učiteli jim za studií větěpo
vaným zůstali všivotě vědycky věroi, aby zásady
ty vzali 8 sebou do šívota celé, noosekali jich a
nen-chali jich za dveřmí ústavu, až jej opnstí.
Promlava ts, přednesená s pravou řečaickou vervou,
s niž vyzirala upřímnost nejčistších úmyslů jak
náboženských tuk ivlasteneckých, zanechala ve
všech přítomných mocný, blaboký dojem. Pak pro-'
hlédl vi nejdp. biskop, provázen jsa p. gymo. ře
ditelem, budovu ústavu, načež se s ním a pr. feu
sorakým sborem a veškerým Zactvem za hlaholu
písně „Slyš nás Hogpodíne“co nejpřátelštěji: roz
Joočil. Sbory za řízení sbormistra p. Čížka zoěly
překrásně. Nato navětívil nejdůst. vrchní pastýř
náš wěstské museum, o jehož sbírkách jakožto ne
slovo vsatý snalec proslovil se k provásejíoímu
jej kustodoví museu p J. Kondelkovi velice po
chvalně a veške.ým uzváním. Odtud navštívil ne
toocnici, kde prokaždého nemoonébo za průvoda
primáře p. MUDra. J. Hlavoičky měl slovo útěchy,
a oirotěinoc, v němž a každým nirotkem za ic
formací p MUDra, Haněla laskavě se zabavil.
Nato dal se J. B. M. dovézti na zdejší hřbitov,
kde za průvodu p. patronátního komisaře R. Ko
houta podivoval se kráse nového kostela a pracím
místních našich řeweslníků. Mimo to J. B. M.
navštívil sl. městskou radu v radnici, representanty
všech místních úřadů v úfadovnách a abléd) novou
budoru městské spořitelny, v nič nejdp biskupa
provázeli předseda spořitelny p. JUDr. Formánek,
jakož i ostatní pp. členové apořitelnízo řediteletva.
Též v klášteře sdejších ctih. škol. sester byl u
vítán nejdp. biskup co nejuotivěji. — Ve dnech

pátku následajících byla udílena svátost sv.
ižmování dospělým. všem žákům a žákyním

zdejších a přespolních Bkol, jakož i studající
- mládeži. Všech biřmovanců bylo na dva tisice.

Úecbvatné promlovy, kteréž náš nejdp. biskup
k biřmovancům po každém udílení sv. biřmování
konal, byly pravé poriičky řečnického umění, dý
šíol něšnou láskou k bifmovancům a horlivostí pro
naši věc svatou. — Zatím až příliš rychle přiblí
žil se poslední den pobytu J. B. M. ve městě
našem, spěšně přikvapilo pondělí dne 16. dabna
s 8 nímpátá bodina odpolední, hodina rozloučení
a odjezdu mašebo arcipaslýře z města naseho.
J. B. M. vykonal ještě poslední modlitby v dě
kanském chrámu P. a přijel srdečné „s Bohem"
£ úst místního děkana vidp. Jos. Šrámka, jakož i
několik slov npřímných díků, jež věru spůsobem
velice tklivým Uumočila žákyně M. Auorspergrové.
Arcipastýř poděkoval pak za všecko laskavé při
jetl, jehož se mu v našem městě dostalo, slovy
nejerdečnějších díků, ujišťoje se slzou v oku, že
chvil v Bydžově ztrávených nezapomene nikdy.
Vyšad z chrámu, ubíral se nejdůstojnější arcipastýl
řadami žáků sdejšího gymnasia a všech místních
škol, lonče se upřímně s veškerým jejich učitel
stvem, kslavnostní bráně, kde ještě všem naposled
„8 Bohem“ dával. Jen stěží potom mobl se do
brati do svého povozu, aby za průvodu měst. rady
odjel do blízkého Bloopna. Lid v přečetném zá

- otapu tu shromážděný nechtěl a nechtél ae odlou
čiti od svého biskupa a trvalo to drahnou dobu,
než 60 sním rozlončil. Tak ee lidu našemu zapsal
v ardce arcipastýř náš svou nehledanou, nestroje-
nou oteckou vlídností, svým ušlechtilým, jemným
taktem, svou laskavostí a horlivostí. Byl-li příjezd
Jeho Biskopské Milosti do našeho mésta ovací
prvního řáda, byl odjezd triumfem.

Kapitola © pověstném prufensoru
Ohyském, číli proména Nekola v Hych
mově m. Ko. Přinesli jeme jič zprávu, jak ne
dávno proti vůli zem. školní rady sem dosazený
professor Chyský napjal všechny páky, aby smě
nil výbor Sokola a dostati pak tam mohl za Členy
ové pokrevence židy. Poprvé se mu to nepodrlilo;
byl za spravedlivého rozhořčení zakřiknut, udyž
ve zlosti nazval spraved'ivon obranu „klukovinon“,
takle před výpraskem zasbránila ho jen paní jeho,
která do půlnoci dlela se návštěvě u intimních
přátel, israelity F. Mieulou však neděli dne 21.
dubna se mu to podařilo. Velkým jeho pomocní
kem byl židofil učitel Ř., jebož pokrokovou a u
mravňující činnost zdejší divadelní spolek „Tyl“
odměnil vyloačením. Pak zíakal ei prof. Chyský
četné mladíky, « nichž uvádíme jednoho býralého

- studenta , mycí člověka bez zaměstnání, úlapají
olho pouse ooálou dlažbu rychnovskou, jenž dává
se živit matkou svou a rormaoží dle všebopo
čet lidí, kteří budou rodnému svému měste na
obtíš. Chlapec tento a jemu podobní bojovali za
sásady prof Chyského. Je třeba také uvósti sbank

ma tu valnou pořádně obul a posílil. Po
mocí takovýchlid, když několik zasloužilejších
členů raněji ze achůva uteklo, ježto nechtěli dále
ee rosdilorati počínáním umravněvých mladých,

býti přijímámi do rychuovského Sebela | židé. —
Fitgaere a Tyrší! Neobrátili jste ne v hrobě? A.

Vy staří saelonžilí členové mašeko rychnovského
Sokole, zvláště Ty bratře Cb. a Vy mladší čiuní

zasloušilí členové V., R K. a jiol a jiní, Vyajbudete se muset dívati, jak Asiat hýří a vládne
a vládne ve vašem milém Sokole, jak se tam roz
tabuje a zneužívá ho kesvým panovačným chout
kám. Vy avým potem a svou šetrností pomábali
jste shromažďovati těch několik tisíc, to jměníčko
sokolské. A teď potomek germanieujících Asiatů
bnde užívati t+bo jmění Sokola rychnovského ke
své pobrokátakc-Židovské a socialistické prupa
gandě! Než, bratři bajaří, č-ští Bokolíci, založíte
ruce do klína? (Cbcete žíti v pohodlném, zotro
čilém stavu, anebo svednovti hozenou vám ruka
vicí? Pamatujte, že bojujete za celý český národ!
Průlom do hradeb vašeho miláho Sokola již uči
pěn, jedna bašta padla nepříteli do moci -- ale
ještě není pozdě! Nechtějte, abyste ee banbit mu
seli před jednotami jinými! Jetu Ústřední vedení
čes. obce sokolské v Praze, jsou tu stanovy, jež
dovolují přijmouti pouze Cechoslovana,a nikoliv
semito. A je to Čechvslovan, který neustále v ro
divě i na alici německy mloví? A zdali může
býti členem Sokola top, jenž v jednotě jiné již byl
vyloučen, jako strůjce tobo všeho, pověstný ten pro
fessor v Rakovníka? Vy přece máte v rukou pl
semné důkazy! O charakteru nového člena Sokola
mlavilo ae ve schůzi předcházející valnou hromadu
skrajním roztrpčením A teď najednou týž člověk
má býti Vaším bratrem? —Sokolové, hlavy vshůru!
Nevěříme, že by ve Vás odvaha a rozhodnost u
enula. C raňte $rít českého Iva! Do boje za očistu
lví silou a letem sokolím!

Ještě něce © professor Chyském.
Puše ge námse strany ctců studujících v Rychnově
v. Kn.: Nemůže nám otcům stadujících býti lho
stejno, kdo učí naše děti Vědyťje to naše naděje,
je to opora našeho stáří a mnohý v nich máme
uložený kapitálek, těžce, mozolnou prací vydělaných
haléřů. Jest dosti všelijakých lákadel, která hledí
naše děti svésti na scesti; a dost nám t> dá sta
rostí, abychom syny své od těchto avůdností uchrá
nili. Ale když samotný učitel, professor, má být
takový, že Be strachem syny své k němu posílati
musime? Slyšíme, jak všestranně činným jest p.
prof Chyský, jak volá kasobě studenty, je poučuje,
Časopisy, noviny jim půjčaje, divadlo v Podhořanu
kritisnje, „Sokol“ zdejší obrátil vsbůra nohama,
studenty i v náboženství „poučuje“, schůze zvlášť
socialistické navštěvuje, v bytě svém pořádá schůze
aporady israelských pomocníků. Ale naši atadenti
nám vypravojí, jak jim p professor ulehčuje učení,
jak si mohou při vyučování mluviti, jak jim uka
zuje obráskové knihy, anoi pohledy a proto že
bo mají rádi. Na našich studentech, kteří mají
tohoto p profeasora, pozorujeme od lonska nápad
nou směnu ©To vše nám otcům nemůže zůstati
Ibostejno. To bychom ge pěkně poděkovali, aby
nám tak synové, až dostanou jicého prof dějepisu,
propadli, a zvlášť při maturitě. My také na školy
platíme, třeba to json školy státní. A jest nám
divno, še to všechno tomu p. profesorovi projde!
Již několikrát o něm psala „Obnova“, „Posel
2Podhoří“,ano až z Rakovníkasem poslalioněm
dopis. Ja uveřejněn v časopise, jenž se jmenaje
„Krakovec.“ Což to všechno není známo ředitelství
gymnasia? A tento professor Chyský nám „pře
pracovává“ mládež, způsobuje spory ve městě, a
a slyšeli jsme, že i ve sborů profegsorakém. Proto
se ještě jednou my otcové-poplatníci ptáme: Jest
lo známo ředitelství a c. k. zemské školní radě?
Kdyby déle to tak mělo jíti, museli bychom si
pomoci sami. Před lety zde působil zdejší rodák
professor V., muž ryzí povahy, čestný; a že byl
nadšeným a činným vlastencem, postaral se teb
dejší zdejší okr. hejtman, že zemská školní rada
dotyčného professora od nás přesadilajinam. Snud
tedy ještě najdeme prostředek, abychom zbavili
své děti semitského vlivu. — Více oteů studujících.

V Potěhách u Čáslavě zemřel 20. dubna
vldp. J. Semerád, děkan. kněz jubiár. Narodil se
1832 v Karlově, na kněze vysvěcen r. 1856. Po
břeb konal se 23. t. m. v Potěhách. R. i p.

Z Čá«lavě. Kandidatura dra Pacáka byla
konečně officielně ohlášena. Schůze voličské však
dosud vznámeny nejsou. Obmezí 86 asi na nej
menší míru, neboť osoba J. Excellence jest všem
dobře známa. Minule bylo osnámeno, že proti p.
A. Mólzrovi má býti postaven kandidát jivý ze
strany národně-sociální, Měl to býti p. O. Havel,
býv. učitel a nyaí úředník soukromý. Ale na
schůzi strany byl přinucen kandidaturu odvolati.
Pro p. Mčera jest i část našeho tivnostnictva,
které už dávno není spokojeno se stranou svobo
domyslnon, ne tak pro otátky programové jako
spíše x ohledů čistě místních. Mimo to budou pro
něho agitovati asi také Členové jednoty sokolské,

rotoše jest vyvikajícím Činovníkem v žapě 80
olské. Jak Be ujtuace změní do voleb, to nelze

řící, bude to záležeti na politickém klobu evobot 
myslném. — Městu dostává se „pět lepšího vzhledu
v jedoéčásti dosud zanedbávané — u podměstakého
rybalka. Zbadované nábřeží v řoce minulém pro
měněno jest ve vkusný parček. který lemovan
bude chodníkem a železným zábradlím. Bylo hy
záhodno, kdyby oyní vjezd Žižkovou branou byl
úplně uzavřen povorům. Byl sice otevřen jenem

B Poasy lehčí, ale nestidka jo viděti že tozákazu jest pramálo dbáno. — Přelože.í

trhů z města a sjodoání nového tržiště- objevilo
se opět oa denoím pořádku. Záležitost tato vleče
se již léta a odpomoc bude nesnadná pro odpor
zájemníků, kteří přeložením tržiště za město ci
teloě by byli poškozeni. — Stavbou nových ka
sáren vynořila se otázka zakonpení dosud stáva
jlelch kasáren v městě, které patří eráru, k po
třebám městským. K jakému účela by jich mohlo
býti použito, bade-li koupě uskutečněna, dá se
předem uhádnouti.

Z volebního ruchu.
Pozer ma šplely před volbami.

Známo, že židé mají rozdělené mezi sebe veřejné
místnosti, kavárny, hostince. Když jeden odchází,
přichází v tuto doba jiný. Vetrou se do každé
společnosti, dělají se přátely, radí, baví, hrají
v karty a dají třeba p. radovi aneb p. purkmi
strovi, bebo přednímu občanu některému vyhrati,

ee všade mluví, oč se jedná, co se bude podni
kati. Nemají-li dostatek svých, najmou i křesťana
požidovštělého. Mají oyní dost janičárů, křesťanů
ze Židovské krve. Tak to je v městě malém,
větším i blevním. A zvlášť před volbami! Proto,
Čechové, katolíci, pozor na židovské špicly|

Voličské schůze Dra Reyla v Ho
Meích a v Týmišti. V neděli dne 21. dubna
představil ee p. Dr. Reyl svým voličům odpoledne
v Holicích a večer v Týoišti. Schůze v Holicích
byla prvou veřejnou schůzí katolické strany, která
dosud byla nucena zobavy před násilným rozbitím
odbývati schůze pouze důvěrné. V čerstvé paměti
je ještě podzimní přerušení katolické schůze po
plachem požárním. Dle předchozích události mobly
se očekávati též nepokoje ve schůzi voličské p.
Dr. Reyla, ač přívrčenci sociálně demokratické
strany obdrželi od vrchníh> vedení strany pokyn,
aby schůze ae nesúčastnili Proč asi? Abstinence
sociálních demokratů dávala tušiti, že polemika a
repliky nepovedou 86 ve znamení sociálního zao
stření, ale bylo lze očekívati, če bude sveden boj
o kultarní názory, neboť ae dostavil do schůze
velmi značný počet učitelů, kteří Činili si během
řeči p. kandidáta bojné zápiaky. Ježto ve voličetvu
holickém je značné procento zemědělců, věnoval
p. kandidát zvláštní pozornost agráraímu programn
katolické strany a k vůli přítomným živnostníkům
vyložil též živnostenský program. Řeč plné 2 ho
diny trvající byla vyslechuuta za naprostého klidu,
přerušena bývala jen soublasnými projevy a vy
zoěla bouřlivým potleskem. Když předseda schůze
p. Kašpar vyzval přítomné ku replice aneb do
tazům, nežádal nikdo o slovo a když jedenz pří
tomných učitelů byl sondruhy vyzýván ku projevu,
vyjádřil se lakonicky: „Nemám příčiny k polemice.“

adočeská a pokroková honorace místní nebyla
valně zastoupena, zs to stavy střední velmi četně
so súčastnily. Průběh schůze lze nasvati velmi
zdařilým. — Tébož dne večer pořádal p. Dr. Royl
voličskou schůzi v Týništi, kdež v prostorném sále
sešli se přívrženci všech poritických směrů ve
značném počtu. Různost názorů politických půso
bila na počátku schůze nesnáz při volbě předsed
nictva, takže po několikerém bezvýsledném hlaso
vání prohlásil p. kandidát, že dle zákona bude si
schůzí říditi sám a jmenoval 8i pp. Typlta a Hla
vatého za pořadatele. Po tomto formálném opa
tření prošla schůze až do konce zcela hladce a
vyzněla v souhlasném projevu 8 vývody p. reční
kovými. Když bylo navrženo blasování 0 přijetí
kandidatury p. Dra Reyla, požádal p. kandidát,
aby od tohoto návrhu bylo upaštěno, protože je
bezvýznamnou ceremonií, a žádal, aby každý mu
raději dne 14. květoa hlasovacím Ilstkem důvěru
projevil. Kandidátní řeč p. Dra Reyla svým věcným
obsahem a ablazenou formou učinila patrný dojem
i na přívržence drahých stran, čehož dokladem
jest ta okolnost, že se nikdo neodvážil ani k po
lemice. Nepopiratelný úspěch p. Dra Reyla snaží
se dopisovatel „Osvěty lida“ oslabiti směšnou vý
mluvou, že Dr. Reyl „přednášel program Dra
Drtiny.“ Není pochyby, že prof. Dr. Drtna pošle
„Osvětě lidu“ oprava tohrt» nojapnéno tvrzení,
které by mohlo pokrokovému kandidáta v očích
pravověrných pokrokářů ublížiti. Dr. Reyl začal
konati voličské schůze v některých městech již
před p. prof. Drtinou a projevoval svórázným způ
sobem politické nárory 8vó strany bez obleda na
programy druhých stran. Kdo jenom trochu má
normální chápavost, musil posnatí zásadní rozdíly
v politickém i kultarním stanovisku přednesené
řeči a usměje se nad naivní politickou ag.tací
„Pokrokových“ lidí, kteří chtějí světu namluvíti,
še si v Čechách všecku moudrost na věky spach
tovali. Právě veřejné schůze, konané katoličkou
atranou, dokazují, že ti nenávidění „klerikálové“
jsou proto srádcováni, že by privileg ovuným veli
kánům mohli na reputaci Škoditi. Nemůže-li 'se
napeati, še pokrokovému velikána 8e nevyrovnají,
tedy ee napíše, že ho kopírují. Jen 80 dívíme, že
poblikam týništské, které se prý chovalo „ttudeně“,
vač vlastně dosud měli patent „klerikálové“, ne

potnalo v řeči Dra Reylakopii p Drtiay, přiJvhož řeči sál muhl prý se bouřkou soublasu zrovna
nesypati. Což se nedostavila předešle obsturaná
klaka? Ostatné mobl se r. ferent „Osv. 1.“septati
ve úsudek p. učitele Kolečka, jenž p. Dra Rey



Jovi před arědky k úspěchu kaniidátoí ředi gra
tuloval, poukásav přítom na svá pokrokové sta
novisko. Nechte, pánové,malicherností, které
voličských sch Bojson os místě a reforajte
dle pravdy.

Zo Skutče. Vidp. děkan Št. Drořák konal
organinační a voličské schůze: dne 26. března
v Lažanech, 7. dubna ve Žďárci, 14. dubna na
Lhotě, 21. dubna společně s kandidátem p. Krejson
v Janoslavicích. Všude bylo účastenství katol. lidu
hojné. Lid se probouzí k politické činnosti. Bu
deme čile pokračovati.

Z Harkvartie a Jlčísa. (Bouřiivá
scbůze.) Na neděli 21. t. m, svolal u oás soc.
demokrat Hofmanz Jíčina sohůzí voličů. Než naši rol
nici, súčastniváí se právě pobřbu, se sešli, svolili si
socialisté předsednictvo ze svého atředu. K pro
nesené řeči p. Hofmana činil p. farář Dr. Mikolášek
moohé námitky. Vytkl demokratům apojenectví
s nepřáteli národa, s Němci a Židy; uvedl případ
Skaretův ve Vídní (na který p. Hof. vůbec od
pověděti nemohl); vytkl jejich noevlastenectví,
Ježto se zřekli státního práva českého, při čemž
Ba znamení souhlasu s vývody p. faráře strhl se
velký applans sálem. Předseda schůze, Již tak po
drášděný, dal se při řeči dalšího řečníka p. Vovss
etrbnouti rozčileností tak, že témuž vzal slovo,
když počal demokratům čísti dlouhé levity. Za
velkého protestu proti této „svobodě“ demokratů
skončil předseda rychle schůzi, a honem se ubí
rali o číslo dál — v přesvědčení, že v Markvar
ticích a okolí jim pšenice nekvete.

Z Kutmokerska. Volebníschůzerosviřily
náš okres, jak dosud nebývalo. I vesničky, na
které dříve sotva kdo vzpomenul, jaon nyní poctí
vány kandidáty poslanectví neb aspoň jich kor
teši a občanstvo se octnulo v tuhém volebním zá
paee. Nejagilnější jest strana agrární, která kan
diduje p. Svejka, statkáře ze Šv.Kateřiny, jenž
už dříve se ucházel o mandát. Vedle této strany
horlivě se přičiňuje struna sooiálně-demokratická,
jejíž hesla nacházejí dosti značného ohlasu r řa
dách dělnictva zemědělského. Důvěrníky strany
mladočeské nabídnut byl v poslední době mandát
našemu dosavadnímu zástupci J. Ex. p. Dru.
Pacákovi, který ho také přijal. Přitom přišlovšak
k pamětihodné scéně. Objevilo se, že přátelé Dra
Pacáka pracovali vlastně proti němu a že za vše,
o pro ně učinil, odvděčili se mu málo rytířeky,
Dalo se to ovšem očekávati, neboť byli jsme
svědky již před lety něčeho podobného při muži
dávno zesnulém, kterému se strana svobodomyslná
srovna tak odměnila za jeho elažby a snad od
měnila těmitáž osobami. Boj ootnul se tím ovšem
v plném ostří a bude zajímavo, jak se strany
srazí při volebních urnách. V našem okresu nebude
to ani pro programy, jako pro starou už ne

* oympatii, kterou chovají proti sobě obce vpohoří a obce v kraji. Strana katolického lidu vlast
ního kandidáta nestaví, zachovávajíc své hlasy
pro tobo, kdo bude vhodnější a kdo ve příčině
známých požadavků také bude přístupnější. Pan
Švejk dal odpověď vyhýbavou, jako vůbec kaodí
dáti agrární dávají, nechtějíce ai rozlíti buď ocet
s voliči neb a ústředním vedením. Jest otázka,
který mandát ponechá si Dr. Pacák, bude-li zvolen
v obou skupinách: měst a venkova. Přimlouvali
bychom se, aby působeno» bylo naň, aby si po

. nechal zastoupení v naší skupině volební, na ven
kově; vykonal pro nás mnoho, toho mu opříti
nelze a čeká tu tolik ještě práce a jest potřebí
provésti ještě tolik myšlenek, že tak routinovan
a vlivný politik byl by mám k prospěchu očivid
nému. To měli by důvěrníci jeho uvášiti a také
v tom směru na něho působiti.

Z Čáslavska. Přibližující se dny voleb
rozpoutávají agitaci silou dosud nevídanou. Jeou
to zvláště strany agrární a sociálně demokratická,
které pořádají vědy několik schůzí kašdou neděli,

- aby spojenými silami vrhaly se proti straně ka
tolického lidu, třebas mezi sebou zásadně se roz
cbázely ba i potíraly. V posledních dnech přibude
k nim i strana mladočeská, která již také důvěr
míkům předetavila svého kandidáta JUDr. O.
Havelka z Hrál. Vinohrad a těší se dle úvahy
„Pravdy“, že stano se jazýčkem na váse, až bude
se rozhodovati o konečnou volbu. Nebof, že na
poprve vyjde jeden poslanec vítězně, tomu znatelé
poměrů re žádné strany nevěří. Kam ovšem se
a jazýček přikloní, to už nyní můžeme jasně
viděti, je-li totiž svobodomyalný orgán akttečuým
mlavčím našeho čáslavského volebního okresu.
Když nalézá milosti před očima jeho i kandidát
sociálně-demokratický, neřku-i agrární, a tolika
pouští ce do kandidáta národně-sociálního ne sice
pro program národně aociální, ale pro samou jeho
osobu, pak šla by pří užší volbě asi proti straně
katolického Jídu strana agrární se stranou mlado

- českou, sociálně národní a sociálně demokratickou
roku v ruce. hnal to býti jenom pobídkou důvěr
aíkům strany katolického lidu, má-li kandidát její
uvítěsit, aby zvláště v posledních dnech napjsla
věecku avon energii. Přemnosí doufají, zpajíce
vrátkost zvláště nově přibylých voličů, že usilovnou
činností v poslední chvíli mošno dosíci snad vý
sledků, kterých by teď nikdo nedčakával Pono
dinost = snad i doufenlivost nebyla by tedy aka
tolické organisace pranic na mlatě. Jest sice pravda,

- že i kdyby koalicíetran protikatolických kandidát
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náš novyčel vítězně, naše strana stratití nemůže
ničeho, volebaí boj, který

brokých vrstev kvas, který tak snadno jíž 86 vy
paditi nedá a © nímž musí každý počítati jako
s mohutným činitelem, který v budoucnosti vzroste;
ale přece jenom skládati ruce v klín bylo by lehko

alné a nebozpočné. Vyhrůžek, sotis, novinářských
výpadů netřeba se báti, neboťtomu dnesneujde nikdo,
kdo srovas netancuje podle píšťaly strany, která
buď vládne nebo chce vládnout. Kandidátstravy
katolické vyrovnáse úplněkandidátuatrany agrární.
Jest rolníkem jako on, zastává veřejné faukce svě
řfené mu důvěrou občanatva v stejné míře jako on.
A není-li enad členem akademie národohospodářské,
pak kandidáta strany agrární nepřivedla do ní tak
rázem u něho se objevivší pokrokovost, sle jeho
bývalý konaervatismus, jeho bývalé příslušenství
ku straně staročeské. Ostatně z vážné strany i
tyrzeno jest, že kandidát agrární strany jenom na
dlouté nucení přijel kandidaturu, když strana ta
nemohla vhodného kandidáta nalézti a že vyhradil
si, že béře to stejně jen asi na 2—3 léta. Co je
pro voliče tedy výhodnější, poznají sajisté sami.

Ze Zbojšova u Čáslavě. I os odsuž
došlo! Byli jsme ice dosud poslední v čáslavském
okrese a kdykoliv jsme něco chtěli, nemohli jsme
toho dosíci ani prosbami ani výčitkami, ale teď
jsme vzácní. Najednou sí na nás vzpomněla Čáslav
— ovšem zatím jenom sociálal demokraté — a
vzpomněl ai okres svým kandidátem agrárním.
Nechce se ale oběma dařiti. Patrně, žetu neroste
v našich lesích ani laskavec pro stranu sociálně
demokratickou ani pro stranu agrární, zvláště ne

př tom kandidátu, kterého nám nabízí — příandidátu evangelika. My jejich lásku katoličtí
občané známe dobře a víme, jak dovedou pracovat
pro naše blaho. Bylo mu to tské řečeno přímo
při jedné echůzi v blízké osadě, že naši katoličtí
voličové budou si voliti sase jen katolického kan
didáta, provozujíce tak heslo, kterému nás učí
naší ovapgeličtí spoluobčané stále: Svůj k svéma|
Doufáme, že totéž heslo povědí i kandidátu strany
svobodomyslné, který ta v soosedatví svého ro
diště ehce svolávati schůzi.

Ze Žehušle. V neděli dne 14: dubna ko
nána byla důvěrná schůte katolické strany, k níž
dostavilo se přes200 voličů všech kategorií. V pro
myšlené řeči načrtl dp. Semerád, kaplan s Čáslavé,
program strany katolického lídu a promluvil o
potřebě katolické organisace. Řeč jeho sledována
byla projevy četného soublasu; svolení také dů
věruici. Jest to tím cennější, že před tím konána
byla schůze kandidáta strany agrární, s níš mnozí
voličové přišli i do achůze katolické a projovili
svůj soublas so zásadami programu katolického,
sledujíce pozórně a se soublasem odpovědi kato
lického řečníka, jimiž zodpověděl dotasy přítom
ného agrárníka, proč se zakládá strana katol.
semědělců a zdaš jsou kněží Dr. Zahradník,
Kroiher a Vacek pravověraí či aic. Že z jistých
stran us schůzi nebylo pohlíženo přátelsky a že
sa to svolavatelům asi 00 nejdříve v okresním
časopise se dostano náležítých levit, to je jistě ne
překvapí ani neodatraší.

Zajímavá schůze agrárnická v Bí
lém Pedeli. Dne 21. dubma mnoho velkopan
ských kočárů agrárních vyklopilo nám sem do vo
ličaké schůze několik zemanů s p. kandidátem
exkatolíkem Havelkou z Ronova v čele, aby ole

ponážko v Žebušicích téhož odpoledne od mladoů utrženou aspoň atkvoucím vítězstvím nad

ale zrovna hotovon agrární mlátičku z Vinař. Pan

kand. Havelka, upozorněn byv ibned svými druhy
na přítomnost p. administrátora ze Zbislavi Edv.
Wagnera a většinu věrných katolíků, kteří z celé
faraosti sbislavské k uvítání „avó vrchnosti“ se

do agrárních stodol ooatou necestou a dovolil si
zajet také někdy „čehý“ přes pole církevní. Děl
píci a živnostníci museli pomáhat nakládat a sklá
dat, ale svačinu jim nedal, bez diškrece je zas
propustil a tak všem spravedlivě naměřil, že ne
mohli oi závidět, ale s ním spokojeni nebyli. Když
všecko bylo sveženo, a program pod střechou, u
posorňoval, že dpp.: Vacek, Zahradník a Kroiher
mu jako dovolojí přes církevní pole si cestu zkrátit
ačetl to ičernéna bílémod dp. Zahradníka.—
Nastala doba mlácení. Dělníci a živnostníci sa
darmo pomáhat nechtěli, katolíci se slobili,že jim
jezdil přes pole, tedy jiného nezbývalo, noš aby
Jim vymlátil p. administrátor. A udělal to zadarmo,
ale vsal si na to katolickou mlátičku. Vymlátil jim
všecko, ito, 00 pohrabovali, takže zcelé té úrody
zbyla jim ve stodole pouhá aláma. To je sarazilo
a zbledli. „Co teď má říci svět, že v Bíil. Podolí
nie novymlátili ?“ I uvedena v pohyb mlátička
s Vinař, a protože nobylo již co mlátit, byli tem
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blavy jejich jsou tvrdší neš zuby mlátičky. Zará
žela ci všecky a mlela holými dásněmi, tak jako
kdyš roslícený daněk vyběhne z obory, parohy el
auráší a pak holou hlavoa do skály Patrovy trká.
Mlécení doprovázeno bylo voláním slávy p. Fraat.
Šabatovi, rolníku ve Vrbici, našemu katol. bandi
dáte a jebo doporučováním, poněvadě je k děl
uletvu i živnostnictva spravedlivým a rosbodaým

katolíkem, a všíchal umínili ei jíti k očmu 14.
květnadopráce. Atakmajíagrárníchdalekoči
roko kolem Zbislaví vymláceno. ou a místo
předsedou na echůsi zvolemí byli pp.: Jan Ubljř,
rolatk a B. Podolí a Fr. Doležal, rolník s Podbo»
fan, obu příslušníci strany národaě-katolické. Za
pisovatelem byl mladočech. Smích budilo, že jistý
agrárník z Vinař po přečtení úryvku pastýř
listn, kdež doporačováno věřícím voliti muže čestné,
svědomité, obětavé a p., aby byla volba náše dob
rou, pravil: „Zdaš nejsou teto slova biskupská
přímo adrossována na oašebo kand. p. Havelka7“
Ke konci budiž podotknuto, še kand. p. Havelka
ve své řeči doznal, že kloniti se budo k zásadám
liberálním a pak ve svém doslova, po vymlácení,
motal se v tom náboženství tek opatrně a chytře,
že ei s tobo nikdo více nevybral, jen to, že paa
Havelkanechce být před volbamipovažován srovus
-ta zapřísáblóho nepřítele nábodenství. Mohl ho i
masat oa chleba a jednu větu by mohl ažiti táž
kuěs při kázání. Pak odsoudiv politickou činnost
mladých kat-l. kočší za našich dnů, dovolával as
k docíloní kontrasto dávoo zesnulých pp. farář
Branžovakého a Chotusic a vikáře Vomášky
ze Žlebů. To prý dělají jen tí mladí. Ani vám,
páni ci, nemusíme volat: „Na ahledanon I“Olešníce u N.Iěsta m. l. Vsobotu
dne 90. dnbna večer konala se v našem městečko
v bostinci p. Ig. Černého voličské schůze. Sál

stavili. Schůzi aabájil o 8. hod. vidp.Seb. Weber;
pozdraviv srdečné shromážděné a představiv pří
tomné pány, navrhl za předsedu p. Ferd. Sehme
ranze. Nato v řeči as půldrahé hodiny trvající
rosvinol kandidát vldp. V. Hlavsa program své
strany. Vylíčil, proč zde vlastně jako kasdidát
poslaneotví stojí. Poukásal skromně na velibou,
obětavou svoji prácí, jiš jako prostý farář vy
konal ve prospěch chudého okresa rokytnického

— dráhs rokytnicko-vamberecká jest trvalým pomalkem jeho neúmorných snah — a jak ze 8r
k srdci vroucně mluvil, to dosvědčaje vsorné titho
při jeho přednášce, jen aby ani slůvko nikome
neuálo; dojemné líčení bídy, kteréž očítým byl
svědkem, a opět nadšený soublse 8 jeho vývody.
Nadšeným appelem na přítomné, by volili dle roz
umu i srdce, skončil avoji vzletnou teč, ješ od
měněna byla hlučným voláním „Bravo“ a dlouho
trvajícím potleskem. Velmi pěkný dojem působilo,

kdyš po té k elovu se přihlásil zdejšíprosvjrolník p. J. Wo'f, který v krátké, prosté,
přece jen besounce st řeči ukázal ma
důležitost oáboženské výchovy ve Škoje, vspomi
naje při tom na doby svého mládí a čas přítomný.
Kandidatora vidp. vikáře jednomyslné přijata. —
Že schůze tato se opravdu tak stkvěle sdařile, ©
to nesporně má největší zásluhu sdejší horlivý
dachovní správce vdp. Šeb. Weber, který neúnavné
při všech příležitostechproboužel, vysvětloval,pe
učoval, nedbaje při tom ni svého klidu ni výstrah,
ba hrozeb zdejší „vládnoucí strany v obci“, jež
už dříve o své újmě jménem celé obce saračila
mandát agrárníku p. Ansorge-ovi a Broumova,
jesž ovšem velmi laskavě a lichotivě pánům vetřte
vydel e „volnon školou“, jakož i ujištěním podpory
v boji proti „klerikalismu.“ Imposentol účast možů
voličů pa schůzi u Černých dokásala, še Olečníčtí
Jsou dobří katolíci, kteří už přece dovedom rose
stati poctivě míněné slovo pravdy od pozlátkovýeh,
ublasených bublin slibů a frásí.

Z Chotěboře. Dne 2i. dubna odpoledne
byla u nás voličská schůze, na níš představili se
dr. Kramář a ředitel hospodářské školy v Bumpolcí
p. Slabý. Po dru. Kramářori mluvil p. ředitel
Slabý za stranu národně-sociální, státoprávní a
radikálně-pokrokovon. Židal poutupo radikálního
a politiky rušivé tvrdě, že české politiky ve Vídni
dělatí nelze. Po té projevil nášory své p. Jaka
bíčka, redaktor a stoupegec strany uárodně-sosi
dlní. Dr. Kramář vývody svých odpůrců rozeu
poval tsk, že chlupy lítaly do všech koutů. Téšee
na ně také dolehl zemský poalanec dr. Šabrt
z Něm. Brodu. Na nás povídání národních gosí
álů činilo dojem jediný: Dre Kramáři, překážlš
Dám, odsední a my GSieodneme na tvé miste.
Proto důvody jejich, beze všeho věoného opráv
nění, vrcholily v požadavku, že úkolem volby jest,
aby dr. Kramář byl udolán. Jako odpověďtomute
přání rozlebl se sálem upřímný smích.

E Ohotěbořaka. V Uhelné Příbramí dno
21. dubna měl schůzi voličskou kandidát strany
mladočeské dr. Malinský. Vyložil prográm avůj a
kritisoval otrany, které na venkově ucbásejí s6 ©
důvěru voličstva. Pan kandidát dobrovolně s nikým
novybídnot dal záruky ohledně tří požadavků
katolickýcb. Debaty záčastníl ae za stramu agrářaí
p. Bária =Proseče a za etranukatolickou ste
rosta « Uhelné Příbramě p. Vaněka rolník Voldáz.
Pan farář Vlček obradil ne proti útokům, které
ne něho soaslavně jsou podnikány od mladočesků
na okresu cbotěbořském a od pokrokářů, kteří své
potaluvý ukládají © „Osvětě lidu“. Pan farář po
ukásal, že takovými věcmi nezvýší se politieká
výchova lidua nepodporuje be nájem pro pravdy
a slušnost, pří čemž vyslovil uspokojení, še takové
nekalé sbraně nejson vyvalesányod prostéholída,
nýbrž od těch, kteří domnívají se, še jsou vadé
lanei. Bouře potlesku velikého sbromáldéní aké

je lid tyto útoky odsusuje. Schůce miru



Schůze voličů vo Stračevě. Zde pro
mluvil kandidátní řeč 21. dubna p. Jos. Netolický,
Šivnostník s Chlumce nm.C. Vyložil, jak vláda náš
sárod zkracuje; sliboval živnostolkům i malorol
aíkům. Školu chce mítí volnou od „byrokratismu
a klerikelismu“, učitel ať voní vázán rosvrhovým

kem. U strany socialistické musí jiti všecko
geřesně dle komanda, ve Škole by se pořádek ne
směl zachovati! Náboženství má prý ae vyučo
vati pouze jenom v kostele. Jeho strana si prý
vysoce váží eňutka manželského, ale chce míti
reformu. Schůze ukončena krátce. Pan Netoli
oký může říci: „Přišel jsem, mlavil jsem, řeč
má břměla jako ten mrak vichrem bnaný ve výši,
na nějž každý se dívá — a zechvíli všecko utichne.
P. Netolický by neprováděl vůlí převážné většiny
svých voličů. Nazývati katolíky černou internacio
aálou jest nejvýš nenpravedlivé.

Různé zprávy.
Dr. Al. Jirák, probošt jindfichohradecký,

zamřel dne 31. t. m. Zesnulý hodnostář měl v katol.
širotě spolkovém svačné jméno, i jako apisoratel
český. R. i p.

Kněšstvo a gormanisnce poznaň
ských Poláků. PronásledováníPoláků v Poznaň
ska noustévá. Nyní odsouzen byl probošt Hertmanowaki
aa iři měsíce na pevnost, poněvadě v kázání vysvět
tevel Polákům, že mají trvati na tom, aby náboženství
nebylo polským dětem německy přednášeno a děti že
se mají modlit polsky. Nežli náboženství v německé
češi, raději ať prý němečtí učitelové je novynčají.
Obžalovaný hrdě doznal před soudem, de jest jeho
povinností jako kněme potírati zlo, které hrozí jeho
tarníkům. „Jsem již 26 let knězsem“, pravil, „prodělal
jsem knlturní bojza Bismarka, 16 let byl jsem pro
následován . .. Číním jen svou povinnosk nejsvětější
a proto by mne král měl pochváliti, a neměl bych
státi před sondem. Přiznárám as ke všema“ Kdyč
vefejoý šalobos osu připomenul, še přece vl, že není
dovoleno opříti ee zákona, odpověděl: „Vím, ale škola
rovněž jednala proti právo, neboť děti v nižších tří
déách mají nabývati náboňeaství v polské Fali, ale očí
se v německé. Německy špatné rozumějí a špatné
dadou roaaměti.“ Veřejný šalobce pravil ještě, če ob
únlovený jest prrní, který mesi 90 dosavadními pří

dy se ko všemu přísnsl. — Jiš mnoho polských
olší v Posnaňsku pronásledováno v posledních letech
Pro oeohroženou vlasteneckou obranu.

Zmamení deby. Dio brněn. „Hlasa“ nabíral
se minulou neděli P. Němec v Rychraldě na Moravě
k semoonémo, pří čemů byl s nenadání přepaden ně
kolika výrostky, jiš anašiti eo ma vyrv ti © rakou
barea s Nejev. Svátosti a jalí ze mu trhati šat a těla,
Ga pokřik kněshr přichvátel jistý rychvaldský občan,
sabed výrostci — prchli. Číus dál, tím hůře!

Veřejné projednávání trestních zá
dešitestí. Ministr apravedlnosti výnosem avým dne
(t t. m vydaným vytýká, de v posledních dobách
tmaosí předsedové soudů při veřejném jednání chovali
se vůči stranám, žalovanéma i svědkům tak, še pro
uádeli vtipy, nepatřičné glosey a posnámky, ba mnobdy
i výsměch ví díníli s obáslovaného, anebo vůdi němu
elavili tak, jako by mo trestní čin, s něhož byl ža
fován, již byl přímodokázán, Mioietr vytýká, še jed
mání taková poškozují nesfrannost a vášnost soudů,
a ponkasuje k toma, te dádný člen souda nesmí nikdy
projevovati nějakou předpojatostaneb jakoby jišeho
tovým míněním du soudní síně vkročil, a mají soudy
vedeny býti tak, by slondily vážné spravedlnosti a va
Tovaly se sensace a diradelaího provádění. Zvláště
poukazuje ministr na to, de s neobyčejnou péčí má
býti oraroráno, aby zbytečně přelřásány byly sáloži
tosti sookromého a rodinného života a še eoudcové ne
mají dopouštěti se ani kritik ani pososorání názorů

- ovědka neb obžalovaného, které nezbytně ku přelíčení
nepatří a de zojména nemají provášeny býti soukromé
-násory předsedovy o vlázkách ap lečenských, mrav
mostních, nábožovekých a podobných, jelikož to musí
býti námory právě bezvadné, avšak jeon apůisobilé,
vabaditi buď nelibost a anebo uvésti v nepravé cesty.
—8Výnos tento je včasný a velmi důleditý.
; pVarást obyvatelstva za posledních
30 roků byl největší průměrné ve Spojenýchstá
tech severoamerických a sice $'1 procenta, celkem
1,817.00); v Ramnosku 19 proc. (96000), v Bul
hareka 18 proo. (88.000), v Portogalsku 16 proc.
(70.000), v Srbska rovněž 15 proc, (88000), v Ně
-ecko 1'4 proc. (694 000), v Dáneku 1-8 proo. (28.000),
ve Švýcarska 1:3 proc. (37.030), v Anglii 18 proe.
896.000), v Nisomemsku 1-3 proc. (84.000), v Noraku
1-9 proo. (33.000), v Řecku 1 proc. (82 000), v Uhrách
1 proc: (179.000), v Boska 1 proc. (1,000.000), v Ta
recku 1 proc. (66.000), v Rakousku 1 proo. (828.000),
v Belgii 09 proc. (58.000), « Italii ©0 proo. (383.000),
ve Šrédska 0*7 proc, (35.000), re Španěleku 0 4 prov.

1,000), ve Franail U% proe. (66.000 obyvatel) —
ranoie, jak vidno, vykasuje přírůstek nojmenšíl

Vídeň čítati bude « polovici roku 1907 —
dle výpočtu vídeňské statistické kanceláře — 3 mili
oaj obyvatel.

Prospěch u květinářství stoupávAme
©rlos ročně do set milionů. Die nejnovějších datvydají

"abyratelé Spoj. států ooveronmer. košdého roku za
květiny 400,000.000 koran. Péatitelů květin jest nyní
v Bever. Americe na 20.000, Obyvatelé měst Newporto,

(Cinoinati a St. Louisu saplatí na květiny k+šdoročně
4 miliovy korun; v Bostoně, Chlosga, Filadelfii a
Pitabargu trií se ročně za květiny 8 mil. K. Půstitelé,
sásobající květinové trhy v Now. Yorku, samřalnávají
přes 1000 kučí; se doprava květin s forem saplatí
ročně přes 200.000 K. Čona sa květiny stoopá někdy
všasně; na př. o vánocích prodává se jedna pěkná
růže sa 13—16 K. Průmérná cena se kytici bývé mesi
180—200 K; za pěknon sratební kytici pl tívá ne
teké sd 4000 K.

Šénstní dědlel. V Indii semřelpřed čavem
jakýsi Jan Hoffman, rodák s okolí Šluknova ne Mo
tavé, syn cihlářův. Sloužil u 7. plaku dragoanů, od
něhož r. 1840 sběbl. A najednou se ocitá v Indii,
kde zanechal moravským příbasným 73 milionů K.

Umělý mramor. Výrobanměléhomremoru
velice se zdokonalils v poslední době. Vyrábí se
z práška ledkového, mramorového, s klibu a gy
© čehož je těsto, které, když stvrdne, vypadé jako
přirozený mramor. Mremor prodává se v plotnách a
je tak skvostný, še ho nelse rozesnati od pravého.

(Zasláno).

Po divadelním předetavení dne 13. dubna t. r.,
pořádaném výborem dam ve prospěch „Obecné ku
obyaě“, byly jeme „Ratiborem“ ea „Osvětou Lida“
nešetrně napadeny. Řádky plny sáští a novrašivoati
byly psány tak nepokrytě, že na první pobled prozra
dily, kým byly listům diktovány. Nejeme nijak sáčsst
něny Da uporn, jasý měla ochotnická jednota „Klío
pera“ a bývalým avým regisseurem p. Paulem, tím
méně jednalo se nám o nějské výbejné vystupování
proti smíněné jednotě.

Zastapujeme epolek, který bem rosdílu a;polojena dobročinnost a podporu všech vratev a krabů, no
smíme proto dbáti ani stran ani osobních nedoros
umění té di oné strany. Kdyč astanoveno pořádati vo
prospěch „Obecné kuchyně“ divadelní předatavení a,
několik dam, v ústava tom činných, ochotně spola
působení své přialíbilo, požádaly jeme p. Karla Paala,
ejž známe již celé řady let jako zkušeného a obrat

ného rogisaoura, by laskavé ujal se režie. Jeme
vděčny, že ochotně tak učinil a veškoroa píli podniku
našemu věnoval.

Neměly jsme jiného přání, neš by večer, vedle
vopokojení obecenstva, přípesl i hojný hmotný ažitek
dobrému účelu a obrátil větší pozornost širších kruhů
na spolek, který víca podporován, mohl byi více do
brého učiniti.

Troofáme si tvrditi, še společným úsilím ném
se tak podařilo a nejlepším zadostiačiněním jest nám
všeobecné odansování „kritiky“ plné osobní nmáští,
které nesaslouší ci zajisté ani regissenr ani diletanti,
jiš dobrámu účeli k vůli ochotně epolapůsobili a lec
jakou oběť přinesli — sačež budiš jim opětovný
náš dík!

V Hradci Král., dne 24. dobna 1907.

Dámský výbor „Obecné kuckyně“.

(Zasláno.)

Panu Ant Měkotovi v Hradei Králové.

Velectěný pane!

9 poděkováním uasllám půjčené daty. Vše bylo
úplně besvadné. Buda hledéti vždy ct. Vaši firmu
odporočovati.

S úctou

Tržní zprávy.
V HBradoi Králové, dne 80, dubna 1907. 1

bl plenioe K 19*10—19'80, Hita K 10'70—11-00, ječme
ne K 1080—11:00, prosa K 14-00—00:00, vikveK 14:00
—0000, hraobu K 18:00—23'00, ovsa K 0:00—080,
čočky K 50 00—80'00, jahel K 30:00—00:00, krop K
20-00—40-00, bramborů R 8:80—4-40, 1 hl jeteloréko
somene bílého K 000:00—0000, 1 hl. jetelorého ne
mínka čer. K 70:00—110'00, ruského K 00*00—00'00
máku K 6200, lnéného semene K 31-40 —24:00, 100
kg žitných otrab K 13 20—0000, 100 kg pěeničných
otrab K 1800—00'00, ©kg másla čerstvého K 340
—800, 1 kg másle. převařeného K 0.00—000,
1 bg sédla o K 184-000, 1 kg warobu K
088—040, 1 vejceK 0:08—0:08, 1 kopa okurek K 0
—000, 1 kopa zelí K 000—000, 1 kopa kapusty
K 000—000, 1 hl ojbule K 400—000, kopa drob.
zeleniny K 1-00—200, 1 pytel mrkve K 4+00—000,
1 bečka švěstok K 0:00—000, 1 bl jablek K 0000—
0000, 1 hl brašek K 0'00—0'00. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 20. dubna 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 157, dita
88, ječmene 15, ovsa 200, prosa 0, vikve 14, bra
chu 0, čočky 0, jahel 20, kran 0, jetel. semínka
00, lněného semene 2, máku 54, — 3.) Zeleniny:
salí 00 kop, cerale 42 kop, kapasty 00 kop, cibule
54 bl, drob. zeleniny 50 kop, mrkve 60 pytlů,
brambor 568 hl, aaláta 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
00 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drob,

dobytka: vepřů 897 kusů, podevinčat 12 kosů, kůslat 190.

Čtěte! X
Z domácnosti soci- S
álních demokratů. u
Řada U. PlšeIradeský.

Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úvah“
o Ji dí) hořejší práce těšil setak značné

pozornosti, še byl vydán v IÍ. vydání. Zajisté že
1 II, řada, která ještě zajímavější světlo vřhá do
poměrů ve straně socialistické, bude čtena se staj
nou horlivostí.

Stran 64. Cena 16 hal.
Při hromadných objednávkách větší slova. "NB

Objednávky vyřídí obratem

»—————
Biskupská knibtiskárna v Hradci Králové

nabísí dkolní knihy:

1. Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 80 h.

2. Střední katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 h.
Katechirmny jsou schváleny na valné schůsí biskupů ra

kouských ve Výdnídne 9. dubna 1894.pá
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

skladu s 180/, slevou proti hotovrémuzaplacení.
Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. Akoních rad, nýbrá za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
světlením do každého výtisku — vydají se 2 výtisky pří

adného druhu katechismu prechudé. Dle poměru, v jakém
techismů pro to kteron úkoluzakoupeno, zcela spraved

livě dostane ae poměrný počet (přes 189,) pro tatéž školu
zdarma pro chudé.

Již zcela rozebránS
jest spis Dra. Reyla

NEOTMA MADŽBÍSÍNÍ,

Zato však právě nyní již vyšel v Časových
Úvahách obsažný výtah z téhož spisu pod titulem

Manželství
přirozené
a svátostné.

= Cena8 hal.
Při hremadných objednávkách slova.

O rozebraném spise Dra. Reyla, z něhož
nyní učiněn výtah, napsal 5. září m. r.

časopis „Čech“:
„Nedají-lí does moderní lidé na Písmo sv., na zřízení
cívkevní, pak jest potřebí vstoupití mezi ně a těmi
též zbraněmi kultorními, psychologickými a mravními
dokasovati četné jejich omyly. To musí býti methoda
všech apologetů, a tuto methodu dr. Reyl ve svém

spise jasné a určitě provedla ojšledkem. jenž nepřipouští žádných poch;bností. Ukázav nečisté poď
něty boje proti katol. manželetcí, vysvětlaje autor
i nálada těch, kteří z přesvědčení tleskají bořičům
manfelské nerozvížiteloosti. Přesvědčení to vyvěrá
xe společenské mravní dekadence, která pro své po

hodil a nekáseň poHebuje wazků vždy uvolněnějších.Roztrbav asofistiku roslukových advokátů s obmy

slnou jich k raný ků jde spisovatel na kořen ala,odkrývá u určuje širokou sociální a mravní podlohu,
na základě kteréž protispolečenský požadavekroz
luky byl postaven. Světovým protináboženským ná
sorem vysvětluje vanik a podstatu rozvodového bnntí,
a dovozuje, ktersk známí pedmanitelé společnostě
lidské obratně chopili se společenské choroby, aby
jí využilí ke svým sobeckým sáměrům. V celé knize
ezpečné adiaciplinovaně odkrývá moderní rozlukový

Švindl, čímž spis stává te ne nějakou zajímavou na
bodilostí, nýbrš příroseným a zákonným výrasem
dané skutečnosti, její světlých a stinných strámel.
Bohatým materiálem, vhodným rozvrhem jednotli
vých kapitola myšlenkovou jednoton činí prácedra.
Hoeylanároky, aby byla hojněčtena od laikův a kněší
a aby přinesla v myslích ovoce opravného my
dlení, zdravého názoru na věc, názoru opravdu —
moderního, neboť tato reakce prolimoderním prou

dům myšlenkovým jestGOD
Čtětel Právě vyšlo!

„převaha profestaníséví nad
kafolicisném,“

Cenu 16 k franko,

Objedaávky vyřídí obratem

Administrace „Čas. Úvah““
v Hradel Králově.

ravě moderní “

Stran 40.



Příloha
Voličové čeští!
Dne 14. května přistoupíte k volebnímu

osudí, abyste zvolili své zástupce do říšské rady.
Při volbě této běží o Vás sumé, poněvadž po
slanci, které si zvolíte, ve jménu Vašem a za Vás
v říšské radě spolurozhodovati budou o nejdražších
duchovních i hmotných Vašich statcích. „Jaké po
slance si zvolíte, takové zajisté budete míti i zákony.

Přirozeně nastává tudíž otázka: Koho za svého
poslance zvoliti máme?

Jistou a správnou odpověď na otázku tuto
dá Vám zdravý rozum Váš i Vaše svědomí a od
pověď ta zní takto: Za svého zástupce na říšskou
radu musíme si v každém okresu volebním zvoliti ta
kového muže, který jest krev z naší české krve,
který potřeby naše z vlastní zkušenosti zná, 8 námi
spolucítf a pro naše zájmy, pro naše duchovní i
hmotné dobro i blaho pracovati chce.

Předním drabým statkem naším jest Svatová
clavská víra naše, která uvedla národ náš v řady
národů kulturních, která stala se základem a zdro
jem jeho vzdělanosti a moci a nejednou zachránila
mu život, že neutonul ve vlnách německých. A proto
rozum Váš i svědomí Vaše Vám praví, abyste
za svého poslance zvolili jen takového muže, který
k víře Kristově veřejně se hlásí a neohroženě ji
vyznává.

Nepřátelé pravdy vypověděli v době naší
svaté víře Kristově vyhlazovací boj a ze všech svých
sil přičiňují se o to, aby v říšské radě měli většinu
a tak neblahé plány své provésti mohli.

K tomu cíli zamýšlejí především úplně vymý
titi vyučování náboženství ze škol a vychovati tak
generaci, která nebude více nad sebou uznávati
svrchované autority Boží. Kam však dospěje spo
lečnost lidská, bude-li zavedena na takové bez
cestí? Schěáffle, bývalý poctivý ministr rakouský,
na to odpověděl, řka, že taková společnost lidská
upadla by v raffinované barbarství. Zamýšlejí dále
otřásti základním pilířem společnosti lidské, to jest
nerozlučitelným svazkem manželským, a k tomu cíli
chtějí stanoviti zákon o volné rozluce manželské,
asi takový, jako platí dnes pro manželství židovská.

Kde však ocitne se spořádaný život rodinný,
a jak ohrožena bude řádná výchova dítek, když by
pak mohli manželé, kdykoliv by jim bylo libo, volně
se rozloučiti a v nový sňatek vstoupiti? Prohlašu
jíce dnea náboženství za věc zcela soukromou,
chtějí provésti úplnou rozluku církve od státu, a tuk
krok za krokem vytlačiti víru v Boha ze společ
nosti lidskéa ze srdcejednotlivců. Kde však ocitne
se společnost lidská, kdyby k tomu dojiti mělo?
Ocitla by se ve stavu daleko horším, než byla ve
starém pohanství.

Tážemese tedy :může uvědomělýkatolík český,
který víru v Boha v srdci svém ai zachoval, dáti
při volbě poslance hlas evůj kandidátu takové strany,
jež neblahé tyto zásady do svého programu byla
přijala?

Nedejte se zmásti frásí, že prý chtějí bojovati
jenom proti tak zvanému »klerikalismu«. Vždyť
dnes již na jisto jest postaveno, že.pod pláštíkem
této fráse bojují proti víře v Boha, kterou seslabiti
a pak úplně vyhladiti chtějí. Nedejte se zmásti často
velmi sympathickou osobností anebo úlisnou řečí
kandidáta takové strany, která náboženství buď
přímo potírá, anebo do soukromí zatlačuje. Kandi
dát takové strany může snad v srdci svém býti
věřícím katolíkem, ale co to platno, když strana,
k níž se hlásí, a na jejíž program kandiduje,

rob náboženský a proticírkevní směr pěstuje. Taový poslanec ani nesmí ve sněmovně mluviti a
hlasovati dle svého osobního přesvědčení, nýbrž
vázán jest i proti svému přesvědčení hlasovati tak,
jak program jeho strany k tomu ho zavazuje.

A proto, voličové katoličtí, volte za své po
slance jenom kandidáty takové strany, která
v rukou svých třímá prapor naší víry Svatová
clavské, a takovou stranou jest: Strana katoli
ckého lidu českého.

Druhým naším vzácným statkem jest naše

vlast a náš jazyk. Uvědomělý Čech může dátisvůj hlas jen takovémukandidátu, který stojí na
stanovisku nezadatelného státního práva zemí ko
runy české a spojené s ním svéprávnosti a svézá
konnosti jejich. Na vlastní krvi své a na svém ná
rodu těžce by se prohřešil takový český volič,
který by hlas svůj dal kandidátu, jenž státoprávní
stanovisko byl opustil.

Strana katolického lidu českého na
svém sjezdu dne 17. června 1906 o tom prohlá
sila takto:

»Chcene chrániti státoprávní celistvost a
svézákonnost království českého v historicky vytvo
řeném spojení s Moravou a Slezskem, a domáhati
se budeme toho, aby v zemích koruny české rovné,
nezkrácené, národu českému náležející právo bylo
uznáváno a prováděno, a aby jazyku českému
oprávněného užívání ve všech oborech státního a
veřejného života vůbec, jakož i v úřadování zevním
i vnitřním už do nejvyšších instancí 6e dostalo.

Země koruny české jsou federativní součástí
říše Rukousko-Uherské, a vyžaduje toho prospěch
náš i naše čest, aby poměr této části říše k zemím
koruny uherské spravedlivě byl upraven.

Snažiti se chceme o zdravý vývoj samosprá
vy v obcích, okresích a zemi, po případě v kraj
ských obvodech, které zřízeny býti mají tak, aby
samospráva srovnávala se s organickým a histori
ckém složením národa a vyhovovala hospodářském
i kulturním zřízením samosprávných organisací.

Chceme pečovati o zdar a rozvoj Školství
národa našeho tak, aby pravého kulturního vzdělání
všem vrstvám jeho, a to v mateřském jazyku se
dostalo zřizováním a vydržováním přiměřeného počtu
národních, odborných, středních a vysokých škol
z prostředků veřejných. Jsme rozhodně pro školu
konfessionalní tak, aby dítky katolické vyučovány
byly od učitelů katolických a aby, pokud tomu vy
hověti lze, i jinověrci téhož dobrodiní zákona poží
vali, Zvláště pak starati se chceme o to, aby v ně
meckých krajinách království českého, kde jsou české
menšiny, jakož i ve Vídni, kde veliká část obyva
telstva k národnosti české se hlásí. z prostředků
veřejných zřízeny byly české veřejné školy a konány
byly české bohoslužby.

Strana katolického lidu českého, odsuzujíc
třídní boj, chce prováděti reformy sociální na
základech křesťanských beze všeho nadržování nebo
podceňování zájmů jedněch proti druhým. Zvláště
chceme:

uby úřednictvu a učitelstva zabezpečen
byl spravedlivý postup, a aby toto ani pro svou
národnost, ani pro své náboženské a politické pře
svědčení, pokud toto z mezí zákona se nevymyká,
nebylo odstrkováno.

Řemeslnictvo a živnostnictvo ze všech
svých sil chceme hájiti zvláště proti velkokapitali
stické výrobě rozšířením samosprávy společenstev,
která jsou jedině povolanými orgány znalecky roz
hodovati o záležitostech své existence a svého roz

voje. Chceme, aby obchod s řemeslnými výrobky
vyhražen byl osobám s průkaznou způsobilostí toho
kterého odboru, aby odvětví řemesel byla přesně vy
hraněna a levným úvěrem provázenu a aby řemesl
nictvu a živnostnictvu dostalo se pojištění v nemoci
a ve stáří.

Pro stav rolnický chceme vybaveníz dluhů
hypothekárních, zabránění lichvy a nekalé bursovní
spekulace s výrobky zemědělskými, omezení dělitel
nosti pozemků, prohlášení nemovitého majetku do
jisté míry nezadlužitelným, zadávání potřeb pro stát
a zemi přímo rolnictvu, upravení dědického práva,
účelné a odborové vzdělání rolnictva a zavedení

starobního pojišťování jeho.
Dělnictvu zemědělskému vymáhatichceme

pojištění nemocenské a pojištění ve stáří.
Pro dělnictvo chceme důkladnou reformu

pojišťování nemocenského a úrazového, zařízení po
jišťování invalidního a starobního, zákonité uznání
společenských smluv pracovních, maximální osmi
hodinnou dobu pracovní v dolech a hutích, maxi
mální devítihodinnou dobu pracovní v továrnách a
rozšíření živnostenských soudů.

Toť jsou v hlavních rysech naznačeny snahy
a cíle, za kterými jde Strana katol. lidu českého.

Voličovéčeští!

Předstupujeme před Vás s jasným čelem, u
vědomí, že k jednání našemu vede nás snaha pra
covati pro blaho naší vlasti a pro blaho Vaše.

Nuže, kdo z Vás 8 námi spolucití a poža
davky naše za své uznává, přidruž se k nám a
spoj se s námi pod prapor náš. A až dojde dne
14. května k volebnímu boji, volte všichni svorně
a jednomyslně

kandidáty strany katolického lidu
českého,

kteří ze všech svých sil o to se přičiní, aby po
vinnostem na ně vloženým v plné míře dostáli.

Výkonný výbor strany katol. lidu v Čechách.

Uvádíme zde, které kandidáty posud naše
Strana postavila ve volebních okresech městských
a venkovských.

Městské volební okresy:

1. Staré Město pražské: Dr. Matěj Kovář,
c. k. škol rada a předseda Ustř. abora spolku
iajitelů domů v zemích koruny České v Praze.

4. Nové Město pražské (třetí Část města) a
Král. Vyšehrad: Anfonín Šrámek, obchodník
uhlím v Praze—IÍ.

5. M-oší Město pražeké a Král Hradčany“
Václav Dvorský, majitel živnosti holičaké a ku
deřnické v Praze.

6. Holešovice-Bubna : Alois Sýkora, finanění
účetní rada v Holešovicích.

8. Smíchov (První část města): Václav
Sťupka, živnostník trublářeký na Smíchově.

9. Smíchov, část drahá; dále Košíře, Vel.
Břevnov, Střešovice, Dejvice, Bubeneč, Hlabočepy

Zlíchov, Bráník, Podol a Vysočany: Zomáš Jí
roušek, redaktor v Praze.

= 13. Město Žižkov (druhá část): Bohuslav
Sabri, faktor knihtiskárny v Praze II, čp.$570.

15. Město Plzeň, IV. a V. okres obsoní
(Saské a Pražské předměstí): Karel Wolf, po
štovní úředník v Prase I. čp. 284.

17. Nusle, Vršovice, Michle a Krč: Víneenc
Cigánek, katecheta v Michli.

24. Hradec Králové, Třebechovice, Opočno,
Dobruška, Rychnov n. Kněžnou, Vamberk, Ko
stelec n. Orl., Nové Město n. M., Česká Skalicea
Holice: Dr. František Reyl, ředitel „Borromea“
v Hradci Králové.

29. Tábor, Soběslav, Benešov, Jindřichův
Hradec, Kamenice nad Lípou, Bechyně, Lišov,
Sviny Trhové a Sedlčany: Petr Pícia, živnostník
truhlářský v Benešově u Prahy.

32. Volební městský okres: Příbram, Bře
zové Hory, Hořovice, Hostomice, Rokycany, Rad
nice, Březnice, Rožmitál, Dobříš a Blatná: Karel
Kolmincer, hospodářský úředník v Rožmitále.

33. Německý Brod, Polná, Humpolec, Cho
těboř, Přibyslav, Pelhřimov, Pacov, Počátky, Vla
ším, Ledeč, Hlinsko a Trhová Kamenice: Josef
Hovádek, živnostník knihařský v Praze.

Dále skupiny z obcí venkovských:

37. Mělník a Mladá Boleslav: Václav Špaček,
řídicí něitel v Košátkách.

39. Semily, Železný Brod, Vysoké n. Jizerou
Jilemnice bez obce Lhota Zálesní: Josef Filler
kaplan v Semilech.

41. Hořice, Nová Paka a Lomnice n. Pop.
Dr. František Sulc, professor náboženství a filo
sofie v Hradci Králové,

43. Náchod, Nové Město n. Met., Opočno:
Dr. Rudolf Horský, kníž. arcibiskupský vikář a
farář v Šárce u Prahy.

44. Kostelec n. 0.,(Rychnov jn. Kn. a Žam
berk: Ferdinand Vogel, starosta obce a rolník
v Česticích.

45. Hradec Král, Chlumec n. Cidl., Neoba

nice. MUDr, Arnošt Pekař, lékař a rolník v Cernilově.

46. Poděbrady, Král. Městec a Nov. Bydžov:
Antonín Drápalík, učitel na gymnasiu v Hradci
Králové.

47. Nové Benátky, Brandýs n. L., Nymburk:
Josef Jelínek, rolník v Hlavenci.

48. Český Brod, Karlín, Žiškov, Nusle, Vršo

nioe: Alols Svejda, dělník zemědělský v Libšicíchnad Vlt.

49. Smíchov, Zbraslav: Vlastimil Hálek, ta
rář v Liboci u Prahy.

50. Beroun, Unhošt a Dobříš: Josef Brož,
horník na Kladně.

63. Rokycany, Zbirov, Březnice: ©Vdelav
Bambas, rolník ve Svojšicích.

64. Příbram, Hořovice: Leopold Havelka,
horník v Příbramí.

5ó. Sedlčany, Sedlec, Votice,
Emanuel Jungr, redaktor v Praze.

56. Benešov,Jílové, Říčany: Josef Tomšů,
farát v Dol. Jirčanech.

57. Kolíp, Kouřím, Č. Kostelec: František
Jelínek, Hd. učitel ve Ždánicích.

59. Pardubice, Holice a Přelouč: Josef Ko
lín, starosta obce a rolník ve Chvojenci.

60. Chrudim a Čáslav: Franfišek Šabata,
starosta obce a rolník ve Vrbici u Doudleb.

61. Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a

eh Dr. Josef Myslivec, advokátníkoncipientv Praze.

62. Vysoké Mýto, Skuteč, Nasavrky: Jan
Krejsa, starosta obce ve Zderazi.

63. Chotěboř, Habry, Hlinsko, Přibyslav,
Polná: Josef Prokop, starosta obce v Jasené.

64. Německý Brod bez místních oěmeckých
obcí; Humpolec a Ledeč: Anfonín Adamovský,
rolník v Načeradci.

65. Vlaším, Dolní Kralovice: Václav My
slivec, redaktor v Praze.

66. Tábor, Mladá Vožice, Soběslav: Jowef

Dvořák,pok Jistebnici.. Písek, Mirovice, Vodňany: Jo rell
kaplan v Chelčicích. 3: Josef Frellad,

68. Horažďovice, Blatná, Sušice a Kašperské
Hory (bez německých obeí): Josef Brož, farář
v Buděticích u Rábí.

69. Klatovy, Nepomuky, Plánice: —Marfin
Ktouda, rolník v Dolanech.

71. Strakonice, Volyň, Prachatice a Vimperk
(bez německých obcí): Václav Homs, farář v La
žicích u Husince.

72 Milevsko, Hluboká,kěalke: je Bechyně,Netolice: Antonín Barcal, rolník v Ťuháni.
73. Jindřichův Hradec, Počátky, Třeboň,

Lomnice nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí: Josef
Svoboda, rolník v Horní Cerekvi.

74. Pelhřimov, Pacov, Kamenice n. Lípou:
Milo Záruba, farář v Jiřicích.

75. České Budějovice, Lišov, Trhové Sviny,
on Kaplice, Kramlov, Nové Hrady: Anle

nín Sachl, starosta v Hůrkách.

Neveklov:



Doporučujeme
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: Jan Horák,*soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci

Ř
X

63X663nejnovějších druhů pravých
vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku

zkoušku.
$
X .
T Welejemné látky na taláry.
$ Též na splátky bez zvýšení cen!

X G8) X G6) XCODXCP3 X KEY

vý
Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

kopní pramen v Rakousku veškerých

kosla,, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového mačiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecháeb, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

|
č

na

X

VOKDODO
Veledůstojnému

duchovenstvu!

Kar. Světlé,Jan dťaněk,2,544
Kouviktské ul., pasíř spe
elelně ma kostelní náčiní, dovoluie

1 doporučiti svůj hojně zásobený

Proha-l, ai.

G6XSEDXG6DIXI

sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen

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

intenci a jen ©ohni slatá a stříbří. Na pošádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chydálm kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
robky bescenné. Vše posílám již posvěcené,AKA KOKA

Přrreoobottttt
fAnglickyi
a německy:

vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIČ,
Eliščiuo nábřeží.bbbb

orHbihhrtihet

| ra

ve Vysokém Mýtě,
dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený
r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách

- nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,wlno borůvkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šaupaňské).
Upozorňujeme avlášt „nu výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního púlení a vlastní výroby,
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1691 za jub. výssavé v Pruze. stříbrnou medasilí
státní u diplomem slaté meduilie, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a franko,

Založeno r. 1860.
Vyznamenán atátní medallil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje -a

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila:
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
etelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných korů od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladué
sbotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky json Jeho
Biskupskou Milostí revldo

váuvy. |Mešuí nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry le, řádně a
levně vyřisují

Vše zasílá: jen posvěcené,
Vzorky, | spočty, nákresy i

hotové sbo:í na ukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
PEB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “ij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěrn závodudomácímu.

ČOICPICPICOD MKODKOIGPIKED

JAN KALIS,

cenách.

'91g0zjTypyzodvu

upog49ÁxPAÁyzymg01ÁuegSolidníobsluhapřiwírných

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a sonstav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zluté a stříbrné
skvosty, jako: fetizky, prstemy, náramky, jehly
a j. v nejmoderu- jším p.cvedení s úplnou sárukou/

Důvěry hodný: sdsiiky sa výběr téš i na splátky
bes svýšení ce. Zalošeno +. 1848.

ČEDĚPICOMNÍ.KCPISPICODCCÍ

4OO00D0000000000000

v Čáslavi

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

cena levná, jakost výborná,

OOOOUJIOOOO00

K jarnimu seti
nabízím

zaručeně pravá a klíčivá osíva:

OOJ0000200000

Jetely Ovsy
Mk k 50 kg č kg

KOK K K

červený drouseé.65 7-— Ligovský. . . 14- 3$—
úročnít, žlaták 66 %—| ddeál <.. . 13- 3—

bílý lučaí ——« 46:—7*60 na jE sece 40- 600
r (O 80.3 MortgageLifter
' n 7 (amer.). . . 17- 360

Ligrua vičenec. 24-—450
vojtěška franc . 80 9—

„| píseč.. 80- 9— Brambory
rohlíčky májovky

ranné. . . .9— 120

Řepy rohlíčky„Erfurt.; 5—6 perla“, ranné . 7-1 

Bo ka 40 < 40 pozdní: šloté stolní,
onde a. 40- 430 Jodaatzcívon,av-Fáclaek ,ji NA m udastrie Up-to-dat 

Oberndorfka —. 40— 1-80 o
hamma, Imperator 50 kg
K 5—, 8 kg K -60.

ORP“ Trávy čisté neb smíšené luční traviny k zu
kládání dvousečných luk, sestavené ze zcela čistých semen
a to pro půdy suché, pro půdy prostřední, pro půdy těšká,
směs pro srahy, hrdze a břehy, směs pro labská
zahrady, parky 60 kg K 410—45,6 kg K 6- až 660,

Semeno čekanky magdeburskýšpičák
zuruč. 50 kg K 90—, 5 kg K I1—. ©

Na skladě nacházejí se:
Umělá hnojiva, veňkeré druhy semen

polních, zahradních a lesních.

odborný závod
FE Viktora, "áeě v HradciKrál,

Velké náměstí, proti biskupaké residenci.

Legitimace u.
do důvěrných schůzí

dle $ 4. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1807

6 dostati lze levně

v Biskupské knihtiskárné v Hradci Králové,

OOO000000000000

K sv. biřmování

nejlepši dárky
za volice levné ceny nabízí

—x>ŠOT.C.Š
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.

Prodej se zárukou.

a OoSOŘ,
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Nepravdy v „Programu české
strany agrární“

(8+ ned z počátku — v „Slovo úvodním“
podán krátký přebled dějin rolnického stavu
v Čechách. Myslíme, še tak důležitý spis, jenš
jest vydán pro statisíce čtenářů, a jejž sku
tečně statisícové čtou, imá býti sepsán s ej
větší pečlivostí; bylo-li potřebí, aby dějepisná
předběžná úvahu byla stračná, měla tím spíše
býti sepsána po piloém studiu a to veštranně.
Čím kratší taková „slova úvouni“, tím více pu
třebí jest přemýšleti, jak by se do úzkého
rámce vložily věci nejdůložitější a zcela zaru
čené. Vědyt celým masám rolafků jest „ lovo
úvodol“ posud jediným soustavným poučením
o dějinách stava rolnického v naší zemi. A ta
kové poučení čte prostý lid tím ochotnějí a
pilněji, že jest stručné, že aevyžadaje dlouhóbo
doševoího napínání.

Leč čím sytí Výkonný výbor strany
agrární své ubohé čtenáře? Jsme uaplnění po
divem, jak tito předáci českého zemědělstva cha
trně znají dějiny lidu, jejž chtějípowčovatia kdjiti.
Pisatel stručné úvaby chtěl si zahráti na taky
pokrokového, chtěl se vybnouti podezření
£ „klerikalismo“; soažil se, rmažil — ale jak
neobratně! Vidíme v úvaze muoho nepravd
přímo křiklavých; poukážeme aspvň ni nekteré,

„Slovo úvodní“ k programo stravy agrární
poučaje (oa str. 3.) takto: „Poznenálilu staho
váním práv výbojem i násilím vznikla za doby
poaledních Přemyslovcůrobota skutečná, která
pak postapem pozemků, jež pán stačití nemohl
zpracovávati, stala se robotoo osobní, naproti
bývalé robotě reální, čapní, semeké. — Bývalí
evobodníci, t. j. majitelé, půda ode dávna vu
vlastním držení mající, byli všemožným způ
sobem v právu svém zkracování, a tak již zu
doby Jindřicha Koratanského robota byla vše
obsonou“.

Na to odpovídáme, že stav lidu rolni
ckého rozbodně nebyl tak zbědovaný jako nyní.
Jest pravdou, že přibylo rolbictvu nových pu
"vionosti, když se vyvinal a nás stav šlechtický.
Ale přírodní dávky a práce, jež vykonával rol
ník ve prospěch země a člechty, daleko tolik
netísoily jako nynější veliké pozemkové daně
a bypothekární dluby. Ovšem če šlechta chtěla
utožovati nadpráví silnějšího, jak tomu bylo
a Jest posud všude. Při tom věak byl sedlák

fece jen člověkem avobodným — uebyl abc
bým robotérem, nevolníkem, jako později
v době hasitské a protestantské. A že byli bý
valí svobodníci všemožným rpůsobem v právu
svém zkracování? Pisatel zapomněl povědět,
že přijímáním práva emfgteatického rolníci
sami dobrovolně rozvazovali své svazky : úřady
královekými a těsněji připojovali se k šlechtě,
poněvadž jim z toho kynuly aspoň pro počátek
veliké výhody. Ovšem že pro okamžité pre
spěchy zapomínali, jak znenáhla novýsociální

oměr kypří půdu pro úprava nevolnictví.
Ten bič ne sice na sebe, ule na svoje potomky
pletli rolníci velkon většinou dobrovolně sami.
Bývalé evobodníky nebylo dovoleno. „vše
možuým způsobem“ rzkracovati. Vždyť sami
svobodníci za lepší bydlo opoaštěli od svého
dřívějšího právního řádu. A nepravdou jest,
že robota panstva byla již za doby Jiodřicha
Korutanského všeobecnoo. Právo zákupní (6m
fytentické) počalo se zvlášť vydatně šířiti te
prve ze Přemysla Otakara II ; a ještě ka konci
století XIV. zbývel některý počet dědin řídí
cích se starobylým právem českým. Teprve na
počátku století XV. (pod vládou Václava IV.)
savládlo v dědinách českých právo zákupní
šmahem. (8rovn. Palacký II., 11, 192-3, 455.
Mosejník z roku 1879, 564-5.) Co ledy agrární
přealel přičítádobě Jimdřicha Korufamského, to
slalo se teprve o jedmo století pozdějí. Nepravda
pisutelova tedy není jen nějakým nepatrným
„přeblédnutím“.

Liší zvlášt křiklavon jest tohle odvážné
tvrzení pisatelovo: „Nejhorší však rámu svobodě
Bda solskéhozasadil Karel IV., odňav právo od
volání se k soudu zemekému,sn savedl tak svané

V Hradci Králové, dne 3. května 1907. i

patrimoniální svudy, t.j. odevzdal pravomnr
nad poddaným lidem pánům samým“ Neopsal
tahle neomlurilelnou | pomluvu, luto urážku Olce
vlasti „vlastenecký agrárník“ z něklerého požidovště
léko listu? Prostý čtenář by se při Čleuí této
úepravdy mohl docela domnívati, že svid za
vyděračné, bezcitné vlády Jana Lucembor
ského vedlo se našemu rolnict-n líp než
pod žezlem Karla, jejš nazýval aim Hus
světlem kníšat. Proti uepoctivému výše uvede
nému tvrzení prohlašujeme se vším důrazem,
že Karel [V. hleděl upřímně vymaniti rolníky
£ nesnází, do nicbž sami zabředli. Om nezavedl
patrimoniálních (orchmostenských) soudů; soudní
pravomoc vrchností vyvíjela se Již dříve ruka
v ruce 3 prárem zákopním. Právě před Karlem
28 nepořádué vlády Jana Locembarského po
čali Šlechtici rolníky silně utiskovati. Karel
však jako pravý otec vlasti přísně zapovídal
vrchnostem kratě trestati rolnictvo. Ačkoli
před Karlem IV. mobl se odvolati. r+loík
k soudu zemskému, brdá šlechta považovala
skoro za urážku, byla-li obesílána, aby vdpo
vídala oa stesky poddaných. Leč Karel [V.
vymohl r. 1365 na sněmu zákon, kterým bylo
uforzeno právo poddaných, poháněti pány a vladyky
na zemský soud; soudu tomu pak uloženo, aby
takové rozepře rozsuzoval spravedlivě. Učinil
tedy Karel IV. pravý opak toho, co tvrdí „
svícený“ sgrárník. Při tom dle zprávy Bsnešo
z Weitmile šlechtici k zemskému soudu po
hánění také poslunchali toho vyzvání. Karel IV.
také sám Často osobně oa zemském svuda před
sedal a doblížel, aby zemětí soudcové soudii
nestranně šlechtice i sedláka. (Srv. Benesii de
Weitmil Chronicon ecelesiae Pragensis, 367.
Dr. Kalousek: Karel [V., 168, 175). Jest to
tedy veliká odvaha, ba drzost, jestliže se osmělí
někdo rolafkům namlouvati, že Karel IV. odňal
rolníkům právo odvolání se k soudu zemskémn!!
Netropí se tak přímo poseěch z vážné histo
rie? Karel IV, ovšem nemohl zkrotiti sam=
libost a velikou moc Šlechty rázem; ule stavěl
se proti zpopnosti její, pokud stly stučity. To
uzná každý, kdo velikou moc tehdejší šlechty
dobře zná.

„Slovo úvodní“ pokračuje: „A louže
měrou, jakou klesala svoboda a samostatnost
gelského lida českého (ovšem v době Karla'!
Pozn.), stoupal vliv cizí ve vlasti naší, a toužo
měrou rozmáhal se cizí jazyk ve městech
českých“. (Str. 4.)

Ubobý český národ ! Co všecko tedy zkasil
v době, kterou sám nazval dobou zlatou! Pi
satel, který prozrazuje tak velikou nevědornost,
chce poučovati jiné. Či ty uepravdivé fráze
jsou psány 8- vědomým úmyslem čtenářstvo
klamati? Jedno nebo drabó jest rozhodně
pravdou. V době té, kdy Karel zřídil ze zerot
českých první moderul stát vůbec, kdy tento
stát byl svrchovaný a samostatný — klesalau
nás svoboda a rozmáhal 60 u nás cizí jasykl
Tážeme se, proč vůbec dr. Kaloasek, dr. Tadra,
dr. Winter a jiní psali o vzprožení živlu če
ského za doby Karlovy? Snad aby se lbalo
o době Karla IV. dále? Povíme aspoň krátce,
co každý prostředně vzdělaný Čech suáti má.
Praha před Karlem IV. poněmčená založením
Nového města a ochranou práv jazyka Českého
za Karla IV. stále více nabývala rázu českého.
Nové město dostalo správu úplně českou, z
Malé Strany mizela jména německá. Za doby
Karlovy a Václavovy stal se obrat tak proni
kavý, še Praha, ač byla reaidenčním sídlem pa
novríků vládocncích nad říší Německou, stala
ge ze tří čtvrtin městem českým. Kurel vydal
nařísení k Pražanům, aby se soudy projedná
valy jazykem českým, aby konšelé i konečné
rossadky soudních pří vydávali po česku;
£ té příčiny nebadiž nikdo konšelem, kdo by
jasyka českého aebyl mocen; Němci nechťvů
bec dávají své dítky učiti jazyku českému. Tohoto
rozkazu dotýká se radostně sám Hus. (Erben
1., 133). A zo zprávy Židkovy vysvítá, če rozkaz
takový dán českým městům vůbec. (8rv. Tomek:
Dějepis Prahy II., 516.) Tadra dokázal zajíma
vými příklady, jak se města dříve německá
valem za Karla a Václava počešťovala. Za po
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moci Karlovy český živel vzprušil se i v klá
šteřích; Karel poručil v „Zlaté balle“ ssmým
úěmeckým kurfiřtům, aby své syny dávali učiti
jazyku českému, poněvadž znalost té řeči jest
pro knížata německá vutností. (3rv. Tadra: Kal
tarní styky, 180, Balbín: Epitome, 366.) Proto
právem píše dr. Kalousek: „Čeština za věku
Karlova patrně počala se domáhati všech těch
čestných ilst, která ji dotud strojeně byla
zndržována .. . Ano národní převrat v husit
ství nebyl by možným býval, kdyby mu přede
šlá doba byla neupravila cesty“ (Dr. J. Ka
lousek: Karel IV. 207.) Tak tely praví žák
Palackého a nejučenější současný historik český.
Ale agrárnický osvícenec postavil si hlavu 4
proti vší pravdě odvážil se napssti, že za
Karla klesla svoboda stavu selského, A že roz
máhbal se tehdy cizí jazyk v zemích českých.
Osvícenče, jazyk německý stal se v městech
řečí vládnoucí za Přemyslovců; a že Karel
napravoval chyby svých předchůdců, za to se
odrěňajete potm'uvoo. Takhle si dovedete vá
žiti slavné doby naši, kterou nám cizinci zá
vidějí. Píšete na str 32 —33.: „Chceme půsc
biti k tomu, aby živým slovem, tiskem, šířením
dobrých výrobků uměleckých problubována a
šířena byla intelligence a smysl pro umění
v lidu veukovském.“ A zatím j-st potřeba,
abyste se přivzdělal předem sám. Rozhodně
potřebajete si osvojiti aspoň průměrnou zna
lost české historie, než začnete pvučovati jiné.

Tu již se nedivíme tiké, že agrárnický
historik. píše dále, jak bnutí husitské bylo
rozmachem lidu hlavně selského za vráceul
ztracených(!) svobod občanských, jak se tedy
bránila práva jazyková A národní, silaě pc
kleslá(!!) ve městech českých. Pisatel ovšem
noví, že táborský cep bušil většinou do lebek
českých, že Táboři zaváděli kruto: tyranii,
vyssávali nemilosrdně vlastní souvěrce, pokud.
tito bojovoíky nebyli a přijímali do svých bo
jovných řad celé tlupy loapežných ošmeckých
dobrodrubě. [I po porážce u Lipan loupili
Táboři dále, pokad Be dalo. A tahle demo
kracie měla obhájiti prostý lid před choutkami
šlechty! Takovým způsobem nevolnictví bylo
jen aaplšeno.

Ujařmení | lidu rolnického přivodila
zpupnost, nesnášelivost a bezcitná vyděračnost
táborských demokratů nepřímo sama. Jiří
z Poděbrad byl nacen pro utvrzení zemského
pokoje Tábory vojskem zkrotit. Nebylo právě
vinou Jičího z Poděbrad, že již za jeho doby
poata rolofkům přitužena. Šlechta zbohatla a
moc svoji rozšířila nevbyčejně kunfskací statků
dochovonských. Stavovská rovnováhu udržo
vaná dříve od Karla IV. byla ta tam; sedláky
nemobl — jako dříve — bájiti proti šle
chtickému pycbu stav duchovenský, poněvadž
byl ožebračen a ojařmen též. I silný král Jiří
byl proti různým rozimurům šlechty slabý.

Přímo komicky působí tato slova pisale=
lova: „Po páda hasitisma . .. Jiřík Podě
bradský . . . přitažením roboty snížil stav
selský.“ Po páda husitismu? Vědyť přece tehdy
byla v Čechách církev busitská církví panující,
k níž ae hlásila valná většina národa.

Ale jiš dosti. „Slovo úvodní“ psula baď
veliká nevědomost nebo zúmysluá snaha pře
krocovati. O tom, jak katolické duchovenstvo
před husitskou válkou rolofky bájilo, jsk po
silovalu v nich ducha vlasteneckého v době
pobělohorské, nečteme uni'slova. Vůbec úvaha
zakryté snižaje prospěšný význam katolicismu

pro 'rolaictvo nade a naopak snaží ee dávatiositisma lesklý nátěr, na nějž důkazů z hi
storie nemá. Zato při psaní o Ižiliberalismo
opatrně se vystříhá, aby nezavadila o židy,
kteří z rolnictva na základě liberálních zásad
měli největší ažitek. A nejméně se dá omluviti
pomlova vržená v tvář slavného Otce vlasti.

Dopis z Prahy.
Trnitá cesla restaurování památného chrámu.

Po 98 dlouhých let mluví a píše se v Praze o
natnosti, uby chrám sv. Václava na Zderaze byl



obnoven a zachráněn takto před skásou, která
nezbytně mu hrozí, jestliže zůstane ještě po
nějaký čas na pospas živlům. Když v r. 1884
ziskala obec pražeká od o. k. erára bývaloo
trestnici svatováclavskou a 8 ní i památný
kostel ev. Václava, shodli se tehdy znalci 8t5
vebních památek v úsudku, še chrám tento ve
své části jest oměleokým dílem veliké ceny, ba
jedinou stavební památkou svého drabu vůbec;
ústřední komise pro zachování památek žádala

k v důsledcích toho, aby ohrám byl zachován.
váděla, že kostel jest gotickou stavbou z doby

krále Karla IV. o později přistavěným renai
sačním chorem. Jest to bez odporu cenná a
zajímavéstavbaa nebudepůsobitižádnýchob
tiší, aby na dále byla zachována. „Centrální
komise“ — prohlašovalo se tehdy dále — „by
vřele litovala, kdyby stavba tato byla zničena,
a vřele by vítala, kdyby prostředků kdelšímu
jejímu zachováníse našlo, a mohlo jí býti pou
žito pro bohoslažby aneb alespoň pro nějaké
museum... “

Vshledem k této vysoké, všeobecně známé
umělecké a historické ceně kostela sv. Václava
žádala tehdy obec pražská obšírným podáním
ministerstvo záležitostí duchovních a vyačování,
jakož i sněm král. Českého za poskytnatí vy
datné subvence za účelem umožnění restauro=
vání tohoto chrámu. Zemský sněm odevzdal
podání obce pražské zemskému výboru, zem.
výbor žádal na obci pražské podrobně a od
borně zkoumaný a schválený detailní projekt,
dle něhož by se oprava měla provésti, a dále
žádal bližší odůvodnění důležitosti této památky
vobleda amělecko-historickém — při čemž da
dáno, že pro konečné posouzení této záležitosti
buda důležito rozřešení otázky státního pří
spěvku. .

Od té doby stihala a etihá komise komisi,
dobrozdání se hromadí, ve sboru obecních
starších dotaz stihá dotaz, lečza celou tauřadu
dlouhých let nepostoupila celá zálešitost uni
na krok ko předu. Mimo jiné konány násle
dující komise:

17. Jedna 1896 komise znalců k ohledání
základů;

27. února 1896 uvláštní komise smíšená,
má-li kostel býti zbonráu nebo zachován;

3. března 1896 komise technická;
9. března 1896 komise umělecká;
11. prosince komise magietrátní a stavební

a ještě téhož roka pět jiných a následajícího
27 dalších komissí ...

V lednu 1898 asneeli se pojednou konšelé
v sezení městské rady, aby kostel av. Václava
byl zbourán — — Sbor obecních starších však
na tento návrh nepřistoupil, zamítnuv jej v86
zení svém 7. března 1898. Rada městská však
24. březoa téhož roku opětně ačivila usnesení,
aby kostel sv. Václava byl zbourán — nedbajíc
protestů všech osvícených lidí — — Komise
pro soupis stavebních a uměleckých památek
však protestovalu tebdy proti tomato nekul
tornímu usnesení, k jehož uskutečnění však
tebdy nedošlo. Mezitím utvořil sa zvláštní ko
mitét pro obnovu kostela sv. Václava, sestá
vající z vrchního stavebního rady J. Hlávky,
msgra K. Jaeniga, Vojtěcha hraběte Schonborna
a stavebních radů A. Wiechla a K. Vlčka. Kc
mitét tento přistoupil k usnesení komise 80u
pisné, aby kostel sv. Václava byl zachován, a
Dsoe8| se, aby učiněny byly kroky za vymo.
žení státní a zemské sabvence, až bude znám
plán a rozpočet obnovení chrámu tohoto.

Pak nisledovaly opětně komise za komi
semi a př pisy za přípisy, zděláváno moožství
plánů, načež opakovaly se do nekonečna žá
dosti za subvence státní ijzemské. Léta ubíhala.

Stav kostela za předlochon tu dobu pi
kterak se nezměnil, jenom vzrůstaly a broma
dily se spisy mezi ministerstvem kultu 4 vy
učování, zemským výborem, ceutrální komisí a
obcí pražskou vyměňované. Stavba chrámo
propadá zatím neodvratné zhoubě a zkáze a
nebade snad za nedlouho jíž nutno rokovati

sesuje. Že dosud se tak nestalo, nutno děkovati
Jenom zvláštní, ba neobyčejné nábodě . .. Na
závodiště za Chuchlí měla pražská rada iněstská
ihned 400.000 korun — na natucu obnovu pa
mátného chrámu nemají koušelé na radnici
staroměstské ani puchopení. Pozvedáme proto
svého hlasn, volajíce všechny, kdož mají n8
radnici staroměstské smysl pro drahocennou
tuto památka stavební, aby vzchopili ge k činu,
pokod jest ještě čas, a vyprostili konečně
cbrám sv. Václava z nedůstojného a ohyzdného
slavu nynějšího. Za 23 lež přece mohlojiž dojíti
k nějakému usnesení ve věc: lakového významu a
kulturní ceny!

* +

Osvícená rada Národopisného Musea Česko
slovanského. Ve dnech pobytu císaře Františka
Josefa v Praze proběhla novinami stručná
zpráva, že řiditel F. A. Šubert vzdal so čest
ného členství ve Společností Národopisného
Masea Českoslovanského. Zprávu tato objevila
Se v novinách den po návštěvě císaře v Museu

Národopisném v Kinské zahradě a spůsobila
opravdový rozruch v české společnosti pral
vké, Řiditel F. A. Šubert, jeně dal podnět ku
ko pořádání výstavy národopiené, jenž založil
toto moseum a jenĚě neúmornou svojí snahou
dopomohl mu pod střechu v útulném letobrád
ko Kioeké zahrady, byl Radou Mases opomi
not a nepozvánk návětěvě panovníkovi! Oprav
du. neslýcháno| Žasneme nad touto nešetrností
a nevmalenosti! Lidé nemající o Národopisné
Moseumzásluh nejmenších, opravdoví ignoranti
a v ohledu národopisném analfabeti, vyštvali
takto ze společnosti národopisné muže, jenš
získal si o ni trvalých záslub, jenk neúmor
nou pílí zbudoval Museum ku chloubě Prahy
a proč? — Jedině za tím účelem, aby sami
domohli se vyznamenání, jemuž řiditel F. A.
Šubert jistě by nebyl ušel. Vidíme v této věci
ruce zapřisáblých nepřátel Šubertových z py
nější Společnosti Národního divadla. Známá
veličina zakročila svými nohsledy u mělkých
mozků svých známých ve Společnosti národo
Pisné a cíle svého také došla — řiditel Šubert
byl vynechán ze seznamu pozvaných, ačkoli
jako člen čestný měl býti pozván mezi prvofmil

Vrátiv veškery diplomy a vyšnamenání
společnosti, prohlásil řiditel Šubrt, že ze Spo
lečnosti vystupuje. Česká veřejnost s netrpě
livostí očekávala, jak Rada Musejní věc tuto
vysvětlí nebo omlavi, do dneška se však ne
dočkala. Případ jest jedním z oněch, které do
kazují, jakou nešetrností některé naše „učené“
kraby jsou vedeny a jak málo dovedou chá
pati svoji zodpovědnost i evé postavení. Praví
80, že veškeří čienové Společnosti Národopisného
Mosea koslovaoského v Musejní Radě za
sedajícíse vzdají...

Kanalisace pražská. Matička českých měst
královská Praha má ta nehodu, že veliké její
otázky řeší lidé malého rozhledu, ne-li dokonce
lidé postrádající veškeré nutné zkušenosti —
o potřebných vědomosteoh ani nemlavě, Jednou
s velikých podobných otázek jest pražská ka
nalisace, na kteroa bylo vydáno proti původně
rozpočteným 13milonům kornn již 25 milionů,
8 doposud kanalisace není ani z poloviny do
hotovena! Anglický žid Lindley béře ročně
20.000 korau „za dozor“ — do Prahy při tom
zavítá všeho všady jenom na nejvýše dvakráte
a kanolisace podle toho postupuje. Problesklo
do veřejnosti, že kunalisace vyžádá si ještě
nejméně milionu korun, nežli bude úplně do
hotovena| — A čeští technici hodlali provésti
kanalisaci Prahy a veškerým příslušenstvím
v době čtyř let pouze za 4 miliony zlutých.
Byla však dána přednost cizinci, který tako
výmto neslýchaným způsubem těží z kapes po
platnictva pražského.

K jakým osudným koncům povede toto
úžasné bospodářství?

Obrana.
(5) Neomliuvitolné ohlnpování vo

jménu vědy. V předešlém článku o pokro
kářské znalosti bible dokázáno, 8 jakoa drzostí
dovedou vystapovati lidé, kteří pod pláštíkem
vědy stůj co stůj chtějí úctu k bibli ze ardoí
lida vyrvati. Při evé „kritice“ nějakých 18
řádků biblické dějepravy pokrokář dokásal
svoji obmezenost, igaorantství a nologické my
šlení osmaácti dokladyll Kdo bibli nestadaje,
kdo ani abecedě výkladu bible nerozumí, jest
s biblí hotov hned. Pokrokář chce, aby bible
obsahovala nepravdy, u proto tam roshodně
nepravdy býti musejt. Co pokrokář chce, to
být musí, i kdyby při tom ekatečná pravda
sebe více byla mrskána.

Tářeme se: byli všichni ačení vykladači
a zastánci bible tolik obmezení, že je teprve
nyní masl poačovati pokrokářský mladík, který
ai se studiem bible tóměř žádná práce nedal?
Byl Tomáš Štítuý, Komenský, Blahoslav, Karel
ze Zerotina a všichni jiní bystři velebitelé
bible tak úzkoprel a pošetilí, aby nepostřehli
zdánlivé protimlavy bible, de ji tolik otili?
Co už před staletími správné vysvětleno, odů
vodnéno, o tom ubobá ignorantská dušička
pokrokářská neví nic

Jako pokrokář nakupil plno nesmyslných
výtek proti biblické zprávé o Kalinaa Abelovi,
tak dokazoje avoji drzost a ignoranci v kritice
potopy světa. Igaorant ten nozná vůbec novější
literatary o památném onom faktu; neví, co
znamená biblická zpráva, že „voda ge rozlila
po vší zemi". Neví, že ta „vĎvoka země“ zna
mená jistý větší okrsek. Jinak by si ošetřil
předlouhé přemýšlení, jak musil prý Noe echy
távati do korábu i chytré lišky, bady a štíry,
atd. Nezná základních článků naší víry o Bohu.
Jinak by se nepozastavil vad biblickým ob
razným sdělením, že „litoval Hospodin“. Vždyť
v vamém Novém zákoně jest napsáno, že a
Boha není ani stína proměny. Blašenost Boží
vezávisí na skutcích lidských, slova o zarmon=

cení Bohu, „ ivosti Hospodinově“ atd. jsou
obrazné, ji spamensla proměnu u Boha.
Nevědomost by se dala aspoň trochu omlarviti,
ale drzé překrucování nezaslouží pardona
tádného. Prý Noe „byl opilec, jak se později
ukásalo“. Z toho, že Noe jednou, neznaje
ještě opojné mocí vína, byl jím smámen, use
zoje překrocovatel, že byl opilcem vůbec! Jest
k tomu potřebí poznámky? Stojí pisatel vůbec
za odpověď? Proto dobře napsal odborný
znalec v minulém čísle našeho lista: „Tak
nízká úroveň biblického vědění nás zbaávaje
povinnosti jeho články vůbecrespektovati,“—
Ale v prostém lidu, který katolického výkladu
bible nečte, pokasí takové články mnobo.

Politický přehled.
Pohádkové dni ra císařského pobyta

v Praze minuly, ulíce pražské zase vevšedním
bávu, hrad pražský osiřel. Opustil stařičký
císař staroslavné sídlo svých předků Král.
Hradčany, ale vzpomínky na slavné dni vzbu
zají do bodonena naději velikou. Vždyťpanovník
se přesvědči), še národ český vlastní silou zmo
hutněl ve všech oborech lidské práce, poznal,
že Čechové dětinsky ctí svého mocnáře, že po
žadavky jejich jsou oanejvýš spravedlivá a že
v chování jejich k Němcům joví se vřelá tužba
ke smíru národnostnímo. A císař dle toho
choval se k vítajícím ho Čechům © největší
blahovoJností, stejně měřil ovšem i Němcům,
celým svým chováním a řečí vždy projevuje,
že si tonžebně přeje, aby dohaámíru vzklenula
8e nad královstvím Českým. City a přání moc
nářovy charakterisaje právě jeho vlastnoruční
list, který vydal na rozloučenou s Prahou.
Významný projev Jeho Milosti krále Českého
mí:

Milý hrabě Coudenbove!
Rád vyhověl jsem přání věrně oddaného

obyvatelstva a zavítsl jsem do Mého králov
ského hlavního města Prahy, abych opětně
jednou ve středu jejího občanstva přijal Má
srdce oblažující důkazy vždy osvědčené vlas
tenecké oddanosti a zároveň bezprostředně
přesvědčil se o pokroolch na poli osvětovém
a hospodářském.

A vskutku vše to, 00 jsem v těchto krás
ných dnech poznal, překonalo daleko Moje
očekávání. Eluboce dojat a vděčen vzpomínám
těoh mnohých projevů loyálního smýšlení obou
národností a s opravdovým zadostučiněním ehlí
ším na četné památky všeobecného rozmachu,
jež v činorodé lásce k vlesti zřídilo vysoce
vzdělané a borlivé obyvatelstvo.

Rozkvět staroslavného královského města
naplňoje Mne velikou radost!. Bylo Mně po
přáno bdíti nad Prahou od prvních počátků
velkoměstského rozvojeaž k dnešnímu toskvětu;
všade viděl jsem tlsnivé hradby, které nyní,
díky zdatnosti obou národů, astoopily mocnému
a rušnéma rozmacho. Jest to snamením nových
útvarů, které vznikly zde i vůbec v hospodář
ském a politickém životě, a vzrůst takový ne
děje ae bez třenic, za kterých shoda Mých ná
rodů při nejlepší vůli nemohla vždy býti za
chována. Nyní však, mámza to, nadečlachvíle,
kdy oba národové, vzpruženi ve své národní
síle a avéráznosti, upřímně mohou 8i podati
ruku k dohodě a pak bes obavy zachování své
národnosti edružiti se ku společnému díla »
činu.

Provedením občanské rovnosti na poli
práva volebního bylo za úspěšného spolupů
sobení vlády, Mnou za zástapců různých ná
rodností povolané, současně taká zahájeno
moohoslibné dílo vyrovnání národnostních roz
porů, což nutno podporovati ze všech sil a
přea veškeré překážky přivésti k olli. Bylo by
Mým nejtoužšebnějším přáním, abych spatřil
pád i těchto hradeb, které národy ještě dělí a
sdržojí úplný rozvoj jich bohatých přirozených
vlob, jakož i rozmach moci státu. Pokládal
bych to za největší štěstí, kdyby Mně, jenž
jsem všechny strasti tohoto boje spolu sažil,
bylo popřánospolu pocítiti také ječtě slastinárodnostního míru.

Ukládám Vám, byste toto Moje přání jakož
i Můj nejsrdečnější dík uvedlu všeo
becnoa známost.

V Prase, dne 29. dubna 1907.
František Josefv. r.

Bock v r.
Vyhovuje tomuto Nejvyššímu rozkasu,

upěchám, abych tento milostivý vlastnoroční
list Jebo Veličenstva uvedl u všeobecnou zná
most. :

V Praze, dne 29. dobna 1907.
C. k. místodržitel:

Karel hrabě Coudenbove.

Němcům českým slavné dni pražské ovšem
byly pramálo po choti; liberální Němectvo
české nepřeje si vůbec, aby se mocnář ablíšíl
co nojúžeji s lidem-českým; jim šlo o to, aby
císař a vláda nepoznali. bezprostředně sprave



dlivost poladavků českých a ochotu ko smíru
na celý čáře. Jejich neochota ke smíra a urář
Jivá panovačnost německá nejlépe projevila se
v přání, aby císaři mohli přednésti své poža
davky, které vyvrcholily v národnostním roz
dělení královatví Čuského. Minister. předseda
bar. Beck o těchto požadavcích prohlásil, že
jsou nejvýstřednější, proto ovšem panovník
nepřijal doputaci ném. měst, která mu chtěla
toto přání přednésti. Světlá stopa ojsařova
zůstavena v Prazei v peněžitém dara 17.000K,
který věnoval humanitním ústavám a spolkům
v pražském policejním obvodo.

Na říšském sněmu něm. jeví se malá
radost s osamocení, v které se Německo po
mala ocitá. Říšský kaucléř kolže Bůllov sám
doanal, že Německo jest obklíčeno nesnázeati
a nebezpečím.

Ve Francii vzbuzojí se obavy agitscemi
protivojenskými a protivlasteneckými, jež ce
provádějí mezi vojskem.

Rozpuštění raské dumy adržuje se stále
ne povrchu. K zacbování damy má přispěti
přeměna ministerstva, do něhož mají býti pří
bráni jednotliví poslanci. K deputaci selských
poslanců prohlásil car, že učiní všemožné, aby
se poměry selské zlepšily. V dumě schválena
předloha o kontingentu branců.

Na Černé Hoře panuje prý revoluční
hnutí, které prý vyžaduje rázného zakročení
vojenského.

Moderní látky na obleky a převlečníky

anglické | české výrobky odporučuje

Karel Bergman
maproti Grandhotelu.

Zprávy místní a z kraje.
Pořad visitační cesty J. B. M. ndp.

Dr. Jos. Doubravy. V úterý 7. května ráno a
v poledne v Bílé Třemešné, ve středa 8.—11.
inel. ve Dvoře Králové n. L., z neděli 12. v Kc
houtově, večer všdy v Kuksu.

Jubileum kměžetví z diecése králové
hradecké 60leté slaví letos vadpp.: Frt. Čermák,
bisk. vikář v Ostřetíně a J. Bičíště, děkan na
odpoč. v Jičíně. S50leté: J. M. dr. Ai. Frýdek,
generální vikář v Hradci Král. ; vadpp F. Confa
lík, ředitel na odpoč. ve Vídni, F. Novák, farář
na odpoč. v Jásené, V. Oliva, farář na odpoč.
v Něm. Brodě, Ad. Straka, koop. exp. na odpoč.
v Praze.

Ve schůzí městské rady králové

hradecké dae 29. dubna schválenbyl nucenývýsek masa z býčka, zabaveného p. Samcoví z Mal
šovic. — Poukáže se ku příjmu zisk zdejší měst
ské spořitelny za rok 1905. — Zpráva městské

lavie do 1. třídy obacné školy chlapecké postoupí
se místní úkolní radě. — Svolá se schůze dele
gátů zmocněných vyjednávati o sloučení obce
Pražské Předměstí s obcí naší. — Ku přímluvě
obyvatelů třídy Pospíšilovy a Okrašlovacího spolku
zde ustanoví ge komigge ze členů tohoto spolku,
městské, teohnické kanceláře a zástupců c. k.
silnič. eráru, aby vyslovila se o tom, mají-li 80
stromy ve třídě Poapíšilově vykáceti. — Pí. Aug.
Malá, spolumajitelka domu čp. 126, se opět vyzve,
by provedla apaptace s důvodů zdravotních v míst
nostech hostinských téhož domu. — Prvnímu
rybářskému klubu zde se odpoví, že pronájem
části Orlice nelze povoliti, ježto rybářské lístky
json většinou vyprodány. — Vyžádá ae svolení po
litického úřadu k ponechání odměny dosavadní
kalkantu kostela na Novém Hradci Králové. —
Oznámoní expositary c. k. řiditelatví pro stavbu
vodních cest v Praze, že kancelář místní stavební
správy, jejiž vedením byl pověřen c. k. stavební
komissař p. Jos. Jeřábek, nalézá se v domě
čp. 425 v Havlíčkově třídě, vzata byla na vě
domí. — Zapraví se výlohy, vzešlé 8 dopravou
Emanuele Schnittra do ústavu pro choromyslné
v Kosmonosích, — Veřejně se vyhlásí, že otevřeno
bude v Hradci Králové počátkem letošního roku
školního divěl lyceum OGtřídní, a že přihlášky za
tím účelem přijímati bude prozatímné purkmist
rovský úřad. — Jedna žádost o zvýšení chudinské
podpory se vrátí, by přiloženo bylo lékařské vy
ovědčení, dvěma žádostem o prodloužení podpor
bylo vyhověno.

Klerikálevé poškozují lid. V době
volební vřavy každá politická strana se nabízí za
nejpovolanějšího zástupce voličův a každá odšu
oje „klerikální, škodlivou“ agitaci. Voličům ne
Učí hrozné škody, které katoliotví a zejména du

chovenstvo n již natropilo! Jeden drah te

kové „škody“ chceme dues pozaamenatí, Jaejemece
Job rypanl z obecního rozpočtu městaohon

nejlích knáší ve prospěch sdejších příslušníků.
N tyte die pořadných čísel sní: 1. Nadace

kanovníka P. Antonína Blažeje ku podpoře2 chu

dýchonemscnělýchert jistina 359260K,roční výnos 14368 K.3. Nadace biskupa Eduarda
Jana Nep. Brynycha pro podělení 2 zdejších chu
dých r k Štědrému večeru, jistina 400 K,
roční výnos 1680 K. 7. Nadace biskapa Karla
B. barona Habola, jejíž požitek £ poloviny při
padá fonda ohudioskému, s poloviny na rozdělení
mezi chudé nemocné, jistina 2000 K, roční výnos
80 K. 8. Nadace kanovníka P. Aug. Helferta
k podpoře pro zchudlého příslušníka, jistina 987-32
K, roční výnos 35 K. 12. Nadace P. Jana Jančary
na podporu 6 zdejších chudých, jistina 8600 K,
roční výnos 144 K. 28. Nadace kanovníka P. Jana
Teuchla na příspěvek chudé a zachovalé slnžce na
výbavu, jistina 7189-42 K, roční výnos 292 K.
20. Nadace kanovníka P. Jana Teuchla na doži
votní almužnu 3 sestárlým slažkám, jistina 8047-84
K, roční výnos 32282 K. 80. Nadace kaoovníka
P. Jana Teachla na podporu pro chudého řemesl
nického tovaryše k docilení mistrovekého prava,
jistina 1183107 K, roční výnos 47928 K. Úbrnem
slošili hradečtí kněží v uplynulém století jistinu
400.000 K, které ročně vynášejí 1804 K na pod
porn příslošníků pracujících vratev. Tyrdívá-li Be
občas, že „klerikálové“ Hradci Králové škodí,
bylo by záhodno ciforně dokázati, jak mu pro
spěli zdejší pokrokáři a židovětí jejich spojenci.

Čeští textilmici v Hradel Králové.
Spolek českých průmyslníků textilních měl dne 28.
dabna v Král. Hradci svou valnou hromadu. Schvá
lena byla resoluce tohoto znění: „Valná hromada
považoje sa sY0u| povinnost opětně poukázati
k tomu, že obchodní a živaostenská komora v Li
berci naprosto nedbá svých povinností oproti Čes
kému průmyslu textilnímu, který v jejím obvodu
tak četně jest zastoopen. Igaorujíc a odmítajíc
podporovati snaby vzdělavací našebo spolku a po
mlijejíc avé poslání veskrze jednostranně, nemůže
ani v našich kruzích téšiti se oné důvěře, která
jeat předpokladem společné Činnosti hospodářské.
Donnceni tímto stavem, který nás zbavuje opory
veřejnoprávní pro nás potřebná korporace, opětu
jeme důrazně požadavek, aby zřízena byla nová
obchodní a živnosteneká komora pro průmyslové
kraje českého severovýchodu a východu v Hradci
Králové. Nová tato komora prospěla by specielně
nemálo českému průmyslu textilnímn.“ V jiné re
solaci žádá so zřízení vyšší Biřední průmyslové
školy textilní v Čechách.

Z čítárny a knihovny měst. prů

Syalového musea v Hradci Králové.Itárnu navštívilo v 16 večerech 707 osob. V čí
tárně vydáno na 343 žádanek 238 svasků odbor
ných spisů a 169 děl předlohových s více než
8.450 jednotlivými předlobami. Domů zapůjčeno
238 osopám 236 evazků knih odborných a 531
předloh. Do okolí 18. osobám 22 svazků a 557
předloh. Do počtu vykládaných časopisů přibylo
zase hojně časopisů a spisů. Správakoihovny žádá
všechny, kdož mají vypůjčené knihy a předlohy
déle než 40 dnů a nepotřebají jich, aby se neob
těžovali je pokud možno brsy navrátiti. Zejména
celá díla předlohová nelze než20 dnů z knihovny
vypůjčovati. Nedodržování lhůty výpůjční nutí
k omezení půjčování dél předlohových domů, je
likož se nemůže následkem nevrácení vyhověti
četným poptávkám v knihovně. Znova připomíná
80, še mimo korporacím půjčují se předlohová díla
odborná domů jen členům musea. Živnostenská
společenstva vypůjčovati mohou pro gvé členy
veškerá díla předlohová na písemné požádání ří
zené řiditeletvu musea úplně bezplatně. Živnost
nietvo i dělalci upozorňojí 8e na vhodnou přile
titost návštěvy čítárny a knihovny průmyslového
musea každou neděli dopoledne od 10—12 hod.,
kdy možno si vypůjčovati knihy a předlohy domů.

Co bude s parkem Květinový(?) park
na Žižkově náměstí letos jakoby zamrzl. O4 po
čátku jara pracovali tam všeho všady asi po tři
dni trestanci, kteří od nedokončené práce odešli.
Hromady hnoje již od března na cestách překá
žejí a velmi málo sad krášlí. Vojenští psi učinili
si trávalky místem pro — potřebu, ačkoliv ta
bulky hlásají, že do sadů smí býti psi voděni jen
na šňůře. Máme sato, že okrašlovací spolek
úpravu parku popožene, abychom nemusili do
června ba i déle na nějakou květinku v „květi
novém“ parku Čekati.

Předaáška. „O knibtiskua jeho technice“
přednáší v neděli dne 6. května v čítárně měst.
průmyslového musea v budově e. k. odborné školy
zámečnické v přízemí v levo p. J. Dlabal, odborný
učitel v Praze. Vstup volný. Začátek o 2. hodině
odp. — V přednášce, kterou ukončen bude kors
typografický maseem pořádaný, vylíčen bude vývoj
koihtiskařství od dřevěného lisu Guttenbergova až
k moderní strojové technice, promluvono bude o
tisku vůbec, o steroolypii, jakož i o tisku troj i
vícebarevném. Přednáška bude doprovozena ukáz
kou tisků, stereotypů a demonstrováním postupu
tisku čtyřbarevného. :

Vypsání seutěše. Aby povabudilochut
kdalší prácí na podkladu skušeností, nabytých na
kursu pro typografy maseem ve dnech od 23. ú
nora do 7. dubna 1907 odbýraném, vypisuje ku
ratorium měst. průmyslového musea v Hradci Kr.
mesi účastníky zmíněného kureu soutéž na návrh
záhlaví dopisního papíru pro potřebu musea Ná

vrh obsahovati má text: „Městské průmyslové
museum pro severovýchodní část králov. Česlkého
v Hradci Králové“ Dále: „Hradec Králové,
dne... © a „Čís.j...... “, Návrhmůžebýti
i vícebarevný. I. cena K 20, II. cena K 10—
ve slatě. Veškeré práce, označené značkou neb
heslem, bnďlež zaslány 8 adressou navrhovatele
v osavřené obálce stejným heslem opatřené jako
soutěžní práce, nejdéle do 31. května 1907 Hidi
telství měst. prům. musea v Hradci Kr. O cenách
rozhodovatí budou pp. K. Dyrynk a Ot. Císař,
odborní učitelé v Praze a p. Lad. Haněl, řiditel
musea v Hradci Králové.

Ještě Pospíšilova třída. Sdělujese
8 námi, že na povolení nevěstince v Pospišilově
třídě nemá c. k. hejtmanství nejmenšího podílu.
Záležitost taková spadá do samostatné působnosti
obce, které přísluší vykonávání mravnostní policie.
Něco jiného jest povolení živnosti hostinské a vý
čepnické nebo kavárnické. A tu doplňojeme zprá
vu, že c. k. hejtmanství do zmínéného domu ne
udělilo žádné koncesse k živnosti bostinské nebo
kavárnické. Tudíž přání občanstva měla respek
tovati správa města. A protesty měly výsledek.
Nevěstinec zrušen.

Panorama Jednoty Severočeské
v Hradci Králové za Bílouvěží vystavujeve
dnech 4.—10. května t. r. pozorahodný cyklus
obrazů na proslulé krásou i dějinami zámky fran
couzské.

Z Dobřeomie. 28. dubna večer představil
se voličům kandidát nár. soc. br. Netolický. Církev
zkosila od něho nejvic. Náboženství chtěl se školy
vyloučit, rozluka manželskou chtěl pro katolíky
odhlasovati oběma rukama, církev by dal státu oa
milost i nemilost. Moozí „taky-katolíci“ tleskali
jen což! Bylo snadno bezky radikálně mlaviti,
když nikdo nesprávných vývodů neopravoval. Ale,
věřte mi, že jsem se nedivil nic některým pánům
až moc tleskajícím. Jak by ae nedal rái rozvést
moohý, který se žení výbradač proto, aby gebral
věno, ma svoji Žena má jen důtxy — a tolik
mladších obodí po Dobřenicích! Nékterému zas
jest velice nepohodlné náboženství; na př. někdo
věrným spravováním cizího jmění už si našetil
dost, ale to nešťastné náboženství pořád v duši
týpe: „Nepřivlastňuj si toho, co ti nenáleží !“
Proto pryč s ním ze školy i ze srdce našeho! —
Cirkev odloučit od státu — to by se také leckomu
Ubilo. Zádušní i farní pole by se prodala; koupil
by je, kdo má hodně peněz. A malí lidé, kteří
ee dosud samostatně i na církevním živí, moeili
by dělati nádeoníky za plat, jaký by jim takový
milostpán dáti chtěl. Kdosi vzpomněl docela i na
„sirotky“ po-kněžích. Myslím si však, že takových
sirotečků jest po leckterém pánovi ode dvora
anebo z fabriky víc než po stu kněžích. — Ao
těch panských sirotcích aní mak! — Mnozí tle
skali z „musu“. Prosím vás, živobytí jest živobytí.
A když tleská pán, musí i ubohý sluha. vinl zase
ze zvyku. Už jest u nás zakořeněný zvyk, že za
nás malé páni jednají, myslí, píšou, peníze berou
— a my mičíme, podepisujeme třebaa i na vlastní
škodu; bručíme jen po straně. Abychom se dle
aákona svobodně ozvali a bránili, na to jsme málo
kurážaí a moudří. Kdo choe své děti vychovávat
bez Boha, kdo chce své dcery nebo sestry dáti
v libovolné panství mužovo, kdo chce církev zba
viti prostředků k výchově náboženské, ať si volí
br. Netolického. My však rozhodně budeme voliti
kandidáta strany katolickéholidu MUDra. Arnošla
Pekaře, lékaře a rolníka v Černilově.

Na ochrana dětí ma Nechanicku,
odkudž děti prosluly smatně pode jménem necha
nických „barfeníků“, vydal ministr spravedlnosti
dr. Klein výnos, jímž má býti učiněna přítrž ne
avědomitému řádění agentů, kteří se potloukají
po Nechanicku, aby odtud vylákali od rodičů děti
do tělesné i mravní zkázy. Výnos tento byl vrch
ním zemským poudem rozeslán všem soudům v
rozsabu krajského soudu králové-hradeckéhu a
jičínského i jiným příslušným úřadům. Politické
úřady mají vší mocí vystoupiti proti zhoubné čín
nosti těchto náhončích, překážeti sbírání šumař
ských dětských tlup a zvlášť mají býti opatrny
při vydávání pasů. Svolení rodičů k účastenství
mladších sil při čumaření má býti podrobeno
ještě schválení úřadů. Jednání agentů proti těmto

fedpisům mají úřady přísně trestati vězením.
Konečně snad přece české děti přestanou býti

v daleké cizině ostudou českému národa.

Z Holohlav. Dny 26., 27. a 28. dubna
písmem nesmazatelným zapsány zůstanou v srdcích
věřícího lidu farnosti naší. Zavítalý do středu
našeho vrchní pastýř náš nejdůstojnější pan biskup
Dr. J. Doubrava, aby udílel svátost av. biřmování.
Vatříc vznešenámu hosti, který přijížděl z Hradce
Králové, vyjela městská rada smiřická. V Holohla
vech péčí p. B. Bartoška postaveny dvě slavnostní
brány. U prvé z nich přivítali J. B. Milost sta
rostové všech přitařených obcí mimo starostu
obce Holohlav, jejíž obecní sastupitelatvo neneslo
se katolického biskupa vůbec nevítati, dále jednatel
křest. sociál. spolku p. Bedřich Bartošek, jménem

Školní mládeže žákyně III. tř. M. Kuhnová;
jel podala žákyně M. Kloryova. Když nejd.

vrobní pastýř ardečně poděkoval, ubíral se vz: raé
uspořádaný průvod, sestávající ze školní mládeže,
vedené pp. učiteli, členů katolického epolku, bratr



etva růžencového a nepřehledné řady biřmovanců
a ostatních věřících, za blaholu zvonů a zvuko
nábožné mariánské planě k děkanskému domu. Po
zabrání papežské hymny u druhé slavoostní brány
přivítán nejdp. biskup místním děkanem vldp. Ant.
Kozákem jménem duchovenstva, c. k. okresním
hejtmanem p. W.takem, o. k. stavitelem p. V. Ko
vaříkem v zastoupaní patronátního komissaře,dále
c. k. správcem p. Lokayem a c. k. adjanktem p.
baronem z Puteani. J B. Milost vřelými slovy
poděkoval a po kratičké | oddechu v domě
děkanském odebral se do děkanského ohrámo
Páně, kdež po mši sv. vystoupil na kuzatelnu,
aby jako dobrý pastýř stádce sobě avěřené v dobrém
utvrdil a v lásce k církvi 8v. upevnil, Svátost
sv. biřmování přijalo 513 biřmovanců. Poté násle
dovala zkouška školních dítek ze 8v. náboženatví
jednak v kostele, jednak ve školní budově. Odpo
ledne o 4. hod. zavítal nejdůstojnější vrchní arci
pastýř do přiťatené obce Semonic. U slavnostul
brány uvítán J B. M. místním starostou p. Kozoa.
zástapcoin obce Rožnova a Neznášova. místním u
čitelstvem a žákyní R Potůčkovou, od níž podáua
ma i kytice. V chrámu Páně po vykonané pobo!
nosti, nedbaje dopolední námaby, opět ujal se
nejdp. biskup slova a v překrásné řeči vybízel
přítomné, by Jou'i ke sv. kříži a životem svým
dokasovali vznešenost naší sv. víry. Kdyč pak se
J. B. M. přesvědčil o prospěchu žactva, opouštěl
chrám Páně, při čemž věřící lid nejdp. biskupovi
projevoval svoji lásku a vděčnost dojemným způ
sobem. Druhého dne v sobotu, za počasí nanejvýš
nepříznivého udilel nejd. vrchní arcipastýf sv. bit
mování ve Smiřicích, V neděli ráno zavítal do
sousední obce Hoříněvsí, odkud kolem 6. hod. se
vrátil. aby s námi ge rozloučil. A jako radostné
bylo vítání, tak bolestné bylo loučení. Nepřebledaé
zástupy věřícího lidu se dostavily do chráma Páně
v Holohlavech, aby daly poslední 8 Bohem svému
dobrému otci a přijaly £ rukou jeho požehnání.
Když po vykonané pobožnosti místní děkan vrou
cími slovy nejdp. biskupovi za všechou námahu u
práci poděkoval, ujal 8e vrchní pastýř slova, aby
naposledy lid věřící prvzbudil a aapomenul. A věru
mnobo očí zulilo ae slzami, když ujišťoval nás
nejdp biskup svojí oteovskou láskou a sliboval,
že duchem svým stále dlíti bude mezi námi. Při
odchodu J. B. M. dospělí i dítky spěchali k nejd.
vrebníma pastýři, aby projevili mu svoji lásku a
vděčnost. A dobrotivý vrohní pastýř opět a opět
děkoval a pro každého měl slovo laskavé. A dávno
již vešel do domu děkanského, ale lid ještě se ne
rozcházel, jako by chtěl opětně spatřiti nsmívající
getvářdobrého,milujícíhootce.Dojemnéa blaživé
to byly chvile při vzpomínce, že lid náš dosud je
katolický a že jednáním svým odsuzuje protiná
boženské vystupování těch, kteří zupomicají, že
úřad svůj veali z rukou nikoli nevěrců, ale lidu
katolického. Jak vtomto okamžikd nadšení v očích
našich maliocí byli ti, kteří myslí ve avé pýše, že
jsou velicí! — V pondělí ráno o 6*/, hod. odjel
nejdp. biskap do obce Chotěborek; na cestě zaví
tal do fliáloího chrámu Páně na Chlamku a přijal
pozdrav obce Habřiny. Kéž dobrotivý Bůb našeho
vrchního arcipastýře allí na další visitačnícestě a
nechť apoštolské práci jeho žehnál

Ze Smiřle. Ku dni 27 dubna odělo se
město naše ve slavnostní háv. Prapory barev ná
rodnich, říšských a papežských které se všech
domů, až na jediný, vlály, nádterná slavobrána,
která nedaleko zámeckého chrámu Páně vysoko ne
povla, slavnostní hlasy zvonů v předvečer pamál
ného dne, to vše hlásalo, že náš milý velepastýř
i k nám na apoštolské své cestě zavítá. Bohužel,
že počasí až příliš nepříznivé zabránilo přivítati
vrchního pastýře tak, jak Ba chystalo a přálo si
jej přivítati město naše. Než ani toto nepříznivé
počasí nezabránilo, aby k uvítání před slavobránu
nedostavili se: slavné městské zastupitelstvo v Čele
8 p. purkmistrem J. Hojným, úřednictvo c. a k.
velkostatku s (cis. a bospodářským rudou p. Fr.
Zehetmayerem, sbor učitelský, žactvo škol zdejších
a -hojné množství věřících. Přesně o půl B hod.
přijel nejdp biskup a zastavil před slavobranoa,
kde uvítal jej purkmistr města cís. a hosp. rada
velkostatku, ředite) škol p. Fr. Preininger a místní
zámecký kaplan. S přívětivým úsměvem děkoval
nejd vrcboí pastýř za tyto projevy lasky, které,
jak podotkl, nemohla ani atudenost sněhu uhasiti,
a odebral se do zámeckého chrámu Páně květi
nami vkusně ozdobeného, kde po udělení vrchnu
pastýřekého požebnání sloužil tichou mši av. Po
mši sv. sám promluvil k lidu který do posled
ního místečka chrám Páné naplňoval, ukazoje ku
Krista — světlu. které avítí a blaří, zabřívá, dá
vajíc štěstí a pokoj, jehož avět tento dáti nemůže.
Mistrná, hluboce promyšlená a procítěná řeč J. B.
Milosti působila na všechno posluchačstvo dojmem
nesmazatelným. Nato Jeho Biesk. Milost udílol
300 biřmovancům svátost av. biřmování. Následo
vala problídka chrámu Páně s památným originá
lem Brandlovým a po té pootil nejd. arcipastýř
svojí návštěvou cís. a hospodářského radu p. Fr.
Zehetmayera a městské zastopitelstvo na radnici,
která k tomu cíli byla slavnostně ozdobena. Od
poledne pak přesně o půl 4. bod. přijel nejdůst.
arcipastýř do školy, aby přítomen byl zkoušce ze
sv. náboženství mládeže škol sdejších. Ve veati
bulu poprsím Jeho Veličenstva uprostřed květiu
ozdobeněm shromáždila se celá místní školní rada

a sbor učitelský; mládež dorottlejší tvořila čestný
Spalír. Jeho Bisk. Milost přivítal nejprvé předseda
místní školní rady. načež dceruška rady a Škol
ního dozorce p. J. Jališe podala nejd. vrchníma
pastýři kyticí a M. Sanderové, šákyně V. dívčí

aj oslovila J. B M. případnou básoičkou kon
Čím odmění se chudá naše škola?

O alyá, jak se všech rotů prosba vane:
„Ocbraňuj v dloubém šití nebes Pane

a žehaej pracím svého spoštolel“ ©

Jménem sboro učitelského vítsl nejd. arci
pastýře odb. učitel p. Frant. Dašek a místol
katechots. Následovala zkouška v tějdách okrášle
ných a to ve třech skupinách. Kekaždému oddě
lení po akonšce odbyté promluvil J. B. M alova
poučení, slova zlatá, která jako rosa padala v erdce
mladá, v půdu úrodnou, alibající hojnou žeň ©Po
sk nčené zkonšce poděkoval J. B Milosti žák III.
třídy měšť. školy V. Zilvar a p zástapce ředitele,
prose při tom, aby v trvag'oa památku ráčil se J.
B. M. do pamětní knihy zdejších škol podepanti,
tož nejd. arcipastýř, když byl opětně slovy ardeč
nými za poděkování odpověděl, učinil. Rozloučiv
se vlídně se všemi přítomnými, odejel poté nejd.
arcipastýf za hlabolu zvonů na děkanství do Holo
blav, kamž ještě v neděli večer celé téměř Smiřice
spěcbaly se rozloučit. Odejel, opustil nás vrchní
náš arcipastýř, ale památka na jebo návštěvu zů
ata 1e mezi nátmi stálo; vědyť avojí vlídností, něž
postí a dobrotou podmanil, uchvátil a sobě naklonil
ardce veškerá — Bůh Té aíliž, Otče milovaný, a anděl
Jeho Těprovázej na další apoštolaké cestě Trojí.

Z Lužec u Chlumce m. C. Na+své
upoštolské cestě zavítal J. B. M. dr. Josef D u
brava, biskup králověbradecký, dne 11. dobna t r.
za slunného jitra d» Lušce, aby sde vykonal ge
verální kenonickou visitaci a uděloval četným biř
movancům 8. bifmování S touhou očekáván byl
milovaný velepastýk ode všech osadníků. Na roz
braní obce u vkusně ozdobené slavobrány uvítán
byl J. B. M. od místního duchovního správce. od
PP starostů se sbromážděnými č.eny zastupitelstev
z Lužce a ze Skochovic, od bospodářské besedy
s p. předsedou v čele, od sborů baničských luže
ckého i skochovického a posléze velmí tklivě od
žákyně zdejší „becné školy Růženy Pořízové Oba
sbory učitelské se svými pp. řídicími přivitaly na
šeho vrchního pastýře. Na nelíčené a opřímné tyto
projevy odpověděl milovaný velepastýř | slovy
otrovskými, díky vzdávaje za poctu jemu veřejně
ogvědčenou. Po kázaní, které v přeplněném kostele
konal J. B. M na slova katolickéh: pozdravu:
„Pochváleo buď Pán Ježlš“, udělováco bylo svaté
biřmování 547 biřmovancům, z n'cbž byli někteří
i mužové odrostli. Svou laskavou vlídoostí při ve
řejné zkoušce náboženské naklonil ai velepaatýř
náš srdce všech osadolků, jak bylo patrao při od
poledním loučení se ve farním obrámu Páně a
doprovodu Jebo z osady lažecké na další apoštol
skoa cestu do Nov. Bydžova. Přání všech věrných
osadníků farnosti lužecké vyznívá v prosbu k Bobn
dobrotivému: „Rač nám po dloubá léta zachovati
našeho milovaného velepastýte, Jogefal“

Ze Nmidar. Na své apoštolské oestě za
vítal dne 20. dubna nejd. vrchní pastýř do našeho
četnými prapory vyzdobeného města. Purkmistr
p. Bedřich Kobrč s městskou radou, patronátní
komisssř p. Václav Fefýrer a členové obecního
sastapitelstva se Lhoty Smidarskó vyjeli na pěti
vozech vatříc vzácnéma hosti na hranice města,
kdež nejprve parkmistr vzletoými slovy uvítal Jeho
Bisk. Milst jakošto knížete, jenž přináší mír a
požebnání, a po něm patronátní komissař jménem
patrona Hanuše Čížka šlechtice ze Smidaichu.
Před městskou radnicí postavena byla slavnostní
brána bíle u modře dekorovaná s křížem na vrchu
a nápisem: „vítej uám!l“ Tu očekávalo odp bi
skopa duchovenstvo a ve Špalíru městské zastu
pitelstvo, obecní zastupitelstvo s Caotělic, Ce:ve
ňovse, Loučné Hory a Lhoty Smidarské, místa!
epolky: řemeslnické beseda, živnostenské spole
čenstro, sbor dobrovolných basičů, vojenských vy
sloužilců s praporem a hospodářská boseda ze Lhoty

sbory nčitelskými. Po uvítání duchovalm správcem
promlavil nejd. vrchní pastýř; vytkl účel svého
příchodu a poděkoval za tak srd-čné uvítání. Na
to ubíral se špalírem, žehnaje a zdravě pp. sta
rosty, předsedy epolků a učitele, do fary a po
krátinkém oddechu do chrámu Páně Po mší Bv.
uděloval Jeho Bisk. Milost sv. biřmování školní
mládeži, načež náslodovale zkouška ze av. nábo
ženství v kostele a ve škole. Tu uvítala ndp. bi
skupa žačka Marie Rodrová, Aana Bradnová po
dala mu kytici, « po zkoušce poděkoval žák šesté
třídy Karel Kubišta. — Odpoledne bylo uv. bit
mování v přifařených Skřivanech. Četné prapory
vlály jak s budov vrchnostenakých tak i ostatního
obyvatelstva, a zámecká kaple byla k tomu účeli
vkusně vyzdobena. U elavnostní brány 8 nápisem:
„Vítej oám, Otče, jenž přinášiš mir a požehnání“,
očekávalo Jeho Bisk. Milost duchovenstvo, c. k.
okresní hejtman JUDr. Volkar, Arnošt Ritter šlechtic
se Záhony, obecní zastupitelstvo, patronátní ku
missař Botilin, úředníci velkostatku a cukrovaru
a ředitelem p. Setvínem a školní mládež se sborem
učitelským. Ndp. bískupa uvítal nejprve starosta
p. Malý, žačky Oscilie Francová a Marie Sdrová,

kteráš mu podalá kytici, a Hdicí učitel p. Bejr,
Bačeř odebrul se arcipastýř s dachovenetvem a
svanými pány do villy rytíře « Mallmannů, kdož
přípravena byla hostina. Po sv. biřmování byla
skonáka z náboženství, p» které jménem dospělých
biřmovanců poděkovala a kytici podala al. Bubu
mila Forbelské — V neděli dae 32 bylo bířmo
vání dospělých ve Smidarech. Po měj 87. měl pip
vrchní pastýř kázaní na slova sv. ovg „Maliéko
a peasříte moe“ a svým milým způsob-m pouká
sal na t», že jsme tu ni světě opravda jen „ma
ličko“ a přece na svůj odchod tak nepamatojeme,
jak bychom měli, starajíce Be více o věci časné.
Po sv. biřmování navštívil ndp. biskop zasedací
síň městské radnice. kde pozdraven byl purk
mistrem p. Kobrčem, městekou radoo a všemi členy
městskéh: zastupitelstva. Ndp biskap velice ne
zajímal o pokrok města v době nejnovější, pro
blédi si městaké kaiby, z nichž nejstarší je z roku
162, městská privilegia, pečetě a prval podepsal
se do nově zřízené pamótní kniby. Po odpoledních
službách Božích poděkoval duchovní správce jmé
nem farníků a zvláště bifmovanců, sačež Jeho Bi
skupská Milost se všemi přátelsky Be rozlončil.
Neamazatelným zůs.ane dojem jaký odp. vrchni
pastýř v erdcích nás všech zanechal!

Ze Bkřivam. Vsobotu dae 20. duboa t. r.
již s rána přiodělase dědina naše rouchem slav
nostním. Napokraji jejím stkvěla se překrásná,
chvojím zdobená alavobrána 8 tímto nápisem: „Ví
tej, Otče, jenž přinášíš mír a požehnání.“ Krátce
po jelné bod. odp přáno nám bylo azříti dobrou
a laskavou tvář našeho nejdůstojnějšího vrehníhu
pastýře. Uvítání bylo nejen stkvělé, ale i velice
srdečné. — Po představení p. E BR.tra se Zábony
a členů obec. zastupitelstva oslovil nejdůstojnějšího
p. biskupa krátkým uvítáním místaí atarnsta pan
Jos. Malý a řídící učitel p. Josef Bejr. Nato vy
etoupila z řady dražiček šákyně IIY. tř. A Fran
cová a přednesle jasným hlasem připudné a vzletné
uvítání, na kteréž J. B. M poděkoval a přijel
z jeji rakou krásoou kytici. Pfi pobledu na nápis
na bráně umístěný řekl, že doufá pevoě, že Bůh
akrze ruce jeho dode aa odadu naši m'r apožeb
nání — Po představení pp. učitelů, žehaaje lidu,
ubíral se jako host s veškerými kačžími do domu
urozenéh» pána z Majimanů. Nato ve čtyři hodiny
z doma svého bistitele za hlaholu svonů nbíral se
J.B.M. průvodem dp kostele sevač i uvnitř nád
herně vyzdobeného Při vatapa do kostela bylo
zpěváky za vedení říd. ačitele p. Bejra krásně za
zpíváno. Po sv. požehnání a krátkých modlitbách
udilel nejdůst. p. biskap svátost sv. biřmování 235
bifmoraucům. Po akončení sv. biřmování poděko
vala jménem všech biřmovanka Bohnmils Forbelská
ze Skřivan, žákynó pokrač Školy v Nov. Bydžové,
velice procíténě J. B. M. za udělení av. svátosti,
končic svoji pókanu řeč těmito slovy: „Jako mladé
pvětí vojsko Kristovo vstupujeme do boje života
a proto slibujems Vaší Bisk. Milosti, že raději vše
obětovati budeme, vše ztratíme, než bychom se
Babu svému zprovevéřili a od prapira Kristova
přeběhli! Za kříž sv. a svatou víra naší — budo
heale:n našeho živote “ Po přednesu velice zdaři
lén, při kterémž všichni přítomní byli u velkém
pohoutí, podala J. B. M. krásnoa kytici. Nato ná
eledovala krásná a dojemná řeč nejd. p. biskupa.
Poté uděliv požebnání, odcházel průvodem do domu
svého hostitele p. s Mallmanů, by po krátkém po
bytu nastoupil cestu k večerníma odpočinku do
sloupenského zámku. Mypak provázeli ho modlit
bou, by dobrotivý Báb dlouhá léta při zdraví nám
jej zachovati ráčil, abychom po desíti letech opět
se s ním shledali.

108. valaá hromada I. čes. spolku
pro uvolebu včelařství, zahradnictví a
chovu hospodářského uvířectva v Odru
dlani koná se v neděli dne 12. května 1907 o 3.
hodině odpol. v Kladrubech v ofsařském hostinci.
Pořad: 1. Zabájení scbůze. 2. Rokování o těchto
otázkách: a) Zaměstnání včejate oa jaťe, b) O
chovu drůbože. Promiaví osvědčený odborník p. K.
Škoda, c. k pošt. kontrolor £ N. Brodu, sl. země
dělskou radon vyslaný. 3. Volné návrhy. — Ve
echůzí uspořádána bade též malá výstavka včelař
ského nářadí. Kdo by z pánů účastníků nějakou
novinku z tohoto odboru m'l, nechť si aeobtóžoje
ji s sebou vzíti pro poučení ostatních Ze zvláštní
ochoty sl. ředitelství bude po 11. hod. dopol. pro
blidka o. k. břebčinca.

Z Dobrašky Stávka v tkalcorně fy „Le
derer a Stránský“ skončena. Doe 24. duboa na
stoupilo dělnictvo saovu práci, vedeno jsonc nár.
socialistou p. Kovafovičem, redaktorem „Lidových
proudů“ v Náchodě, jenž mezi stávkujiícími a ma
jiteli tkalcovny vyjednávání zprostředkoval. Mzda
zvýšena o 10 159,. Tim stávky tkalcovské, vy
volané ve volebním 43. okrese, skončeny a účele,
posíliti kand'datara p. Kovařoviče pro týž okres,
dovtleno. Pořekadlo: „Když se dva mesi sebou há
dají, třetí má z tobo užitek“, plnou měrou 8e pu
tvrdilo. Redaktor, který tkalcoviaé asi mnoho ne
rozumí, jako zprostředkovatel odoeel slušné diety
a slávu, firmě strátu na výrobě vyváží odbytí a
sdrašení zboží, ale dělnictvo vyšlo skorem 6 prázd
nou. Než nepatrný přídavek nahradí to, cO pro
nedbáno stárkuu, uteče maobo týdnů, 8 zatím bo
drabotní poměry mobou směnití zase. Kdy pak
dělnictvo přece prohlédne a vyjednávání povede



ai samo bez „dobazovačů“? Byl by už čas —
Sběratel obleků, který důkladné vybral šatnu u pí.
Fejikové v Policích a obratně zmizel, neušel přece
race spravedlnosti. Dopaden byl'v Čermné u Lan
dkrouns. Nastage všední zjes: výměna obleků a
sařadění do sevolnické gardy. — Pokr-kářsko
Židovaká strana jest celá omámená kaodidátními
aliby Dra. Drliny, vymáší je nejpochvalnějšími
výrazy, velebí jeho osobnost a padá před ní do
prachu dle vzoru čínských mandarinů, jen aby
-obelatila české voličatro. Polovice posledních
„Hlasů pokroku“ drtí pro Drtinu, s Nového Města
n. M. « Dobrabky vznášejí ae dva ohromné sloupy
oslevného podkořování pokrokářskému cestujínímu
e vědou a to bude prodlouženo prý až do čísel
příštích Pravá to komedie, která sordnému čtenáři
ec do duše bousí. Podatetaa pochodjeho nápadů,
ješ ostatně s jiných blav vzaly původ, jest jeden
a týž, stále jeden otiepaný kus z kolovrátku uni
veraitního učitele. A za to slovičkářetví tolik ben
g*lul To uš je taková doševsí chudoba v pokro
kářských veličinách, že toho nepoznají, nebo ta
ková nevyléčitelné zaujatost? Dr Drtina dle oku
řoračů v pokrokářských listech prý drtí víra v nebe
2 na jeho místo zakládá nebe pozemské silných
řidi. Jaká to fráze! Silné lidi vychovati chce
z téch „retkařů“, neduživců. zámyalných lhářů s
nevědomců, kteří se k němu hlásí? Nebude to
spíše nebe mrzáků, pozemská nemocnice, kterou
dále bude vyssávati vyděračný židovský kapitál?
Ličí tak dojemně bidu lidskou, až prý 8e oko za
Jévá alzami, a zatím jebo kapsa chvějese radostí.
Kdypak začne jezdit na přednášky uaiversitní za
darmo a vydělaný peníz dá ve prospěch místních
cbodých? Při svém očkolika tisicovém eložném by
to činiti mohl a jako lidamil měl. — Zdejší du
chařstvo atibla bolestvá rána. Osvědčené medium
saměnilo avůj svobodný stav za jho munželské a
odešlo se avon silnější polovicí do Ústí nad L
Ráou osadu snáší však se statečností obdivubodnon
Za to dochovási libují, že mají jednou prázdnivy.
Vždyt museli býti stále na nohou a řečniti jako
poslanecký kandidát. Na nové medium bude nej
epíše vypsán konkurs. Podmínky vyloženy bodou
u vrchního obřadníka.— Dle zprávy v „Ratiboru“
uveřejněné napadl pan Veverka s Provoze na
schůzi agrární ve Spech p. Dra. Horského pro
jeho kandidátní řeč v Provozi a připisoval mu
různé výroky, jichž nikdo z přítomných v Provozi
peslyše). Když při oné schůzi v Provozi k účast
níkům byla očinéna výzva, aby se přihlásili k de
tazu, nikdo, avi p Veverka se nepřihlásil. Až tedy
ve Spech si „ulehěil.“ Takové jedaání však, v ne
přítomnosti drabé strany předbůzky činiti, jest
člověka mužného a tím více člena okres. zastupi
telstva při nejmenším — nedůstojné. — Pokrokářské
učitelstvo se pěkně vybarvuje. - Jedni jsou anar
cbisté, drusí sociální demokraté a na ty zásady
veřejně kandidojí, jiní nár. socialisté jako Černý,
proti positivnímu náboženství skoro všichni. A ta
kové zpronevěřilce své služební přísaze má kon
servativní obyvatelstvo platit s míti z“ vychovatele
svých dětí! Příživníci nesvědomití, kteří zásadami
lidu pobrdají, a chtějí, aby je živil! Jako ty ka
kečky! Kdy pak, lide křesťanský v Rukousku, se
proti tém lidem rázně obradíš a oa své poaměvače
vzkřikoeš: Ruce pryč!? Kdy okážeš, že nejsí jen
nástrojem k placení a terčem jízlivých posměvačů?
— V posledaím čísle „Blasů Pokroku“ sase si vy
Jel svým neomaleným, prolhaným způsobem jakýsi
kelený pokrokář ne dobrašskou duchovul správu,
hlavně na vp. Smetanu a p depsal se „katolík.“
Dle obsaho jeh» útoků měl se správně podepsat
„požidovštělý katolík.“ Ostatně myslíme, žese ne
musel se you anonymitou tolik tajiti, neboť z kaž
dého slova a celého slohu čouhé krakonošská hlava
anámého muže v haveloku Dloaboronsa. Pán ten
věscek jest napěchován známou „bájkovinou“, svár
livou až do umoření, sudičekou, nepokojnoa, neů
stapnou. Měl by spíše zametati před svým prahem
a sterati se o vlastní rodinnou tragedii, nežli sta
rati 89 o lidi, kteří si naů aci nevzpomenon. Při
pomínáme mu, nedá-li pokoj, že vypcčítáme mu
všecky sudičeké případy, aby rozmnožily příspěvek
ku blednému zrcadlu pokrokářů. Chutnati by ma
to nemohlo, aui jeho kollegům z „frumarovské“
rady. —

Z Vrbateva Kestelce. 8r. missieko
pati se badon od 5 —12. května 1907 v Kostelci

pzbatově u Chrasti řízením etihodných O0. Františkánů.

Paběrky z litomyšlského okresu.
Povídá se, povídá, že snad obecní úřady zde za
kasují úředně hostinským propůjčovati katol. země
dělcům místnosti k volebním schůsím. Co jest na
tom pravdy, nevim, ale povídá se, povídá. — Na
mnoba místech jest praošklivý svyk, jenž se příčí
všem zdravotním předpisům a anabám opolku na
potírání tuberkulosy, že se totiž místo záchodků
používá silnice před hostinci. Ale ono se to trp!,
trpí. Najednou všecko nejde. — Jedoomu náruži
vémo sitelci byl úředně odňat zbrojní lístek, sa
jisté še s vážných důrodů. Ale střílelo se, střílelo
-colou bonební 8ez03n a padlo jeho ranami pár
ušáků a koz, a že prý se bude zase střílet. Je to
-odvášnost a důvěra v jistota| — V Opatově se
vloupali stoději do nádražního skladiště a rosvinuji
"vůbecborlivější činnost. Ale nelze jim přijítí na
stopu. — Jeden kaplan dal se do volební agitace

a rozšiřoval křesť. sociálel letáky mezi známými,
neboť přátelé volné školy a reformy manželství a
doc. demokraté také nespí — ale už ho cbytli. —
Co to píši, dostávám právě ještě paběrek přímo
z Litomyšle, že prý se kdosi vLitomyáli bojí noc.
demokratů a jednoho rytíře. Spad Blanického? I
tea apl; ale opstovakého. Že prý by tobo mohl
srajtovat, kdyby soutěska volné kolportáže pr?
křest. nociály byla ovolněna. Bylo by po rytíři.
Dobře porídal jeden strejček onebdy „u Hvězdy“:
„Tononucíse stébla chytá!“ Ale mane, tekel, faresl

„ Z Lemaice m. P. Jeme již u nás na věr
lijaké kopance ze strany pokrokové uštědřované
ovyklí Jest to však ale smutné, še kopance tyto
pocházejí nejvíce s řad učitelstva, které, majíc
mládež od rodičů svěřenou mravně nábožensky
vásti, proti stávajícím a dosud nezrašeným paří
zením staví se do řady nepřátel katolického lida.
Odedávna záčastňovala se mládež školní u nás
processí na den av. Marka. Vždy mládež školní
byla s pány nčiteli "zastoupena buď v kostele,
anebo, Blo-li se ven do poli, nikdy mládež školní
nechyběla. Doposud není znám, že by súčastoěná
mládež vzala skrze to nějaké zkázy na svém
zdraví anebo še by zkrácena byla v nabývání
avých vůdomostí. Rovníž n*bí známo, že prová
zející páni učitelé Škodu utrpěli na svém zdraví,
nebo že by ztratili tím na své úctě a vážnosti.
Až letos ponejpre bylo osnuzeno jinak. Bylo totiž
tedeno žákům jedné třídy, že je potřebí, aby čas
tina nebyla vyaschána,v jiné zase, že bude v květou
muobo svátků (snad že budou také volby?), a že
je potřebí, aby se nezůstalo s vyučovací osnovou
pozadu. jiným bylo jednoduše řečeno, že bude
škola, jiným bylo na vůli ponecháno, že kdo chce.
může si jít na processí, ale s podmínkou, že sí
musí přinést cedulku od rodičů, že na processí
ekutečně byl. Sáčastnilo-li se processí letos v ko
etele konaného dítko přece, tu přede všemi žáky
bylo mu aštěpačně řečeno, že se bude mocí sů
častoiti procesí o křížových duech zase, když
jest tak nábožné. Zajisté pedagogický to výrok|
A pak ještě nějaký pokrokový kaadidát vytýká
ve schůzi, že kněží nikdy nemají a míti nemobon
té vyučovací schopnosti, jako takový učitel. Na
výlety, jež se ku konci školního roka pořádají,
jest času dosti a také oepanuje právě čas, jaký
by měl býti, "jako na př loňského roku ge stalo,
že dítky promočené na kůži vracely se z výletu;
to však jest něco jiného, to je utužování těla.
Rovněž účast školoíbo dorostu na veřejných cvi
čeních, kdy pozdě v noci vrací se zpět, také může
býti a nepříčí se vychovatelským zásadám a jest
to v pořádku. Nevíme tské, podle jaké metbody
nazývány jsou dítky „studenými“ od nezvedených
spolužáků, snad že jsou rodiče pořádnými katolíky.
Kam to všecko povede? Posílají snad rodiče dítky
své do školy, aby škola jim vyrvale, co rodiče do
ardcí v obledu náboženském a mravním větěpují?
Čí jest škola proto, aby učitel žákům vykládal,
že pocházejí z opice! Aneb mají ai žáci bráti
příklad z takového učitele, Eterý ani slašné v ko
stele se nechová, při pozdvihování ani kříže ne
udělá, o pastýřském listě neuctivě se vyslovuje a
jest za to placen jako učitel také od nenáviděných
katolíků? Donfáme, že toto upozornění postačí,
aby se dosud platné zákony a nařízení se strany
úěkterých pánů učitelů zachovávaly, a aby ai pa
matovali, že se džbánem se chodí tak dlouho pro
vodu, aš se ucho utrhne. Dítky katulických rodičů
snad nejsou žádol pokusní králíci, aby se na nich
pokrokářské tbeorie zkouše!y, a páni učitelé nejsou
placeni snad za to, aby náboženství našich otců
v ních zlebčovali. — Několik katolických otců.

Z Nové Vsí nad Popelkou. Obeczdejší
jest trnem v očích okolím pokrokářům. Ptal by
se mochbýproč? Snadná odpověď: lid zdejší, jistě
politicky nad mnohé obce vyspělý, poz :alty různá
dobrodince z tábora pokrokářako-socialistického a
sdravým rozamem nablédl, že jedině na zák'adé
nábožensko-mravním Ize dociliti pravého pokroku.
Tím však dosud nebyla odsbrojena pobrokářská
kamarila. Zvláštní zálusk má na nás Velký Mogul
z učitelstva lomnického, jehož choutky byly již
minolého roku s náležitým důrazem odraženy. Pan
učitel zařídil si zvlástní panoptikum, s nimě jezdí
po okolních vesnicích jako apoštol pokroku. U nás
mu pomáhá tabat vozík student Stránský. Jednou
rozváší ne volné manželství, podruhé volná škola,
jindy odlaka efrkve od státu, tam prováděcí naří
sení, onde pastýřský list p. kardinála a posledně
ukazuje ae publiku nešťastný atheista Pelikán.
Než toho nevděku lidského| Nezištná práce osvě
tová Velkého Mogula nenalézá porozuměcí. Hvěsda,
Jež kdys tak slibně proň počala svítati, basne, až
nadobro ubasne. Lid počíná chápati ty „dobré
úmysly“ plynoucí z „nezištnosti“, jež všude muž
ten rozsévá. Nejenom odpůrcové političtí, nýbrž i
vlastní přátelé a jeho dřívější zastanci počínají ní
„popularitu“ p. učitelovu znechucovati. Nezoufej
však, muži vznešený, nalezi's dva stoupence sobě
rovné, kteří nechť jsou balšámem na tvou chnra
von reputaci, V Nové Vsi 8 tebou cítí jeden poc
tivec obchodník, jenž na své spolaobčeny, kteří
nechtějí kandidáta pokrokáře poslouchati, křičí:
„styďte ne, občané novovesštíl" A za Lo, že ge
jich tak zastal, jdou mu gratulovati; av Bělé
tvůj jeden kollega, jemuž všecko publikum pro
jeho učené návrby a námitky se smálo. Ti dva

jsou sto, aby svojí „vážností a úcton“, jíž požívají
u všech, opět vyšvibli tě na bývalý prestol slávy!

Z Potéh. Dne 20. dubne b. r. smotně se
rozezvučely zvony našebo chrámu Páně, oznama
jíce smutnou svést, že dotlouklo to drabé ordce
našeho milovaného p. děkana Josefa Bemeráda.
Dojemné bylo jeho loušení s celým obolím, pijí
mání sv. Svátosti, dojemné bylo, Jak se na smrt
připravoval a s odevzdanosti do vůle Boží jednu
věe po druhé do rukou svého kaplana vip. Maxmi
liana Smrčky odevadával. Pohřeb jeho konal se
dne 23. dubna o 10. bod. dop sa velikého úča
stenatví celé farnosti a celého okolí. 24 kněží pro
vázelo ze vedení vldp. Ant. Schreibra, vikáře ze
Žleb, svého miláčka k poslednímo odpočinku.
Nad jeho rakvi promlavil věeně a dojemně býv.
jeho kaplan, nyní farář v Trhové Kamenici, dp.
Jan Zitko. Při kásání sleely oči všech, neboť vě
děli všichni přítomaí, če ee loučí 8 mužem doko
nalým, charakterem rytím. V domě smutku, ve
ebrámě a na hřbitově sapěl dojemně sbor něl
telský s farnosti a celého okolí za řizení p. řidi
cíbo choru Dvořáčka z Potéh. Ku hrobu doprová
zely zesnulého četné zástupy lidu všech tříd a
povolání; byli to obzvláště pp. patronátní úřed
nici a p. řiditelem panství Fr. Můllerem ze Žleb,
obecní zastupitelstva, sbor hasičů atd. Také na
rakev položeno množství věnců a kytic, z nichž
Jeden byl od jasné knížecí rodiny, u níž zesnalý
jako farář slatihanský byl učitělem V Potěhách
působil táměř 28 let a pro své šlechetné, záslužné
jednání byl jmenován čestným občanem celé far
nosti avé, pro vzorné pak konání povinností svého
kněžského povolání byl jmenován bisk. notářem,
čestným děkanem a posléze u příležitosti ÓOletého
svého kněžského jubilea b. konsistorním radou.
Čestoá památka sůstane v myslích všech, kdož jej
znali. A až i ta bude mizeti a paměti, nezahynou
jebo dobrá, šlechetné ekutky u spravedlivého Boba,
v Nějž věřil, doufel a Jejž miloval. R. i. p.

Ze Želiva. (Odpověď „Těm na stráši.“)
„Osvěta lidu“ v čís. 40. přinesla opět zprávu ze
Želiva, tentokráte o obec. volbách, konaných dne

4. března t. r Jako vždy tak i tentokráte doká
zala „Osvěta lidu“, jak prolbaného má v Želivě
zpravodaje. Obvihuje vysdp. opata P. Balegis
Ruubíčka, podepsaného P. Cyrilla Valenta a p.
důchodního velkostatku Koubka, že jak před volbou
do obec. výboru v Želivě, tak i při volbě samé
počloali si prý přímo zběsile. Laskavý čtenář do
volí, abych krátce celou sitaaci objasnil. Klášter
Želivský ve zdejší polit, obci platí bezmála 70%,
všech přímých daní. Má sice ve výborn obec.
svébo zástupce, ale jeho blas, kdykoliv se vc vý
boru vyskytl nějaký návrh proti kláštera, byl
blasem volajícího na ponšli, bylť zkrátka přehla
sován. Klášter nikdy si ani místních ani obecních
voleb nevšímal, nikdy se jich uesúčastoil, ačkoliv
vzhledem k tak veliké výši daní měl právo míti
na volbách zájem větší než všichni ostatní poplat
píci dohromady. Když ale běhemčasu jak v míst
ním, tak i v obec. výboru čím dále tím více oa
bývala vrchu a moci strana „také kotolíků“ 3 p.
starostou Daňkem v čele, kteří veliké přirážky od
kláštera mice brali, ale klášter o všechna práva
nejraději byli by připravili, tu — bylo to právě
přede 2 roky -— klášter probudil se z mrákot a
výsledek toho byl, še učiněn aspoň v místním vý
bora konec nadvládě p. starosty Daňka. A byl
také již nejvyšší Čas, veboť bospodářství místní
octlo se v takových koncích, že obec Želivaká
byla by hluboko zabředla do dlabů. Nový místní
výbor přijal přes 1200 K dluhů, které z větší
části jsou nedobytné, jelikož účetní knihy a starší
protokoly sohůzí místního výboru nadobro 86 ztra
tily — aspoň do dnes nový výbor nemobl vypá
trati, kde by byly. O jiných kompromitajících
věcech prozatím pomlčím, budu-lí však dalšími
útoky „Téch na stráži“ k tomn donucen, posvitím
dalšímí doklady o místním hospodářství, jež zdej
ším poblavárům příjemoy nebudou. Za takových
okolností došlo konečně letos — po bletó nepře
tržité vládě — k volbám obecním. Strana klášteru
přátelská se zorganisovala — což zajisté dovoleno

ne vůli, aby obec sama jmenovala si své kand
dáty do obec. výboru (vyjma Bolechov) — což
listy i svědky i před soudem dokázati mohu —
učiněna u jednotlivými obcemi jen úmluva, bu
doa-li voliti kandidáty naše, še my navzájem voliti
budeme kandidáty jejich, a tato úmluva také sku
tečné dodržena bylu. Tím se stalo, že skoro celý
dosavaduí výbor i s p. starostou Daňkem propadl,
a odrud ta zášť a ten malomočný hněv! Při vol
bách samých na nikoho nebyl činěn nátlak, a mobl
bych uvésti i jména voličů — jako Krases, Krboc,
Lhatský, bratří Bartáci, Strnad a jiní — kteří
živi jscu skoro jen od kláštera, a ač vojby te
nesúčastnili, přece jim proto ani dost malá vý
čitka očiněpa nebyla. Přesvědčení náboženské ne
mělo tentokráte s volbami nic co dělat, jedaalo se
jen o to, aby zamezeno bylo vykořisťování obcí,
aby přítrž nčiněna byla stálému štvaní proti klá
šteru a vyvolávání sporů 8 ním. A Že i sami po
platníci měli až pod krk dosavadní vlády p. sta
rosty Daňka, dokázely volby samy, při nichž
zvláště ve 2. a 3. sboro velikými větňiuami zvolení
kandidáti strany klášteru příznivé. Tolik tedy na
vysvětlensu. — A nyní vratme se k výtkám



v „Osvětě lidu“ maš činěným. Vyrývám timto
„Jy na stráši“, aby uvedli jediný případzběsilého
si počínání před volbami a při volbách. Jsou-li to
maži poctiví, učiní tak, jsou-li to ale zákeřní ne
cti utrhači, zůstanou i dále akrytí pod pláštíkem
anonymity, poněvaděvědí, že by jimza to hrozilo
soudní vyšetřování! Já naopak tvrdím, že naše
strana při vysývavé a urášlivé řeči p. Frunt.
Tomáška v místnosti volební před zahájením volby
pronešené zachovala podivuhodoý klid, při celé
řeči ani neblesla, ale když já chtěl p. Tomáškovi
na jeho řeč odpověděti, tu po prvých mých alo
veeb strana „lepších katolíků“ ihned byla vzhůru,
ruce se do výše zdvihaly a jen spustit bonřil
Táži se „Těch na stráži“: je to pravda neba ne?
Vyzývám dále ty „pravdomlovné lepší katolíky“,
aby mi uvedli obec, ve které jsem při křest. cvi
čení měl mluviti o volbách obecních! Z rozkazu
nejd. episoopatu použil jsem křesťf.cvičení a mluvil
o nastávajících volbách do říšské radv, a to dle
povinnosti činilo na sta jiných kněží také. K volbám
obecním lístky psané jsem na faře rozdával, ale
jen těm, kteří si pro ně sami přišli. Když pak
před volbou námi psané latky prohlášeny za ne
platné — na což mimochodem řečeno byli jeme
předem připraveni — a rozdány listky nové,
obecním razítkem opatřené, psal jsem těm, kteří
mne o to požádali, ale ne venku na stole, nýbrž
ve volební místnosti před očima komisse volební,
což však činili i příslušníci strany drahé jako pp.
Koten, Machek, Pojezdný a jiní. I v tom dávám
Ben Akibovi ze pravdu, že v den voleb vyučoval
ve škole náboženství nejdp. opat, učinil však to,
nikým nejsa žádán, úplně o své vůli a má k tomu
také právo jako vlastní farář na farách klášterních
a toto právo v kapitole si také pro sebe vyhradil.
Ostatně za nynější atbeistické doby vykonávání
povinnosti volební, ať jiš do sborů zákonodárných
aneb do pouhých obec. výborů, jest okamžikem
tak důležitým, že kněz nesmí býti na rozpacích,
má-li jíti k volbě anebo do školy. Vynechanou
hodinu náboženskou možno nahbraditi drahý den
— a kněz svědomitý to jistě také učiní — ale
volbu, kdy kolikráte jedná se o jediný pouze hlas,
možao napraviti teprvé po 6, po případě po 3
letech. — Že dp. P. Justin Zelenka nesúčastnil se
té „Špinavé“ práce volební, rozumělo se přece
samo sebou. Což jsou „Ti na stráži“ skutečně tak
naivní, že se mohli domnívati, že člen kláštera
dp. P. Justin Zelenka bude volit s námi proti
nepřátelům kláštera? To přece si mohl každý na
prstech vypočítati, že půjde a „lepšími katoliky“
přoti klášteru, nám jeho jednání byloúplné lho
stejné. Zákeřnickou přímo lží musím ale nazvati
tvrzení, že při jednom křest. ovičení měl jsem si
stěžovati, že o mně říkají, že si mnoho nechám
platit za svoje výkony úřední i církevní, lacino
prý pracovat nemohu, jelikož mám prý chudou
matku a sestru, které prý obě musím podporovat.
Vyzývám znova „Ty na stráži“, aby mi jmenovali
osobu anebo obec, před kterou anebo ve které
bych buď při křesť. cvičení buď za jiné příleži
tosti těchto slov byl užill A pokad to neučiní
před celou veřejností, nazývám „Ty na atráti“
lbáři, na cti utrhači a zákeřníky, neboť jen sku
tečně notorický lhář a zákeřnický na cti utrhač
může takovou lež napsat. Mluvíte-li nebo píšeto-li
vy —také katolíci — o svém faráři pravdu, ne
styďte se za ni a podepište ji vlastním jménem
svým; bojíte-li se však dáti své jméno pod to,
co jste napsali, pak vědomě píšete lež a jste zá
keřnickými lháři, ať nosíte Šat jakýkoliv a patříte
ku stavu kterémukoliv! — Pana důchodního
Koubka hájiti proti vám, bylo by pro ného hanbou;
ctěn a vášen jest daleko šiřoko jako muž poctivý
a charakter ryzí a vy marně se pokoušíte jej
zneuctít. Mstu nejprvé hledejte ve svém vlastním
táboře, tam ji jistě najdete, neboť vaše vylhané a
zákořnické zprávy v „Osvětě lidu“ uveřejněná
nejlepší o tom podávají svědectví. K lidu zdejšímu,
aby se kláštera zřekl, marně Se se svým Vyzvá
ním obracíte; víť on sám nejlépe, kdy se mu lépe
povede, zdaž pod ochranou kláštera či pod ochra
nou nynější obecní vlády; má v tom ohledu 20letou
zkušenost, která je ještě příliš v živé paměti, než
aby na ni zapomenouti mohl. Dovolávání se roboty
a otroctví jest dnes příliš často u agrárníků oží
vaná vějička, na kterou nikdo nesedne, kdo má
v blavě zdravé oči a bystrý rozum. Klášter obci
žádných svízelů nezpůsobil, naopak když někoho
neštěstí stihne, každému dle sil svých pomoci
hledí, ale klášteru ustavičná avízele a příkoří pů
sobí ti, jimě sa různých přiložitostí klášter roz
ličná dobrodiní byl prokázal. Budou-li si „Ti na
stráži“ přáti jasnější údaje, posloužím dle potřeby
i jmény. Ale nejprvé musím znáti protivníky své;
proti zákeřníkům, kteří z úkrytu oběť svoji mo
ráloš bledí zničit, těžko jest se hájiti.

P. Cyrill Valenta, farář,
Z Humpolce. Něco tak aešikovného a

sprostého jeme dávno nečetli jakou v čís. 85.
„Osvěty Lidu“, kde Václ. Vrána přímo chrlí
hněvem proti klerikalismu, rospínajícímu se v Hum
polci a okolí. Podivaje se srdnatosti p. učitele
R H., že se v č. 32. podepsal veřejně pod svůj
článek! To prý znamená v Humpolci, „že jsme
dále. ..“ Oelýčlánekzdáse o s nějakých
soc. demokratických novin bes ladua sklsdu! jen
na př. co znamená fráze p. Vrány „náš člověk
jest bescharakterním staletým útiskem, ale rero

luce v něm dřímá“. Děláte si 3 rolaíků smích,
nazýváte je „bodří vonkované“ a přece jistě rád
uvítáte takového „bodrého“, jen k náležitě
„klopí*. My víme dobře, že vy, p. Vráno,nedě
láte nic s přesvědčení1! U vás je to všecko
„kšeft"; vaše energie se musí vytřást aspoň na
motocyklu! Nevyčítejte nikomu dobré bydlo! Kdy
byste vy byl majetníkem paoství, pak očekáváme,
že. bysta so rozhodné rozdělil, neboť jete dobrého
srdce a plu lásky k bližnímu! Že so zle nemáte
a že máte dobré bydlo a teplé, to přece jest
snámo. Práce vaše nemůže nikdy vésti k cíli, po
něvadě neplyne £ přesvědčení, ale má za účel roz
dmýchat boj ve městě — to je vaše pokroková
práce! Jste pouhý novinářskýfrázista| Jen vy jste
vzdělaný a osvícený, ostatní všechno Bammátmel
Pracujte s chutí dále; čím více budete štvát, tím
lepší budou posice klerikálů, poněvadě v tom boji
nejlépe se ukáže, která strana pracuje poctivě.
Radíme vám, abyste se podpisoval i vy veřejné
pod avé dopisy do „Osvěty Lida", neboť to zna
mená podle vás, „že jsme dále ... . v koncích“
— Nedávno vybíralo 86 v mástě našem oa Slo
váky; každý rád přispěje na něco tak šlechetného
a vlasteneckého. Ale „Osvěta Lidu“ musela si své
ostré zuby otříti o p. továrníka Ant. Smrčka a
nemístně vtipkovati! Dle informace „Osvěta Lida“
řádně si zalhala, neboť ablrá své zprávy přímo od
klepen! Jest to nešetrné vůči blahovůli zdejšího
občanstva. Nazýváte p. továrníka Smrčku kleri
kálem a přece víte dobře, že p. Smrčka nikdy
neucházel se a neuchází se o obchodní přízeň
kněžetva, jako to činí „klerikál“ p. Karel Kocian,
evangelik, ačkoliv při tom jest pokrokářem. —
Dne 24. dubna měl ve městě našem voličskou
schůzi p. Dr. Kramář. Že Dr. Kramář jest vy
spělým politikem, o tom netřeba mlavitil Ve své
kandidátní řeči doporačoval politiku positivní ; ra
dikelismus nemůže prospěti národu našemu. Při
mlouval se za semkoutí všech zvolených poslanců
českých ve Vídai v jeden mohutný řetěz v na
stávající říšské radě! Řeč Dr. Kramáře neslo ae
celkem tónem mírným, konservativním. Proti
Dr. Kramářovi vystoupil kandidát strany táto
právní, ředitel hospodářské školy p. Slabý, který
nesouhlasí rozhodně s politikou positivní. Nemile
působilo na posluchačatvo vykřikování p. Dr. Jiráska
a jeho nemístné poznámky proti p. řediteli. Má-li
někdo proti někomu zášť, není povinno poslu
chačstvo býti svědkem poznámek nešetrných. Chtěl
také p. Dr. Jirásek nabnati strachu přítomnéstraně
křest.-sociální a brozil pěstmi, že by promluvil o
klerikalismu, kdyby měl čas. Škoda, to bychom se
byli zasmáli ze erdce jeho „šprýmovné“ feči! Ke
konci přednášky se přihlásil ke slova zdejší po
krokový pastor p. Cohorne s třemi kulturními po
žadavky, ale dostal řádný „štulec“ od p. Dr. Kra
máře. Divíme se, jakou má atarost p. pastor 0
rozloku manželskou a volnou školu. Cuž nejste
spokojen s roslučitelností manželství a s konfes
sijní Školou ve vaší církvi? Co chcete? Podruhé
radíme k „opatrnosti pastýřské“!

Z Hychmova m. léa. Na nadávky»Osvěty
lidu« odpovídáme, že se zastrašiti nedáme. Boj
proti židovským útokům jest vždycky obtížný, víme
to dobře. Ale proto necouvneme. Dle »Osvěty lidu«
by neměla česká obec Sokolská práva na existenci,
kdyby se u ní nepředpokládal zásadní odpor proti
»klerikalismu«. Rozumíme téhle mluvě. Upřímný ka
tolík, který může své češství dokázati až do desá
tého kolena, nemá práva míchati se do záležitostí
vlastenecké, české Jednoty — protože jest kato
lík. Zato Orientálec už takové právo má; vždyť
přece židé měli největší podil na probuzení českého
národa, jak dokazuje posud germanisační činnost
židovstva v samé české Praze. © vy dobrodineč
kové! Jste hodně drzí, a proto se vás dosud mnozí
velice bojí. Aby nebyli sprostě pranýřování a ostou
zeni v prolhané „Osvětě lidu«, raději si dají na
ústa zámek a docela i přisvědčí. Pohubují si pouze
po straně, kdyby konečně se sorganisovalia svorně
odhodili tísnivý chomout, udělali by nejlépe. Tu
pení lhavého listu by se neměli tolik báti. A jest
nám divno, proč sám p. katecheta nevystoupí ko
nečně odhodlaně a zcela otevřeně proti činnosti,
jež jeho působnost podkopává? Mají za něho bo
jovati a za řediteletvo ústavu jiní? Pane katecheto,
kdybyste se takhle opovážil ve škole přednésti sebe
pravdivější výklad talmudu, kdybyste se odvážil
vyložiti, jak obrovské milliony se národu našemu
ztrácejí každoročně židovskými bankroty, to byste
viděl, jak by se s vámi zatočilo! Hned by to bylo
štvaní. Ale znehodnocování těch článků víry, jimž
vy vyučujete — to už může býti Co by vám řekli
professorové, až byste před žactvem jejich vědu
zlehčoval a tak potřebnou autoritu podvracel? Jen
si zkuste a řekněte, že to neb ono vykládá profes
sor mathomatiky nesprávně nebo že professor řeč
tiny učí řecké mluvnici špatně. Hned by ee zvedl
protest — a to právem.| Zač však vás budou ne

žáci považovati, až »se utyrdí v moderní
« na př. z >Osvěty lidu« čtením prolhanéhoa

nejvýš ignorantského výkladu bible? Budou se do

mnívati, že nestojíte »na výši dobyc.j Či o těch
nestoudných lžech, jež šíří listy tolik oblíbené a
zdejších židů a pokrokářů, nevíte nic? A může
skutečný, avědomitý a po pravdě toužící
takové listy rafinovaně pravdu překrucujícíohválit
a odporučovat? Mičením proti těmlidem neavedete

nic; tím jen nabudou větší kuráže, +»Osvětalidu<
odvažuje se paáti ještě o denunciantství! Tady ka
tolíkovi a upřímnámu vlastenci není dovoleno se
veřejně hájit. Ten by mohl nejvýš uctivě prositi
drzé provokatéry, aby milostivě nespravedlivým ka
rabáčem mrskali méně, — Nikdy jme neslyšeli,
že by p. Chýský otevřeně odsoudil křiklavé lži ži
dovské a socialistické. Za to však znaloam katolické

theologie se dělá jen což! Bylo by záhodno, aby
při každé jeho »kritice“ katolických dogmat hned
předstoupil povolaný odborník se žádostí, aby p.
Chýský svoji frází vědecky odůvodnil Tu by teprve
svět poznal, jací lidé si proti našim věroučným
článkům troufají. Prohlašujeme se vším důrazem,
že od svého stanoviska nenpustímea že nefalšované
češství v městě našem a křesťanského ducha na
gymnasiu dále neohroženě bájiti bademe. Pokrokář
ská tyranie musí býti zlomena; chceme býti občany
volnými.

Z volebního ruchu.
Voličská schůse Dra. F. Reyia ve

Vamberce. Na své okružní cestě po volebním
okrese nevybnal se p. Dr. Reyl ani horké půdě
ve Vamberce a uspořádal tam v neděli dne 28.
dubna voličakou schůzi, která dosud ze všech u
spořádaných schůzí trvala nejdéle. Celých šest
hodin trval řečoický tornaj, ve kterém obhajoval
p. Dr. Reyl katolický program proti útokům noc.
demokratického kandidáta p. Hampla a národního
socialisty p. Salače. Posluchačatvo, které skládalo
86 po většině ze samých socialistických a národ
ních dělníků, vydrželo se zájmem sledovati dů
stojný průběh schůze. Teprv ke konci, když utkali
se národní a socialističtí Fedníci v ostré výměně
alov, změnila so klidná tvářnost schůze ve vášni
vou vřavu, kterou schůze byla ukončena. Dlužno
poznamenati, že socialistický řečaík pan Hampl
převyšoval o značnou výška svou iotelligencí ná
rodního odpůrce p. Salače, jenž nelostatek svého
politického vzdělání zakrýval nejapnými a nemíst
nými frásemi, kterými se pěstuje obvykle politika
u děbánku. — Nedá se upříti kandidátům mladých
stran zásluha, že nelitujíce fysické námahy, při

splvají „výkladem svých programů k politické výchově lidových vrstev. A kdyby i výsledek voleb
vypadl na základě setrvačnosti starších názorů ve
prospěch officielníbo kandidáta, nevyzní vykonaná
výchovná práce na hlůcho a ukáže ge při posuzo
vání pracovitosti zvolenázo kandidáta.

Jak Je to vlastně s p. Chaloupken?
„Osvěta lidn“ o uěm píše dne 30. daubna mimo
jiné: „Nyní proti p. Chaloupkovi kandiduje kleri
kál, a proto se Chaloupka chytal za osy pokro
kálův. Iu osobních přátel Šremberkových (II) u
chátel se o přízeň jako protiklerikál ... Když
však nyní vidí, že proti němu vystupuje i svobo
domyslný kandidát p. Filip, tu bledí ei usmířiti
klerikály ve zvláštním letáku, v němž vykládá avé
nézory o náboženství. Ke všemu ješté vynořila se
zpráva o pokusu podplatiti „Lidové listy“ Mour
kovy.“ Viďte, p. Chuloupko, jen když bude man
dát! Ať jej dá ta strana, nebo jiná! Nejdřív jste
potřeboval pomoci pana Smrtky, pokrokářského u
čitele, který je odpovědným odpůrcem naší církve.
Pak zas povolán kněz Kroiher, aby otřesenou vaši
baštu hájil. Jako kdyby vás zual líp než my!
Vždyť máme dobré oči, nemusí nás chodit poučo
vat o vás řečník až z budějovické diecése. —
Doufáme pevně, že i sami agrárníci dají přísluš
nou odpověď p. Chaloupkovi hlasovacím Ifatkem.
Volte muže pevných zásad, jakým jest pan Ferd.
Vogel.

Pan kandidát Chalonpkaúplatkář.
Cbtěl upletiti redaktora Lidových listá Mourka,
aby týš obrátil frontu proti Lr. Steroberkovi. Leč
nezdařilo se; Monrek prozradil plán Chaloupkův
a projevil ochotu své tvrsení u soudu dokásati
ještě před volbami. A žaloval p. Chaloupka?
Misto žaloby skromňoučká výmluva ve „Venkova“,
že prý se jednalo o konpi listu. Monrek však u
svědčil „Venkov“ z překracování fakta. „Radikálol
lety“ k tomu dae 27. dabna poznamenávají: „Po
slanec Chaloupka, který úplatek nabízel, je v 0
čích slušných lidí hotov, a agrární atraně, má-li
jen trochu emyslu pro počestnost, nezbývá, nošli
takového člověka veřejně se odříci.“ Ale — strana
agrární se p. Chaloupky neodřekla. Co v tom
vězí, co? A od koho obdržel p. Chaloupka velký
peněžitý obnos na uplscení? Vždyť sám nemá
jmění braběcí. A katolíci měli tomuto pánovi a
této tak snadno odpouštějící straně slvažiti!

Kandidatara p. WUDra Pekaře mí
stále slibnější vyhlídky. Nedejte se, katotíci, zmástí
nikde ničím! Buďte si vědomi svého práva, své
volnosti a volte lékaře a rolníka dr. Pekaře. Jest
to zajisté za nynější doby veliká obětavost, jestliže
vážený intelligent laik odhodlaněpostavíse v čelo
lidu katolického. Všdyťt víme, co zkusí i takový
katolík, který na veřejné zápasiště nevkročí. Proto

povioností upřímnýchkatolíkůjest kandidáta
našeho horlivě podporovati. MUDr. Pekař nikdy a
nikde nehledel ze svého poctivého přesvědčení
sloku; konel své náboženské a vlsstonecké povia
nosti bez vířivého bubnu reklamy, jaš byl vyzván
právě od těch, kteří jej nejlépe znají, o nimiš jest
v neustálém (styku, aby kaadidatera přijal. A



bohudík, co se některým zdálo činemodváhnýmmyší při svorné pomoci katolíků ponese
ortoce. Jest stálo více patrno, že přes všecku ve
lice úsilnou agitaci agrárníků p. MUDr. Pekař
stále nachází povnější půdu. Konány zdařilé schůze

fn mnohýchmístech. Že se proti katolickémodidátovi ozvou pomlavy, na to byl p. Dr.
Pekař ovšem připraven. A skutečně rozšiřována
na př. zpráva, jak prý náš p. kandidát podivné
odpověděl p. int. Janskému na otázku o milita
rismu Kdo při echůsi v Nepasicích byl, ví, že při
otázce bylo ve schůzi příliš rušno, tak že pánovi,
který so tázal slabým hlasem, nebylo vůbec dobře
rozuměno; zdálo ca, že se táže na vojenské soady.
Katolíci, nedbejte na zručná slova četných kortešů
strane námi nejdoucích a přičiňte se o svolení kan
didáta vlastního!

Z volebního ovaduší 41. volebního
okresu. (Hořice-Paka-Lomnice). Boj volební za
hájen na celé čáře. O důvěru voličů ucházejí se čtyři
strany: strava katolickéholidu vldp. Drem.Šulcem,
strana sgrárpická p. Zázvorkou, atrana oc. demo
kratická p. Jarolímem a konečněstrana mladočesko
pokrokářsko-realisticko-demokraticko - živnostenská
p. Drem. Matouškem. Tedy kandidátů dost, ba
více než dost, aby mysle voličů klidně rozhod
pouti se mohly pro muže, jenž by jich přáním
vyhověti chtěl a mobl. Jako člověk, jenž prost
jest vší atrannické vášně, vzal jsem jednotlivé
strany pod drobaobled a poznatky tak sískané
předkládám tímto čtenářstvu a doufám, že mluvím
-z duše ne-li největší tedy jistě nejvážnější části
voličatva. Počínám stranou pokrokářsko-živnosten
skou. Takový asi titul atrana vedená Drem. Ma
touškem má v erbu — zda oprávněně, usoudí se
s následujícího. Vystonpen' strany této má nechutná
sákulisí, které zprotivilo seitěm, kdož byli dosud
stranníky strany této. Jsou to machinace jistých
strýčků a zetů továrníků (jimiž odstraněn kandidát
skutečně živnostenský p. Doleža! a nabražen c. k.
soud. adjuaktem Matouškem), P. adjunkt-živnostník
Je zajímavý člověk bledé tváře. Jeho kandidátní
řeč je specialita svého druhu. Rychlost až účnané,

celé obrovské souvětí ze sebe cbrlí, okořeněna
jest na sta růsnými výrazy cizojazyčnými k vůli
„lehčímu“ chápání posluchačů. Ne tak rychle a
ochotoě deklamaje, když dostane věcnou námitku
— leč v těch případech má ve svém komonstvn,
ječ čítá kolem 80 osob, vždy někoho, jenž mu
pomůže — nebo případně v myslích voličů zatá
hne ještě hloub. Jeho řeč vůbec je charakteriso
vána pouze povšechnými novinářekými frázemi —
jen ne mluvit k věci. P. kendidát byl tázán, jak
vlastně chce pomoci středním vrstvám, aby věc
specialisoval, a tu byl v koncích. Dobře podotkl
tu jeden z posluchačů: „Vy nejste ani bílý, ani
černý, ani zelený, co tedy vlastné jste ?" Nako

mec obyčejně pan adjunkt ge drobátko ospá ařekne, že není pouze živnostenským kandidátem,
ale še jest pro všecky. Tím „dojem“ voličů jest
"dovrňene pan adjonkt, jak již jest zvyklý,8 oeů
spěchem velkým a ještě větším křikem svých kor
tešů opouští řečoiště. — K straně této vlídně se
talí strane soc. demokratická. Na oko sice trocbu
booří proti, ačkoliv kandidátův osobní žurnál „Po
krokové Podkrkonoší“ neustává soc. demokracii
podkuřovati, ala běda, jestliže ostatní strany ko
nají schůzi. Tu ao ibned „sokové“ bratrsky spojí
a svorně na nepřítele brovu, zvláště když jde o
strana nábožensky cítící. Měl jsem několikrát pří
ležitost pozorovati, jak oi předatuvuji svobodu vo
leb. Bylo to ve St. Lomnici, Libětáté a v Bělé,
kde furor jejich slavil avó orgie. Mají k aranžo
vání toho jiš avé lidi, jako jednoho právníka, ně
kolik učitelů a lidí bez vyznání. Při zmíněných
achůsích mluvil kandidát strany katolického lidu
p. Dr. Šulc. Jak osoba tek i program tečníkův
nalézá ohlasu v nejširších vratvách lidu pro sku
tečně vážné, povné a prospěšné stanovisko, na
aěmě pracovati chce. Sami odpůrcové, pokud mluví
upřímně, to uznávají a v p. kandidátu soka sku
tečně nepřemožitelného svých zásad vidí. Než lo
gika jejich je následující: „Co se nedá přemoci
důvody rozumovými, to rozbijeme blukem a poše
tilými námitkami, jimiž se má schůze do nekonečnu
protánnouti. Pokud jsme informováni —ani jediná
věcná námitka p. Dru. Šulcovi dána nebyla, jsou
to sato stereotypně: „Sv. Václ. záložna (!), bitva
bělohorská, rozlučitelnost manželství, již mnohokrát
tečaíkem jako škodlivá odsouzena, falešné námitky
s dějin církevních, dávané od lidí, jimě historie

Španělskou vesnicí, některé citáty z bible,
jimž namítající za mák nerozumějí, a p. Ovšem
p. kandidát jako muž všestranně vzdělaný dovede
nejen námitku vyvrátiti, nýbrž i toutéž námitkou
samého dotazovatele usaditi. Zvláště smutně se
vysnemenal jeden rytíř trachlivé postavy v Bělé,
který, ač je £. zv. „intelligont“, ukázal horentní
nesnalosti nejjednodušších věcí vědeckých, takže
evými — nelze ani říci námitkami — jen sebe se
směníl a to nejenom v očích voličů řečníkových,
nýbrž i u svých politických pokrevenců. — Strana
sgrární postavila do zápasu p. Zázvorka, Bylo by
matevím časn opětně se rozšiřovati o vhodnosti Či
nevbodnosti dotyčného kandidáta pro zdejší okresy
—jestiť důležitějšíprogramstranysaméa úsudek
o pl.'5e stanoviska zemědělského nelze klásti zá
vašaějších oámitek. Jinak však s hlediska Booiál
níbo — a náboženského. Z kaadidátních řeší.p.
Zárvorky. čiší nenávist. vůči všem vrstvám, jež ne

jsou zemědělci — tak jednati nemůše, kdo chce
sastupovati také dělojctvo a živnostnictvo, ješ
Btejně na venkově bydlí. Neži vtéto otázce našla
by se cesta smírná, sato však kámen úrazu leží
v otázce náboženské. Zástupce venkova masí res
pektovati nejen zájmy hmotné, on musí se stejným
zápalem zasazovati se o to, aby cit nábo '
jenž pevně na venkově je zakotven, nebyl urážen
zednářskými návrhy na volnou školu, rozluku
církve od státu a i manželství. V tom ohledu
však žádnou zárakn nemůže dáti mož, který sám
Jest stoupencem smíněných zásad. My voličové
venkovští chceme za sebe vysleti muže, jenž
v obor své činnosti obce vzíti zájmy vrstev všech,
jeně zájmy hmotné i duševní svých voličů respek
tovati a seč jest bájiti chce. Kdo z kandidátů
vlastnosti zmíněné má — jest na bílední — jest
to kandidát strany katol. lidu Dr, František Šolc.

Upozornění všem rozumným volí
čům 24. volebního ekreosm. Choe býtivaším
poslancem pán, který jest stoupencem strany po
krokové, sklížené z Masarykových,realistů a Haj
novců. Jak tato strana chce 8 otevřeným hledím
vystupovati beze všech kliček, jak miluje pravdu
a pořádek ve vlastní domácnosti, to „dokázala“
krátce po avém vzniku v aféře Herbenově. Když
se prozradilo, že Herben zadržel airotčí peníze, tn
rozvadění bratři pokrokáři vyčítali si slovy nehle
danými, v čem ge který provinil. Masaryk z počátku
skrýval so chytře za kolisou a když byl přinucen
k vystoupení na scénu, hleděl totlati a omlouvati
jen což — a.to tak, aby si nepohněval žádnouze
sápasících stran. Konečně místo vyjasnění pánové
Da společné schůzi se rozhodli před rokem podati
si ruce — a rány vlastaí strany šikovně přikrýti
— obspolným odvoláním. A jak na toto ututlání
poblížeti? Jakého bylo rázu? Sám Machar, spolu
pracovník hlavního žurnálu řského, napsal
do téhož časopisu Masarykové: „Po pětinedělním
zápasu, kde nebylo šetřeno ničeho, kde byly pomazányšiltytěchi oněchtak,žeselosmýtinedá
—najednou smír! To není metoda politické strany!
Myslíš, že se najde v království Českém, o klerémkoli
okresu nějaký volič,kerý byuznal, že tlakovýštítmůžebýtiochramoujehopráva kterýbydalhlas
příslušníku této strany ? Tomáši, buď měla strana
necbat padnout Herbena nebo výkonný výbor —
všechno ostatní jest samovražda partaje politické
strany... Ztratil jsem illusi o mužích,proto sepře
stávám počítatkestraně... Byla to zkouška s po
krokovosti, homanity a chceš-li i z českosti strany
— a strana propadla s ní hanebně.“ Nemůže býti
výmluvnějšího svědectví o „důslednosti“ a cha
rakteru pokrokové strany, než jaké podal vlastní
přítel Masarykův. Jestliže strana ta vedla si již
ve věku panenském tak tutlavě, jestliže ve prospěch
Jednotlivců zehrála si hned z počátku na tak od
souzení hodnou skrývačku, co bude teprve dělati
dále? A pan dr. Drtioa snad nezná úžasnon prol
hanost a sprostotu žurnálů té strany? Neví nic,
jak oa př. „Osvěta lidu“ byla mnohokrát usvěd
Čena z nejzámyslnějších a hodně drzých lží? Zná-li
pan prof. Drtina bezcharakternost boje „Osvěty

lida“, má baď žádati za náprava nebo ze atvystoupiti. Ajestliže nezná povahu pokrokářskýc
žuraálů, vystavuje si vysvěděení veliké nechápa
vosti a pak ať re novtírá za zástapce občanů uvě
domělých. Pozor! Sám protikatolický | Machar
strana tu odsuzuje a voličům jí neodporučuje.

fehůze ve Vejtěchově. Sdrušeníkatol.
Česk. zemědělců avolalo na sobotu večer 20. dubna
schůzi voličkou do hostince p. Kynela ve Vojtě
chově. Když se místnost naplnila, otevřel schůzi
člen ústředního výboru p. Adámek z Vojtěchova.
Když p. Bureš z Ranné nabídnuté mu předsedniotví
nepřijal, zvolen většinou přítomných předsedou p.
Adámek, místopředsedou p. Bareš a zapisovatelem
p. Novák. Předseda udělil potom slovo p. roku
povi, starostovi z Jásené, kandidáto strany kato
liekého lidu. Bez lesklých, blýskavých frází pro
stými slovy, srdečně vyložil p. Prokop program
svůj, bez bázně a bez obalu, nedbaje, te velká

většina přítomných patří do tábora MEo ekó ho,Na celé řeči bylo snát, že to muž praktickým ži
votem prošlý, že mluvíz vlastní zkušenosti o tom,
čeho zvl. výrobním stavům je potřeba, jak v obledě
hmotném, tak v ohledě nábošensko-mravním. Kdyš
skončil, ujal se elova, předav předsednictví p. Bu
rešovi, p. Adámek a v krátké, ale obnivě před
nesené řeči p. Prokopa svým krajanům odporučnje
podotkl, že proti nemu hlavně stojí kandidát p.
dr. Malinský, jenž jeat volkostatkářem a tovární
kem. Ukončiv, ujal se opět předsednictva a dal
alovo p. Ackermannovi, kandidátu strany eociáloě
demokratické, jenž dle všeho stranou uepřá
telskon, hlavně evangelíky pozván byl a myalil
asi, že přijde-li neodokávaně, zvítězí na celá čáře
a tak si schladí žábu pro porážku utrpěnou ve
Vojtěchově v pondělí velikonočním. Jeho řeč? Opět
štvaní 8 patrnoa snahou xalichotit se evangelíkům.
Kdo by ho sám neslyšel — a přece v okolí Hlinska
o něm se mluví mnoho jako sociálně-domokra
tickém řečníka -—domníval by se, že to vynika
jící talent řečoický, ule slyšel-li jej sáma mé-li jen
trocbu intelligence, musí říci: „Do tuctu 12, třebas
jesté víc.“ Několik nabubřelých frásí, hodné smě
losti odpůrcům nadat, zostudit je bez důkazů

vytáhnout šťavnatou historku o Janu XZIIL u pad,

k tomu trochu pokrokářskénebo vlastenecké 0
máčkynebobojí—a mátereceptnatakovéřeši.
Nejveselejší byl konec, to měl býti hlavní trumf

proti našemu p. faráři. Řekl mu, že na něj máe dost, sale ve Hlinsku, kde byl přece na
sobůzi dr. Malinského přítomen, že ai na pan
posl. Adámka netroufal, poněvadě p. posl. Adámek
má na vyšších místech vliv. Ale trumf jeho byl
malý, p. ferář náš — a to víte, ten sa dloubo
k debatě pobízet nedá — 'si vyžádal slovo, a po
něvadž už na začátku uchůze vysvětlil, proč p.
dru, Malinskému ani p. přísed. Adámkovi neod
pověděl ve Hlinsku — poněvadž se měl co bát
rau — nyní odbyl p. Ackermanna zkrátka, žo již
před asi 12 lety v Rychmburku a p. posl. Adámkem,
a před asi 9 lety tamtéž s pp. posl. Adámkem,
Hovorkou a Udržalem 8 uspokojivým výsledkem
pustil se do čilé debatty. Pak odpovídal věcně
k dalším bodům řeči p. Ackermannovy. Práci měl
jednak lehkou, jednak těžkou. Lehkou, poudvadě
odpovídal odpůrci, kterému vícekráte dokázal, te
plete se do věcí, kterým nerozumí. Těžkou proto,
poněvadž p. Ackermanna podporovali z nábožen
ského nepřátelství proti katolíkům evangolíci utá
lými výkřiky, které, aby překřičel, musel by míti
prsa obrovská a blas jako zvon. O to ae však ani
nepokoušel. (Chvílemi přestal, jen někdy hlavní
rušitele ironickou poznámkou odbyl a pak mlavil
dál; p. Ackermaon zajisté poznal, že má před
sebou odpůrce, jenž sociální demokraty dobře zná.
Avšak při tom se p. Ackermannovi musí přiznat,
že — nehledíc ku štváčské řeči jeho dříve smí
něné— za řečinašehop.farářesechovalmnohem
slušněji, neš ti evangelíci, kteří stále vyrušovali,
mesi nimiž nejvíce vynikal p. Netolický. Takové
vynikající stranníky nepřátelům našim ze srdce
přejeme a třebas ještě o hodně více, ale nás, Pane
Bote, takových chraň, u nás by neměli co dělat.
Po řeči p. feráře našeho p. Adámek echůzi ukončil
o 11"/, hod. v noci. Někteří ještě zůstali a tu se
p. Jelínek „vyznamenal“.

Ještě o schůzi ve Vojtěchově. Z
jiného dopisu o Bchůzi 20. dubna pořádané vyjí
máme: Při řeči p. Jos. Adámka dán umluvený
povel k odporu. Evangeličtí klorikálové, nemohouce
vývody řečníkovy věcně vyvrátiti, bouřili. Tohle
ovšem neslouží ke cti, ale pro výstrahu. Také
ev. p. učitel Adamec £ Ranné vystoupil jako mra
vokárný rytíř proti p. Adámkovi. Nepochodil,
zahanben opustil zápasiště. Jeho vystoupení vzbu
dilo v očích katolíků veliké roztrpčení. — Dově
děli jsme se, že nás nazýváte, vy intelligente,
„ušpiněnými ševci“. Povězte nám tedy, vy ušlech
tilá duše, koho z nás „ušpiuěných ševců“ musili
vésti z hospody domů, poněvadž nemohl sám do
jíti, ač má domů malý kouaek cesty? Kterého «
nás nalezli ležoti jako kládu na cestě £ Pokři
kova do Ranné? Kterého z nás nechce žena pu
stit do bospody a raději s ním sama jde, aby ao
nestalo neštěstí? Vidíte; my máme špinavé ruce
od poctivé, těžké práce, jiný zas má ušpiněnou
náturu. A to jest velký rozdíl. Nechejte rýpání,
jste na to už starý. Raději přemýšlejte, jak ně
kteří borliví husité plní mravoučné příkazy Husovy.
Takových lidí ae rozhodně nebojíme; jejich hněv
nám jenom prospívá. — Jeden „z ušpiněných
šeroů“.

Na jedem dotaz se stramy agrární
sděluje p. MUDr. Pekař a s vím strana katolic
kého lidu, že od naší zvláštní kandidatory upu
štěno nebude. Tím méně vám jest potřebí na ne
jisté sliby ustupovati, čím více vidíme, že p. Pekař
nabývá stále více politických stoupenců.

Hlídka dělnická.
Jaké výhody poskytuje sociální

demokracie chudému délnikevi? O tom
píše 1. května „Opavský Týdenník“ takto: „Vez
měme sa příklad mor.-oatravskou „Unii“| Ostrav
ský dělník musí platiti měsíčně do „Unie“ 1 K
30 h příspěvku, což dělá ročně K 1560. Za to
má nárok ponze na nemocenskou podpora, která
je tak bídná a poměrně malá, že je to až k smíchu.
Onemocal-li dělník a choe-li dostati podporu, tu
mus! býti nejméně celý rok členem „Unie“, nesmí
dlužiti příspěvky své přes 6 týdnů a pak dostane
skvělou podporu 90 haléřů deaněl Jak královská
to podpora! A na tuto podporu má právo 11 týdnů,
to jest 77 dní své nemoci, čili nejvyšší možná
podpora je 21 korun! — Inu, když tolik cizo
pásníků se živí z těchto naskládaných peněz, pak
ovšem není možno dávati podpory vyšší. — Jaká
je v tom rovoost, jaký bratratví, když židovští
vůdcové mají statisíce jméní a dělník, také soc.
demokrat, moohdy zmírá hiadem? Dělník, který
má ženu a děti a třebas jen malou mzdu, je-li
členem některé organigace sociálně-domokratická,
musí kromě členských příspěvků platiti ještě
spoustu peněz na různé fondy stávkové, volabaí,
agitační a jiné a jiné, iusí kupovat různé časo
pisy a brožury, masí ohodit do sobůzí a při ních
vyklopit poslední svůj halíř. A proč, zač a nač?
Platí a za jeho peníze se dobře mají jen sociali
stičtí vůdcové, ale chudák dělník nemá ze své
organisace prospěchu pražáluého, anebo jen bídný,
žebrácký groš. — Z obrovských plutů sociálné
demokratických vůdců a agitátorů uvádíme alespoň



tylo: „Žid dr. Adler, nejpřednější vůdce rakouský,
je milionářem a £ dělnických peněz bere ročně
5000 korun, k čemuž se sám přiznal 16. břesna
r. 1897 v časopise „Denteche Volkareitusg“.
Sehubmeier mé ročně 7000 K. Skaret 2600 K,
Riemano 6200 K, Němec 1300 K atd. atd. V roce
1906 bylo u pás v Rakouska 57 židovských vůdeň
seciálné demokratických, kteří všichni žijí a tyjí
z grošů našeho dělnictva. Mimo toje ještě skoro
-každý reduktorem nějakého socialistického listu,
též poslancem a to vynáší také hezký obnos ročně.
-V Německu je to zrovna takové jako u nás, ne-li
ještě pestřejší. Singer, vůdce německé soc. demo
kracie, chodí na děloické schůze v modré bluze
a mluví nadšeně o dělnické bídě, sám však má
obromné jmění, maje ročně příjmu 45000 marek,
dále překrásnou villa u jezera a dvě továrny. Ne
božtik Liebkoecht měl 12000 marek ročně. —
Vádcové volají ostavičně: „Soudruzi, konejte sbírky
na ten a ten fond, jest prásdný“ — a dělníci u
trbpou sobě « svým dětem od Úst a sypou nesvě
domitým mamonářům svoje příspěvky do bezedných
kapes.—Něne:ký dělnickýlist „Frankf.Arbeiter
blatt“ praví, že v Německu je 50 vůdců aocialisti
ckých placeno po 10.000 markách, 300 vůdců II.
třídy po 5040 m, 500 agitátorů po 3000 m. a pc
alancům soc. demokratickým (v Německu nemají
totiž poslanci diét) 120000 m. — Toto jsou po
větŘiné židé a nedivme se potom, že s té hrozné
bídy, kterou chudáčcí při svých platech mají,
preklínají třídy | majelné. Roku 1904 měli
vůdcové sociálně demokratičtí sjezd v Brémách
a po ajezda vyjeli sobě z Brém tito „chndí prc
letáři“ zvláštní rychlolodí na výlet na ostrov Hel
goland.“ — Jeat tadíž div, že při posledních říš
akých volbách socialisté ziratili tolik mandátů?
Lid je problédl. Čím bude lid uvědomělejší, tím
více udvraceti ae- bude od aocialistických eobců,
kteří v ústech nesou plno obětavosti, ale při tom
vztabují ruku po tučné odměně.

(Zasláno.)

Tímto vedárám srdečný dík ústfednímo před
atavenstvu Všeodbor. sdružení křest dělnictva v Hradci
Králové sa správně mi vyplacenoa nemocenskou pod
pora a doporačují tuto orgapiseci všemadělnictvr
€0 nejvřeleji.

Frant, Skála, trabiář v Třeboni

Různé zprávy.
Katelíci proti vzdělanosti? Vmorav

ském Šambarku při schůsi stoupenců „Volné školy“
problásil loni sám pokrokářský učitel Kačinka: „Kle
rikální Dolní Rakousy dávají o padesát procent ua
školu více než svobodomyslné Morava, a též učitelé
jsou + klerikálních Dolních Rakousích lépe postaveni.“

„Reskvět“ opět v póze mravokáree.
Česopis „Rozkvět“ vychází sice teprv 17 neděl, ale
proto přece považuje 00 za nejpovolanějšího zástopco
českého dachovenstva. V poslednímsvém čísle mluví
o nutnosti reformy ve vedení „Obnovy“ i budějovic
kého „Hlasu Lidu.“ Při projevech svého povýšeného
atanoriska nemůše ovšem sakrýti svého mládí. Ca
eopis náš povašoje za kněžský list, jenš má vnitřní
etavorské bolesti a rozpory vynášeti na odiv veřej
nosti, jsko to činí debráci o jarmarcích. My všsk,
jeouce listem lidovým, povašov li jeme to za taktickou

chybu, sby stavovské rospory v „Obnově“ byly pro
jednávány. „Obnova“ nikdy otarovským listem nebyla
a také není. jak dokosají dvě třetiny abonenlů s kruhů
laických. „Hozkvět“ rozumuje, če při volné schůcí
musí býti zvoleni do výbor vydavatelekého drudstva
Jidé zamostatnější, kteří nebudou páliti ani kadídlu
na oslavu biskopů, ani obíjeti spravedlivé požadavky
kněžstva. Celý dosavadní směr a aásluhy „Obnovy“
v probuzenídacha náboženského nenašly milosti v očích
„Roskvěta“ a proto noví lidé ji přivedou do pravých
kolejí. Bade to jistě « povděkom uvítáno, kdyf obro
šených financí drušstevních ujmon Belidé, kteří doead
v šera anonymity kritisovali a odsazovali positivní
práci druhých. Při přiměřenéaktivitě dosavadních kri
tiků ubudou celé sloupce dobrých rad a mravokár:
ných naučení, jimiž se dnes „Roskvět“ hemší i na
úkor pravdy a čestnosti. Poslední číslo jeho přináší
opět nízký útok na ndp. biskupa Dra Doubrava, jakoby
při úpravě fondačních stipendií problásil manualní
stipendium za měř.tko. Redukce fandac děje no přesně
dle znění papeš.kó fakulty, a jen tehdá se redukce
nepovolaje, když ojedinělá fandac» honorována jsat
alespoň mannalním stipendiem. Vyvrácení toh.to t:
řeckého klepu bude „Rozkvět“ prohlašovati snad zz
incensaci, ale kdyby neměl oči zášíím zaslopené, azna!
by, de nejenom kněží, ale i biskapové mají nárok 1
spravedlivý posndek. Nedostatek objektivní apravell

pstrném defektu měj by „Rozkvět“ obrátiti více p:
sornosti ku svému vlastnímu sdokonalení a požádati
savé vydavatelstvo o řádnou očistu ve vlastním táboře.
Bade-li „Rozkvét“ sám bezvadofe, není pochyby, če
jeho světlý vzor bude působiti na ostatní kstol:cký
tisk amravňujícím vlivem.

Na české umiversitě pražské dolet
ního běhu zapsáno právě 2110 posluchačů, s nichž na
fakultě bohoslovecké 108, lékařské 341, právnické 882,
a na filosefické 981. Poslachaček zapsáno 113.————
Veřejná soutěž.

C. a k. patronátní úřad v Bystrém
a Polléky zadá veřejnou soutěží

přestavbu
a rozšíření kostela

ve Vitějovsi.
Stavební náklad bez vnitřního zařízení roc

počtěu jest na 23.836 K 42 b.
Do plánu a rozpočtů, jakož i podmínek lze

ode dne 29. dubna t. r. u patronátaího úřadu
nablédnouti.
. Ofarty, řádně kolkované a vadiem per 1000 K
(jeden tisic korun) doložené a zapečetěné, při
jímají se do 20. května 1907, 12. hod. p lední o
c. a k. patronátního úřadu v Bystiém u Poličky.

C. a k. patronátní úřad v Bystrém,
dne 27. dubna 1907.

bude později vypsána.

|
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| Dovolaji si uctivé oznámiti, že otevřel
jsem ve Vrehkoviné u Nové Paky

n dílnu kamenickou

| A pozlacovačskou ,
| a přijímám veškeré práce do oboru
| tohoto spadající, jako: bu po

d ějs h S vetturenánímodernějších vzorů restanrování,
polychromování křížů a soch a pod.

node dovoluji si upozvroiti vld. duchovenstvo,že přijímámopravyoltářů,
kazatelem, křížových cest aid.

| Snahou mojí bude, abych každého
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co nejsvědomitěji obaloužil.
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S veškerou úctou

, Ant. Hylmar,

| kamenik a pozlacovač—: ve Vrchovině u N. Paky. :—
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| Provedení vzorné. — Ceny levné. |
O O

OH HE 8 8
Skrélé výsledky v poměrné krátké dobj!

Lesní park 600 000 m?
XXII. enonaLDV.13.1X 1007.

Více vyznam. 3 stálí ldzen, lékaři.

Rybnik,lázně.tennis. Snížené ceny
obdrží: důstojnici, vojenští a státní izaměti

úřednici. Sluhové státní 4 zemští, důat. kněžstvo.

členstvo spolku učitelů izČech, Moravy a Slezskaj,
všeobec. úřed. spolku i spolku železničních úředníků

ve Vídni. — Více vyznamenání výstavních.

Rozšiřujte

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna,

m | Záložní úvěrní ústav |
R š v Hradci Králové. :ů 3

Vklady

Telefon č. 9,

Založeno roku 1868.

Stavvkladů koncem března K9,422.000—

Filiálka v Semilech. I-Je

Reservní fondy K 600.000—

Telegram: »Ústav«.



Příloha
Socialisté služebníci velkokapi
télu. Proti čemu hlasovala sociál.

demokracie v parlamentě ?
Uvědomělý občan, který má opřímný

soucit s lidmi utlačovanými, nemůže volili 30
ciálního demokrata. Časopis „Čech“ uvádí celoo
řadu příkladů, jež dosvědčují, jak socialisté
pracovali v parlamentě ve prospěch peněžníků
(avlášť židovských) a na škodu chudých dělníků
a živnostníků. Stůjtež i v našem listě ty kří
klavé doklady.

Napřed pozorojme parlamentární taktiku
sociálních demokratů v Německu.

V r. 1880 blasovali proti zákonu o lichvě.
Jsou tedy pro svobodu licbvy.

1881 blasovali proti zákona, aby Se za
vedla daň na bursu. Když plutí Švec ze svého
verpánko, uby platil také peněžník ze své
boudy na burse, kde vydělává tisíce. Socialisté
byli proti dani z bursy.

1883 hlasovali proti pojíšťování nemocen
akému, které působí blahodárně. Tedy proti li
dové předloze katolíků.

1885 blasovali proti zvýšení daně bursovní.
Za pomoci katolíků prešla přece barsovní daň.
Když měla býti zvýšena — neblasovali pro
tuto daň, která měla peněžníky ačiniti poplatné,
aby se lidu uiehčilo. 

1884 hlasovali socialisté proti pojišťování
úrazovému. Tedy zase proti lidovémo zákonu.

1885 byli proti ostřejšímu užívání zákona
dursovního. Žokové peněžní se všelijak dani
chtěli ahnonut, proto chtěli katolíci ostřejší
zákon, ale socialisté byli oa strané bursy, ka
pitálo, který jest hlavně v rakon nekřesťan
ských.

1889 byli proti pojištění invalidmímu a sta
robnímu. Katolici hlasovali, aby staří a nedu
živci nepřišli na stará kolena na žebráckou hůl.
Socialisté byli proti zákona o pojištění pro
etáří a invalidita, byli tedy pro žebráckou hůl.

1890 byli proti zákonu zavěstí živnostenské
soudy, jimiž měli zástapcové živnostníků aděl
níků rozsusovati vzněklé spory dle věcných
svých znalostí. Byli tady proti lidové blahc
dárné předloze.

1891. Byli proti „zákonu ma ochranu děl
nictva“. V tom zákoně zjednána byla zákonitá
1. ochrana mladých dělníků. 2. ochrana klidu
nedělního. 3. smlouvy dělnické. 4. otnezení pra
covní doby. Katolíci byli pro zákon, socialisté
proti němu.

1896. Byli zase proti „zábonu bursovnímu“.
Šli tedy se „žokem“ proti lido, hlavně kře
sťanskétmu.

1896. Hlasovali proti „zákonu o nepocišvé
konkurenci“, kterým: se Švindléřské zboží „povl“
a úskoky měly zamezovati. Socialisté byli tedy
pro nepoctivoa konkarrenci.

1897. Byli proti „zákonu ma ochranu řeme
sel“ a v r. 1590 psala socialistická „Sáchs Arbz.“
26. ledna: „My se budeme přičiňovati vždy,
abychom urychlili pád malého řemesla.“ Tady
máte tu lidovostl

1900. Byli proti zvýšení kolku při hrách
loterních a proti zdanění sázek při dostihách. Kdo
chce brát a sázet, ať také pl.tí daň. Při dc
stibách jsou jen boháči, kteří hrají. Pro jich
nezdaniteloost byli socialisté, pro tato daň byli
katolíci.

1900 byli proti damí velkoobchodu, který
platil nepoměrně menší daň, než maloobchod
ník. Socialisté byli na atraně „velkoobchod
níků“ (kdo to je?), katolíci na straně malo

. obchodníků.
1900 hlasovali proti zvýšení cla ma cizí

šampaňské víno.
1902. Socialisté byli proti dani ze šampaň

ského vína. Proč? Pije toto víno chnodý lid, ře
meslník, obchodník, úředník? Na sjezdech 80
cialistů také teče šampaňské.

1902. Hlasovali proti ciu ze zboží Iuxuso

ena Zase stojí na straně pytle peněžního protiida.
1902. Byli protě zákonu o řádu námořnickém.
1903. Byli zase profi opravení a zdokonalení

sdkona o nemocenských pokladnách.
Z toho každý vidí, jak stojí socialisté na

straně velkokapitálu, velkovýroby, velkoobcho
du, velkohráčů, proti lidové ochraně, zaopa
tření ve stáří, nemoci, invaliditě, úrazu, ne
dělního odpočinku. Čí tedy věci obstarávají
v purlamentě?

Praví služebníci židovských kapitalistů.
»Soc. Praxis“ č. 32. z r. 1903 psala: To

není působení pro dělníka, ale agitace (či lépe
Štvanice) pro politické účele.

Jest todíš divno, že němečtí sociální de
mokraté, vedení židovskými kapitalisty, v Nů
mecko při říšských volbách utrpěli velikon
porážku? Jest snad podivné, že ztratili tak
veliký počet mandátů? Nikoliv; lid konečně
poanal zřejmě,komu tato strana slouží; poznal,

že socialistické lesklé fráze
skutkům.

A jak se chovali socialističlí poslanci v par
lamentěrakouském?

V r. 1905 byli naši socialisté prolí záko
nitému zákazu o rayonování řípy. To jest, cu
krovarníci (tedy velkovýroba a volkokapitá“)
chtěli, aby jisté okresy masily řípu dodávat:
jen do určitého cakrovaru a nesměli svou řípu
prodati jinému cokrovara, než který v rayonu
onom měl výsadu, pravé privilegium novédoby:
kupovati řípu. Rolník, který by prodal jinam,
měl býti trestán. Správně to nazvali někteří
nejmodernější robotou. Bylo to omezení svobody
osoby i majetku. A profjten zákon blasovali
sociální demokraté. Čí tedy věc zradili? Věc
rolnického lidu. Kobo v ochranu vzali? Velkc
výrobo, peněžní žok několika a vydali v Šune
právo a blaho sta pěstitelů řípy ze stava rol
nického. Stáli na straně velkokapitála proti
lidu! V programu mají „volné stěhování“, ale
to je fráze, planá řeč, ve skutečnosti byli proti
tomu, aby rolník mohl si dovézt řípu tam, kde
mu ji lépe zaplatí.

Jiný obrázek z našeho parlamentu. Pravá
zkáza rolníkova je tak zvaný „blankoterminový
obchod“. "To jest, na burse prodávají a kupoji
obilí na papíře jen a arčaji ceny a nemají ani
zroka obilí. Rolník má pak jim obilí dát, zač
při té hře s papírovým obilím se dobodnoo.
Jsou to pravé loupežné výpravy ni kapsy
všech pěstitelů obilí a všech konsuwmentů. Rol
ník je nucen lacino prodat a konsament do
stane housku jako mák. Tomu se mělo přede
jíti zákonem, kterým se měl zakázat obchod
8 obilím, které si žid na borsu přinesl na pa
víře v kapse a dělal cena, jako by obilí bylo
ač aš moc a anižil jeho ceuu.

Na čí straně byli sociální demokraté u
jich listy? Stáli na straně borsovních bráčů s
obilím, kteří dělají výpravy ua kapsy sedláků
a na žaludek dělríků. Socialisté byli pro to,
aby +e dály dále výpravy loupežné ve form:
obchodo bursovuího a ceno arčovali lidé, kteří
ani nesejou, ani neorají, ani nemlátí, kteří v
kapse u vesty nosí otá vagonů obilí, kterého
oemají ani míti nebadoa, a stlačují cenu obili,
a jiný zase prodácá obilí dále a zvyšuje cenu
jeho, jako by bylo pšenice a žitu úplný uedc
statek a pečou chléb, že ho dvouleté díte
unese bLochník.Teď měli doznat socialisté bar
vo, na čí straně jsou: na straně lidu, nebo na
straně velkébo obchodu židů s obilím. Socia
listé se ze sněmovny vytralilil! a žid socialista
Elenbogen zůstal a hájil — bursovní výpravy proli
lidu. Na blankoterminvvém obchodě aůčastněno
je několik set bohatých židů, na straně rolníků
jest jedna třetina obyvatelstva našeho. Socia
listé stáli na straně několika set židů proti
ostatním millionům našeho lidu. Nemá se zí
konem zakázat obchcd, při němž několik set
osub Se Btane inillionáři na útraty millionů
lidu našeho?

Kde jest na straně velikých skladišť? Sociu
Jisté. V dolnorakouské sněmovně chtěli při
střibnout velkoskladiště, která moří menšího
obchodníka. V čí rukou jsou velkoskladiště?
Neodpovídám ani. Ty veliké konfekce bohal
noo, dělníci se zkracují, což každý řemeslník
zná. Kdo byl proti maloživnostníku a obchoč=
níku, kdo byl pro veliký žok? Socialista Seitz.
(Dříve prý to znělo Zajíc, dříve byl učitelem.
a potom prý byl gemaasregelt.) Zase vidíme
socialisty na straně žoku proti řemeslníka a
živnostníku.

V r. 1906 ještě několik hříchů bylo spá
cháno.

V rakooském parlamentě ustanovena ko
misse štvnostenská, která měla rokovati o zlepšení
živností. Aby mohla připraviti lepší zákon živ
nostenský ještě r. 1906, měl býti výbor kc
misse prohlášen za parlamentní, To je věc sa
mozřejmá každému, kdo má blaho četného stavu
živnostenského na zřeteli. Kdo byl proti trvc
lému tomato zařízení? Sociálně-demokratičtí
poslanci. Tady, páni živnostníci, máte lidovost
sociálně-demokratických poslanců.

Ještě něco. Wůechnypožadavky živnostníků
ma ochranu proli jrobě a velkokapitálu po
Hirali zle právě socialně-demokratičlíposlanci. Kdyby
bylo jen na nich bývalo, nestala by se ani ta
špetka dobrého ve prospěch živnostnictva, která
jest obsažena v novém živnostenském zákoně,
který bude musit co nejdříve býti opraven a
dodati novella. Při ní se budou socialisté zase
zastávat všeho, co je pro velkokapitála velko
průmysl, a potírat všecko, co jest ve prospěch
maloživnosti, jako bylo v Německo.

Ca pravil Vilém o socialistech v Německu,
platí také o našich: Všechnyzákonyna prospěch
malého člověka staly se zákonem toliko protá vůlí

neodpovídají

příležitost při volbách voliti toho, kdo je pro
slepšení stavu malé výroby, malé živnosti, ia

lého obchoda, proti velkovýrobě, velkoživnosti
a velkoobchodu.

K zasvěconému svátku

su, Cyrilla a Methoděje
dne 14. července

uabízíme

písné s notami.

1. Ejhle oltář Hospo
dinůvzáří...
(mešní).

2. Bože, co's ráčil před
tisíciroky...
chymna Velehradská.

rev
E

89 4 str. 1 kus za 4 hal.
100 kusů 3 K

Biskupská knihtiskárná
v Hradci Králové.

KSLS DLO K
Železný nábytek

postele skládací . . K. 760
tytéž postele v silněj provedení x „+ 9—
postele s plnými želez. stěnami od „ 23—
drátěné matrace 1 118—
dětské postele. „+ „13—
kolébky . „0 16—
mycí stolky „ o. B5—
stojany na šaty. „. 2 1
stojany na deštníky . . . - © 1 » (—

OB“ velice praktické Z:

skříňové postele
(pro úsporu rnista)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80180 cm za K 89 —. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25—

doporučuje firma

JANSTOUPA"m ea
náměstí č. 32.

SMY“[ilustrované cenníky zdarma a franko. "P
o
„KAOOOCX1X

ŘC.k.= —
ž Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak tecbaické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemeká, tak

sahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl«.

Zápisné 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
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Zdraví prospěšná SMĚS.
Dlouboletou zkušeností a důvěrou odběratelstva
podporován, mohu dnes otevřeně říci, že jak smaěsí
kávy zelemé, tak za mébo osobníbo dobledu
pražoné největší oblibě a odbyto daleko za
branicemi se těší. Kupuji pouse nejlepší draby
a jakosti kávy; spokojím 80 © meuším ziskem
a jest zajisté žádoucno, aby ctěné obecenstvo
kraje našeho této výbody hojně používaloa na
moji firmu 5 plnou důvěrou 8e obrátilo. Bude

zajisté k úplné spokojenosti obsloušeno.

Fr, Jelinek, Slatiňany u Chrudimi
zasílatelství a modernívelkopražírna kávy.

Vinakumšisv.
Zaručená přírodní, jakoži

Jemná tabnlorá vína vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvío

Č. Budějovice.
Mojstel doporučem Ordimar. listem. díec. Čes.- Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního vína.

K NKKRKKNKNKTKEKKYKKITYKIKIKETKEKKKKTKECSK

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná rma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Holkudiy, faráře vo Yýpraehticich)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
nvůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů

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

se na požádání franko zašlou. :

ENANHNENEEEMIKU.

'*E
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Josef
Dvořáček,

státně vyznamenaný závod kloboučnický

v Hradci úrálové
88. Palackého třída BB.

mezi Grand-hotelem a 8+ Janským náměstím
má na skladě

lobouky plstěné"is
nejjemnější druby.

lotouky vlněné
děti, chlapce a pány.

loboukyhedvábné;
i kolaté, vždy v hojném výběru.

lobouky lodenové corwé
ruk-dílné).

lobouky slaměné
a pány (bobatý výběr).

Čepice divěí, dětské, chlapecké i pánské.
L.etní střevíce (Mikodo).

ORP* Zásilky na výběrna požádání. -Yi
Opravy vyřizují se rychle a levně.

(oay lorné a povné.

v různých
cenách pro

pro děti,
chlapce

X

všech druhů
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad

I000000000O0O0OXAX
X

obleků historických.
Antonín Měkota,

Půjčují za nejmírnějšípoplatky |
Hradee Král, Pětidomy,č. 2. x

divadelní

XOOOOO0OO0OOOOOGONX

žMoblekyli

jíte

AXXIIOXICM

J. F, LANGHANY,
c. ak. dvorní fotograf

Hradec Králové
Adalbertinum,

Rob BioBu Ů

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro MalĎU

„oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

j sice $ se šelesnýmirámy, sítěmi vsasením.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada berplatně, boze
-© všízavaznosti ku definitivní objednávce.

EE* Nesčetná veřejná i písemnápochvalná uznání.<
Založeno roku 1836.

ITKXNXKXNNXIXXYXKYETI KKXK

Zdrojem zdraví
jsou Hihuprosté nápoje, s nichž
- © dodnes nepřekonányjsou | —šumivé limonády
chuti malinové citrono'6, jahodové,
mařínkové a třešňo 6, připravované

pomocí

a

Ročnívýrobapřes 40 mil. kusů.
Jediný výrobce

První čes. akc. společnost továren ma orient.
oakrovinky a čokoladu na Král. Vinohradech

33 (děive A. Marěnor). s

(E '
Sklo zahradnické

do pařenišť na kašdoa stanicí
nabízí:

24/24 em. . „11 bal.
26/26., . „13 ,330, . .M,,

fermežový -mel (kyt) „19 ,

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

OR*>kus za 4 koruny <
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís. a král. dvorní

d
Pro Hradec Králové a okol

přijme velký závod

me- Spolehlivého A řádného -$muže
k cestování a ku prodeji v rodinách i u řeme
slníků co nejlépe zavedeného předmětu na stálý
plat. Místo to bodí ae též pro řádného femesintka.
Nabídky pod značkou Š, $. do admin. tohoto lista.

- Boži hroby |
krásně provedené u velikém výběra v každém

slohu, se vším příslušenstvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva
fesané i s pevné sádry, jemně polychrom. (vs

velmi levných cenách.)

Sošky„Vzkříšení“
ze dřeva řezané, jemně polychromov., jakež i

veškeré kostelní práce ze dřeva
nabísí veledůstojnému P. T. dachovenstva

Petra Buška synové, Sychrov |
uměl. sávod socbař. s řesb. pro práce kostelní

— Zološen 1655. —

(Provedeno as 600 olt. s B. brobů.)

Bc[B =
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla A.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 26X30 cm. na

. křídovém kartonu v šedém vkusném
passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárna
v Hradel Králové.

100 dopisnio s týmž obrazem věrmě po
danímKB .*

dodavatel

Hradec Králové č 303.
proti hotelu „Merkar“. x

NJ

Na skladě jeon téš dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Donbravy.TEZI



*Jan Horák,soukenník
i v Rychnově nad Kněžnou
M zasílá na požádání vždy

Ý dle roční snisony kollekcinejnovějších druhů pravých
x viněnýchlátek

své vlastní výroby, jakož i tu- i Cišo
zemských.

Četná uznání zvláštěz kruhůvele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
M ne mého ryze křesťanskéhozávodu za

dobu více než třicetiletého působení.

E prosím,malou objednávkunazkoušku.

X velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

X669 XG8 G8DX 68 X 683 X

vý

Uznaný za nojvýhodnějk aje vnější nákapní pramen v Rakousku veš

kola, paramenlů
prádla

E85XG6DX869XI685X

preporů, příkrovů, koberců a

kovového máčiní he výrobnáchnejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. vy

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

VCIKOKOOOOXIKKIOOOKROCK
Veledůstojnému

duchovensóvu!

Jan Staněk, Zrsáě
Konviktské ul., pasíř spe
ciené na kauělnl náčiní dovoluie

1 doporuějti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně prace=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky,nádob y at d, vše
v přesném alohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem ©ohní zlatí a stříbří. Na požádání hotové

gráo e na ukázka rozpočty: nákresy neb cenníky franko.veškeré výrob slacené ručím. Největší výroba a
aklsd v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudáím kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce.Žádné presovaná vý

robky bescenné. Vše ponílám již posvěcené.

KDOOOKXIIXDOOOOOON

PPTPPPPPP
Anglicky;
a německy:

vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIČ,
Ellščino nábřeší.

řěihřiřiřětá

TOVÁTNAP+r+4r24
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

: 2 dřívezávodna zušitkováníovoce,sloní 10E42 r. 1866, nejstarší svého druhu 0 ích 1
PŮ - nabízí —

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinka
rumy a punše, Ilkéry, sladké ovocné
víno, bíléičervené,vino boruvkové(medici
nalní),vína oladká svino Šumivé (šampaňské).

zorňujeme zvláší na výtečný Avýbora ovjakost velmi levný koňak a
slivovici, vše vlastoíhopálenía vlastnín výroby.
Závod vysnamenáu byl nejvyššími cenami: roka
1891 za jub. výs.avů v Vraze stříbrnou medasilí
státní « diplomem slaté medutile, a mnohými
mýmidáplomys právem rašení slaté male.

Vzorky zdarma a franko.

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko=
stelních nádob ze stříbra,
bronzu A jiných kovů od nej
jednoduššího do nejekvostněj
šího provedení, v každém

vsorku a ryse církevním slohu.
Vše přesné, čistě a důkladně

uhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodatí veledůatojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Yeškoré vzorky jsou Jeho
Blskupskou Milostí revide
vápy.

Mešní nádoby jen v ohni
ulatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry le, řádně a
levně vyřizují

Vše zasíláu: jen posvěcené,

Vzorky, šty, nákres :hotovéz ožína ukásku
se zašlou.

Chudším kostelům. mošno splácet bez přírášek.
SMW* Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “jj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěrnzávodu domácímu.

ESIGPICHIGSA M|10ICPIGHIGOÍ

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

3 a VVN a
g TILEdok:L š
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á Ě

nabízí ve víkem vyberu| Vytocné kapesní he
všech druhů a soustav. Pendlové h

v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

skvosty,jako:řetízky,prsK anáramky,jeljehlya j. v nejmodernčjšímprovedenís

Day Hodný sla, mavýb čá | maopáy
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1848.

GSDESIGPICSÍÁR|5PDGOIGODGD

První výroba

věžnich

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
Ficích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

K jarnimu set
zaručeně pravá a klíčivá osiva:

Jetely Ovsy
W kg dkg WOke Ókg

K « K K

červený drouseč. 68-—7— Ligorský . „12m
úročník, šluták 66 —— | Ideál . . . 18- 2—

bílý luční . 88— 760 nap č9ce 30-— 8:60
růšák . . . 28 — 8£0 Mortgage Lifter
drédák. "l (amer.). „ 11- 660
Ligrus vičeneo. 22— 380
vojtěška franc.. 80 9—

„| píseč.- 80- 9 - Brambory

POR májovkyŘepy rann —1920rohlíčkyra
Askania-45 —600 pe ranné. 7-U. . ozdní: žluté stolní,
K morfka : 10- 4-80 Unika,Nilson,aw.Václavky,amutka . . . 40— 450 Jndndustrie Up-to-date, God
Oberndorfka |. 40— 480 hamma, Imperator 50 kg
Malovanzlebenka48-—460 K b—, 6 kg K —80.

ORP“ Trávy čisté neb sm/šené luční traviny k za
kládání dvousečných luk, sestavené ze scela čistých semen
a to pro půdy stiché, pro půdy prostřední, propůdy těšké,
eměs pro arahy, hráze a břehy, směspro labské louky,
zahrady, parky 60 kg K 40—43, 5 kg K b— až 650.

Semeno čekanky magdeborskýšpičákzaruč.50kgK90—,5kgK I1—.
Na skladě nacházejí se:

Umělá hnojiva, veškeré druhy semen
polních, zahradních a lesních.

odborný závod
PVA te“ v HradoiKrál,

Velké naměstí, proti biskupské residenci.

Legitimace sa
do důvěrných schůzí

dle 5 4. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

m dostati lze levně

v Biskupské knihtiskémě v Hradci Králor

000000000000000000
K sv. biřmování

nejlepšídárky
za veloe lovné ceny nabízí

oV. ŠSOT.CO,
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.

Prodej se zárukou.

JOC

COCOOOO0000000000005009



£ První královéhradecké knihkupectví, antikvariát a závod hudební 8

: Bohdan Melichar v Hradci Králové.
Zm RloAl m | rů promoorlí mě| "pt oemaaza $

—————————76 = Biskupské
a Josef , mm L inihtiskámavHradciKrálové

s Krejčík 9 nabík
V PRAZE,

Ý umělecký závod So
chařský a řezbářský.

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

Kehoníě aje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
Hšové cesty, jesle, Bojí hroby, Ee, kasatelny,Hnovědníce, kýiitelny, konsoly, ovicny, lustry, pul

tíky atd. dle slohu ostelů, řesané rámcema obrasy,
premice,fotografie a diplomy. Řu nábytek a

růsné předměty hodící se su „urky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatné a

franko.
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Renovace starých oltářů a kostelních sařísená.NeNAVŠTÍVENKY
- VŠEHO DRUHU NAJZÍ BISK, =

KNIHTISKÁRN A V JIRADCTOKRÁL.

k

Chrámovésvíce
voskové“

dle liturgických před=
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před

měty pro místa pout
nická, prvnější pří
padnými obrázky 0

polovoskové“i zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce astry—= + svícekostelníste
(paškaly) s krůpě- arinové
jemi krve a ranami,
též krášlené 8 be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a 8v.

zápalkový drát,
svíce obětní "MS

ve všech velikostech

(sloupky voskové a
polovoskové,

jskož i veškeré do obora
toho spadající výrobky do

biřmováníse stuhami Sonim největší spoci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL"
akciová svíčkárna a voskárnáa

v Mladé Boleslavi.
Továrníaklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.
Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 19003, zlatá medaile.Paříž 19008
medalie.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 905,
diplom čestného uznání. Wideň 19086, zlatá aednils

Antverpy 1008, zlatá medaile.

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

Do učení

na řezbářství
" přijme se řádný chlapec ::

Jos, Soudila v Hradci Králové,
WWWMalé náměstí, č. 16.

Nojdůst. bísk. konsistoří odporučený

umělecký závud

Jos. Kieslicha
w Hradci Králové

odporučuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby A znovusřízováni

oltářů,asatelen,
křižových cest, Bořích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek,oltáři a soch
8 plným ohledem na původnost a slob. Práce jeu
dokonalá a ceny lerné.

Nákresy, rospočty atd., ochotnóa bezplatně.
Četné dopisy usnání po race.

9

©Prmí český katolický zárod ve Vídni

Krantišek kuberDílna ku vyšívání

6“ zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.

„Vídeň,
n. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

Křeséní liséy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskopská knihtiskárna,

KANNNNKRKA

Koncesovaný elektrotechnický zárod.

Josef Ježek v Hradci Král.
naproti Grand-Hotely.

Zařizuje

elektr. zvonky, telefony,
hromosvody.

Hlavní sklad všech elektrotechn,
a sportovních potřeb.

Fonografy. Gramofony.

* Bas- Výměnagramel. ploten. W
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OADEKaoniské vsi
Obrazy By. Ótee Pla X. v pěkném pas

separtout — světlost obrazu samého
26X30 cm. — vera efigies— za K 150;

tytéž ve formě dopisnie 100 kusů za 5 K;
o něco vělší na památku dětem se hodící

100 kusů za BK;
dopisníce = podobenkou J. B Milosti

bDra. Doubravy 100 kusů za 5 K;
ve formátu větším 100 kusů za.. 8 K;
k zarámování| kus za . -60 bal.
Modlitby po měl sy. (3 Ave/ české a

Int.. česko-něm., něm.-lat. na deskáchkusza „30h
Panem do ooslo nadeskách —.30 h.
Oboje předchozí ve vkusných deskách 1 K.
Kanonické tab soupravu . K 250

Praeparatio ad Missam) LK
Gratiarum acílop. M)
Preces ad indnenda paramonta Missae

in sacristiam na desce za . . 30 h.
Casus reservati do zpovědnice ů 8 h.

Tubulky: „Neplivat*, —) 20 1„Zuvřítdvéře“já „20h
Připomenutí o slušnémchování se

v kostele i . -. 30 hb
Instructio do gener. can. visitationo

brožov. v celoplálně . . 20h.
Matrika biřmovaných s linováním archaSh.
Biřmovací lístky 100 kusů a . 35 h.
Jiné tiskopisy potřebné vždy na skladě.

Kuptesi důkladnýspis: "ji

Z domácnosti sociál. demokratů,
Řada I. Píše J. P. Hradecký.

Cena 1 ex. 16 h, 50 kusů po 14 h, 100 kusů po 12 b.

Objednávky vyřídí adm. Cas. Úvah v Hradci Král.

(C Xaels lelels lelele
O UH A O M Onu B

Politické družstvo fiskové
v Hradci Králové

vypisuje konkurs na

W" pronájem Us

restaurace

„Adalbertina“
od 1. července 1907.

„=

„>

Pouze odborníkům a kauce schopným
budou sděleny podmínky v »Adalbertinu«
čís. dveří 1.

Nabídky buďtež podány písemně do 16.
května b. r. podepsanému předsednictví.

V Hradci Králové 3. dubna 1907.

Václav Uhlíř,
předseda.

Dr. Fr. Reyl,
jednatel.

K



Číslo 19.| 7/4 nočtorírob a 4so k |. napůlrokuSA—A
fmserty se počítají levně.

Obnova vychdví v pátek v poledne. | RočníkXI.

ředitel Borromaea v Hradci Králové.

Posice dra. Regia.
Masarykovský „Čas“ jeví nyní velikou

úzkost o záchrana dra. Drtiny. Nedivíme 80
těm výtkám, žadonění, úsilnému odporačování
před hodinou dvanáctoo. Vyšel šermíř z Prahy
a myslil si, jak před jeho rytířským zrakem
bned se všecko bude skláněti. Vždyť ta ven
kovská města z toho mohou míti velikou čest,
když takový pán blahosklonně přijme kandi
daturu za venkovská města! Co ještě není pro
pracováno — však se při volebních schůzích
zpracuje dokonale. Jen kuráž! Ale aj! Pyšné
mu korábu teče voda do boků. Mává se úz
kostlivě vlajkou na znamení, že jest nutná ii
mořádná podpora — i ze strany Slámovců.
Milí pánové, ten venkov už taky něco sná —
o stoupencích „Osvěty lida“, kteří chtějí dr
žeti dra. Drtinn nad hladinou, má již avůj u
stálený úsudek, jejž jim nikdo nevezme. Koho
odporočaje „Osvěta lida“, tomu jen škodí. Ne
stranul oávštěvníci echůzí Drtinových stále ne
trpělivě čekali, kdy se pokrokářský kandidát
rozhovoří důkladně o poměru našich národo
hospodářských snah k židovskému velkokapi
talismu; živnostníci čekali, zda dr. Drtina vy
sloví se rázně proti proudu sociální demokracie,
který ohrožnje maloživnostnictvo. Ale odchů
seli se sklumáním. Za to však slyšeli, jak jest
potírati klerikalismusl Tím se, drazí páni,
zubožené finance maloživnostníka velmi málo
zlepší. Naopak živnostníci vědí, že ta „mrtvá
raka“ pomohla jim mnohem častěji bez dlou
bých řečí než blýskavé fráze pokrokářů. Živ

"nostoictvo stále více prohblédá, má už delší
skošenost.

„Čas“ 10, t. m. psal o „opatrnioké“ řeči
Kramářově, o tichém souhlasu Obnovy s kan
didaturou Slámovou, souhlasu jednotlivých
klerikálních (!!) agitátorů. To vše prý „okazuje
kandidatoru p. dra. Slámy jako kandidaturu,
na niž libě patří klerikální oči a která má za
chrániti klerikální naděje, protože dru. Rey
lovi naprosto nelze pomýšlet na vítěsatví. Když
ne Reyla, tedy Slámu — to je dnes heslo na
šich klerikálů.“

Tážeme se bystrosrakého dopisovatele,
uevrátil-li se právě z výletu na měsíc? Páni se
domnívají, že kdo nadělá nejvíc hluku, že do
cílí více úspěchů, než pracovník klidný, je
maž zkušené posluchačstvo rozumí. Prý nelze
naprosto pomýšleti ua vítězetví kandidatary

: Beylovyl Zatím zkušený pozorovatel musí říci,
že — jak nyní právě věci stojí — má dr. Reyl
daleko lepší naději než 8 tak velikou reklamou
do našeho okresu uvédený dr. Drtina. Jestliže
by o sobě řekl kandidát socialistický, že má
posice silnější než Drtina, ta bychom 86 ne
divili. Ale prohlašovati kandidaturu Reylovu
za naprosto ztračenoa? Pánové, za dr. Reylem

stojí strana početně velice silná, které už bylo
dárno nemilo, že neměřila své síly s jinými
stranami zcela samostatně. Tato strana po pře
blídce svých pluků nabídla Reylovi kandida
toru a slíbila pro ni pilnou práci, kterou s
jarým zápalem provádí. Ačkoli i přímě mě
řené předpoklady v předvolební kampani mo
hou klamati, přece nechybíme, řekneme-li, ža
kandidytara Reylova stojí pevněji i než >lá
mova. Neohlížíme se v pravo ani v levo a
jdeme přímo za Reylem. Kamkoli náš kandi
dát zavítal a skřížil zbraň s kandidáty jiných
stran, všude začínalo býti jasněji, i v tom
— „hodně pokrokovém“ Rychnové. Ovšem
že dr. Reyl nepočítá ani na jediný hlas ži
dovský, poněvadž tyto hlasy jako by již předem
shrábnaty byly vesměs ve prospěch kandidáta
jiného. V tom Resylmá ovšem jakousi nevýhodu,
že se spolehá výhradně na blasy skutečných,
rodilých Čechů. Zato však uvědomělé české
živnostnictvo s tím větší chutí hodlá manife
stovati pro neunavného dra. Reyla hlasovacím
lístkem. A právě v posledních dnech přibylo
dru. Reylovi tolik přátel, že pokrokáři bodou
sotva mile překvapeni.

Takto jsme tedy stručně vysvětlili proti
nepravdivé zprávě „Času“, co jest heslem naším
a na kterou kandidatara nejvážněji pohlížíme.
Bylo by zajisté žádoncno, aby živnostnictvo
prohlédlo soustavně a hromadně, aby odložilo
brýle mámení, které ae mu strkají na oči,
kdykoli se jedná o pohlížení na kněze, Zvolením

a Reyla prospěježivnostnictvorozhodnějensobě.

Kritický den.
(14) Čtroáctý květen bude letos kriti

ckým dnem prvního řádu; neobjeví se na dráze
naší země sice žádná kometa, nenastane velké
zatmění, ale bude to den jinak na výsost dů
ležitý, ježto utvoří novou sněmovnu, od níž
záviseti bude budoucí poměr národů této říše
k německémucentralismu, hlavně Čechů kVídni,
poměr obou kmenů v Čechách k sobě navzájem,
této polovice říše k polovině druhé a vůbec
snad zcela nový útvar názorů koltorních a
sociálních.

S požadavky koltorními vyrakovali již
nepřátelé katoliciamu, novyčkavše ani, jaké
budou míti v nové sněmovně šance; neomylná
to známka, čeho můžeme se nadíti, svedou-li
dohromady většina; stanou-li se pány situace,
bude manželská rozluka, volná škola a odlou
čení církve od státu prvními předlohami, které
se na programa budoucí sněmovny octnou. Co
je zednářům a nevěrcům do reforem hospo
dářských, živnostenských, dělnických? Potla
čení katolické víry považují oni za vrchol
svých humanitních snah.

Ačkoli nelze dnes ještě ani přibližně
posud určiti, který z obou směrů zvítězí, zda
konservativní, či liberální, tolik již dnes vi
dímo, že jsou pro rozloku manželství a církve
i ty živly, jež přirozeně náležejí ku konserva
tivním a to proto, že neberou si čas, aby ava
žovaly patřičně důvody a protidůvody a nedaly
80 unášeti moderními hesly a frázemi. Proti
volné škole, t. j. vyloučení náboženství ze škol,
byla by většina, ale ostatní dvu požadavky
nalezly milosti před očima skoro všech. „My
nechceme sáhnouti“, praví, „na posvátnost
katolického manželství, my se v tó věci nevy
slovajeme, my žádáme pouze opravu $111.
obě. z., aby totiž v jistých důvodných přípa
dech amělo nepohodlné manželství býti roz
loučeno.“ Nerozumějí, že je to první průlom,
a že ostatní balvany povolí a musí povoliti
samy sebou. Z počátku budou se žádati pro
rozluku manželskou důvody vážnější, později
postačí pouhá nechoť k manželskému spolužití,
jak je tomu v dnešní Francii. Kdo může býti
nucen, aby sňatku svému si požehnati dal cír
kovně, postačí-li mu — aniž by byl nncen
změniti náboženství — sňatek občanský? Kdo
bude respektovati posvátnost a nerozlučitelnost
sňatku církevního, když stát, jehož předpisy
tu jedině budou rozbodovati a na finanční
úprava manželské smlouvy vliv míti, když
stát, pravím, na jehož straně je moc, řekne:
„Já toho neuznávám 71“

Rovněž tak má 8e to 8 rozlukon od státu;
většina těch, co budon pro ni hlasovati, ne
bode míti snad na zřeteli rozlaku francouzskou,
nýbrž americkou, t. j. plnou svoboda každému
vyznání, ale svoboda ta nebude ničím trvalým,
když stát na církvi nebude míti žádného zájmu
a nebude ji cbrániti proti zvůli jednotlivců.
Dnes se odevzdají statky církevní dotyčným
vyznáním, ale kdo zabezpečí těm vyznáním, že
jim také zůstanou, t. j. že se nenajdou lidé,
kteří, nabyvše převahy, neřeknou: „svrcho
vaným správcem spolkového jmění je stát a
touto svrchovanou mocí nechť přidělí se kostely
a statky tomu a tomu vyznání, jež považujeme
ode dneška za státní, aneb: poněvadě to a to
vyznání překročilo obor zákonité náboženské
společnosti, odnímá se ma“ atd. Kdyby byla
pootivá, byla by rozloka tato ze všech tří po
žadavků tím nejmenším nebezpečím, ale co
dne3 myslí se poctivě, zítřejší zvrtne doba.
Svět pokračuje, jenže bohužel v tomto ohledu
po nakloněné ploše dolů.

Jinak panuje mezi volebními stranami
skutečný zmatek a to i v otázkách zásudních,
či programových. Jak mohlo uapadnonti na př.
mladočechům, chtíti svou stranu obroditi re
alisty a uznati je za polooficielní své kandidáty?
Kde zůstalo státoprávní stanovisko, jež je přec
prvním číslem mladočeského programn?! To
nedovedou pochopiti dnes ani poct ví mladc



agráruí velmoži to nendělají, poněvadž berou
od pojišťoven točné platy. Mohou snad vésti
všestranný boj proti šidovakému kapitálu,
který tolik obudé lidi tísní. Vždyťpřijímají do
evého středu i židy, kteří židovské burae,
uhblobsronům a zištným parcelářim Škoditi
nebudou. K podplacení redaktora časopisu měl
agrárník hned v rakoa celé tisíce. Ale jaká
podpora dána | rolníkům| nejpotřabnějším?
Agrárníci 86 omlonvají, že přidají svému děl
nictvo, až jim samým povede se líp. Ale tohle
prosím říkají právě agrárničtí boháči, kterým
se právě zle nevede. Častočeledín pracující n
menšího hospodáře má se líp neš n agrární
ckóého velkostatkáře. .

A maloživnostník na venkově není hoden ú
činné podpory? Ten už nenáleží k českému ná
rodu? Má venkov býti poslušen hlavně velko
statkářů? Kdyby strana agrární neprováděla
veliký třídní, stavovský boj, zajisté že by se
také chtěla starati upřímně o maloživnostnictvo
venkovské. Zatím však apokojoje maloživnost
pictvo jen frázovitým slibem, za který se málo
koupí. V programu svém na str. 68. prohla
Šuje: „V ohledu sociálním chce naše strana
pracovati k soslabení vliva velkokapitálu,
ostatním středním a výrobním vrstvám nemíní
nikdy Uřivditi, musí však bdíti nad tím. aby
udržena byla rovnováha a by sociální reformy
jiných stavů neděly 8e na úkor rolniotva, nýbrž
by se poměry vyvíjely stejnoměrně 8 ohledy
na stavy jiné.“ A tohle má býti prmoo malo
živnostnictvo? Řemeslníkům slibuje agrární
strana, že jim nemíní nikdy křivditi. Tohle jest
eměnka, na kterou uikdo docela nic nepůjčí.
Jestliže by někdo slíbil, že člověku tonoacímu
nechce křivditi, totiž že ho nechce potopiti
dále do hlubiny, to by zajisté byla pomoc velmi
malá. Agrárníci těší jiné zabožené stavy, že
povede se všem lépe, jakmile příjmy samých
rolníků budou lepší. Ale takový nejistý slib
je málo nadějný. Zazobaným šlechticům v dobé
husitské vedlo se velmi dobře, když si podr
želi pro sebe uloupené statky dachovenské.
A pomohli šlechtici maloživoostníkům a malc
rolníkům? Naopak prosté, méně zámožné rol
níky ujařmili, zotročili. Jestliže strana agrární
nejasně slibuje, že se povede čeládce líp, až sami
agrárníci budou mífš více peněz, naše strana kato
lická bez dlouhých řečí shromažďuje jiš zemědělské
dělnicivo do sdružení křesťanského
dělnictva, klerd již nyní znamenitě prospívá a bude
dělníkům brzy znamenilou oporou.

Nechceme dále ještě ováděti, jak přečasto
stoupencistranyagrárníhruběa nespravedlivé
8eonaši církev otřeli, ač na drabé straně jsou
k židům velice vlídní. Ukárali jsme jen část
zrcadla české strany agrární. Ale i to, co u
vedeno, postačí k poznání, že upřímný kato
Jik má odevzdati svůj hlas kandidáta strany
otevřeně katolické.

Dopis z Prahy.
Pokroková poesie a historická skutečnost. Již

častěji v katolických novinách ukázáno bylo
na Machara a na způsob, jak posuzaje počátky
křesťanství ve styku s kultaron pohanského
Říma. Vytýkána Macharovi nesoudné fanatická
zaujatost, která nikdy nemůže býti příznakem
vyššího vyrovnaného a vzdělaného člověka.
Pamatoješ se spad, čtenáři, jakými chvů
lami zabrnal Nerona; učinil z něho problém,
kořil se mu jako duševnímu obrovi, opěval ho
jsko nejdůstojnější předmět své lyry. Úsudek
tento o Neronovi jest docela chybný a zvrá
cený. Nejen prosaista, ale i básník svými pro
jevy otevírá svou daši, své myšlení, city. Právě
tak i Machar. Vidí v Neronovi velikého člo
věka a rozplývá se v podivu nad jeho skutky.
Naže Renan, zajisté větší nežli Machar, vidí
selený smaragd zasazený v čelence Neronově,
stupňovité kadeře jeho účesu a hned odstraní
tyto vnější podrobnosti, aby se uchopil mravní
vady, jejíž patrným příznakem jest ona vnější
výzdoba a ústroj. Renan oceňaje Nerona jako
kuriósního špatného umělce a affektovaného
komedianta v purpuru. Takové ubožácké jsoa
sondy Macharovy o historických osobách, ta
kovým způsobem blamaje 80český básník, jeně
nemá síly na originálnost myšlení, kterou v daši
své sleduje a jíž chce slynouti.

Podobně jest s jeho zatracováním kře
sťanství. Machar vspomněl si napsati koihy o

baoském kultarním životě Řekův a Římanů.
ytrbl zde onde učjaký citát z pohanských

spisovatelů, zamyslil se trochu v tehdejší spo
lečenské prostředí, přidav ledacos ze své vlastní
filosofie a pak si zlostně povzdechl: „Vizte tu

rozkoš a blaho pohanského života, viste id
poby smavost jejich života, a posuďtehřícřestanství, které všechny ty krásy rozežralo
a podvrátilo.“

Výpovědi Macharovy tedy dokazují, že
tivot římský by nebyl zahynul, kdyby nebylo
přišlo křesťanství. Básník předstírá tedy ve
svých knihách, jako by byl odkryl a zjistil
vážnou dějepisnou pravdu, jež jest tak doká

sána, jako na příklad nějaká matematická for
mulks. K takovým směšným nevědomostem
ovšem dochází se tam, kde jednotlivec jest tak
laskán, tolik obdivován, jako Machar reallaty,
takových konců dodělají se domýšlivci, kteří,
ztrativše všechno měřítko sebekritiky, vyná
šení jsou od svých přátel jako zjevení, jako
nevyrovnatelní geniové.

Proč zanikla říše římská, proč zmizelo
kulturní Řecko? Společnostnárodní ve státním
svazku trvá tak dlouho, pokud scbopna jest
života v soutěži s ostatními národními společ
nostmi. Mosí býti fysicky a mravně eilna, masí
míti mnoho udatných vojáků, Kdo by chtěl
hlouběji vniknouti, našel by v těchto vlaatno
stech projev soukromých a občanských ctnosti.
Společnost římská rozmařilá a vyžilá neměla
však dítek a proto do bojů nemohla postlati
armády národního vojska, která v původní ne
porušené přirozenosti dobývala slavnému im
peria země za zemí. Mateřství a otcovatví
zchátralé společnosti bylo obtížné a nudné.

imanům pomala protivila se drsnost váleč
ného životu. Vybraný smysl rozkošnický, po
chybovačnost o všem, ochablost, nestálost, ne
mravnost byly společenskými ranami říše
římské a badou pro každé těleso ranami vždy,
kdykoli který národ došine se takového úpadku
Jako národ římský. Jest to dekadence, která
jest vždycky zničena barbarstvím. Tak se stalo,
že leckterý germánský náčelník byl schopnější
k tomo, aby zmocnil se říše, než vznešený
římský patricij, aby jí ochránil.

ady jest pravda, která potírá mluvení
Macharovo od kořene, vydávajíc zároveň vy
svědčení, 8 jakou úžasnou nevědomostí opo
važojí se lidé eměru a povahy Macharovy při
krojovati dějiny dle svých oápadův a libůstek.
U všech kultarních lidí vědychtivost má svůj
předmět v říši pravdy, ale tento spisovatel od
obýlil se od ustálené cesty a chce své čtenáře
krmiti lží. Vlastně jest v něm po této stránce
karakterisována celá společaost jeho přátel,
£ nichž ani jediný se neodvážil ukázati na zá
kladní myšlenkový jeho blad a venkoncem ne
pravý výklad světového dějinného obratu, jenž
kotví ve skutečnosti, že hroatící se pohanskou
kulturní společnost zachytilo křesťanství na
kraji propasti. Píši-li o těchto věcech, netane
mi na mysli Machar, nýbrž realistická inteli
Gence. Machar svým zaslepeným, strannickým
vztekem proti všemu křesťanskému propadl
dávno tomu, čeho se Hálek tolik obával —
všednosti, ale to se musí zapamatovat, že strana
kritiky a vědy svým mlčením schvaluje ne
smyslné nepravdy svého básníka.

Jmenování soudcovskému| věnojí bedlivou
pozornost listy. české i německé. Z potopy
článkův a poznámek jest konstatovati věc hlavní.
Němci s největším důrazem hájí zásadu, povoě
v programu jejich zasazenou, že chtějí v ně
meckých krajích míti soudní úředníky své ná
rodnosti. Samo sebou se rozumí, že tato zů
sada má hlačný ohlas všude, kde se jen ně
mecká řečozýváČechové zase nechtějí připustití,
aby v Čechách z německých míst byli vylučo
váni čeští úředníci. Jest ta tedy spor zájmů,
který se nedá řešiti k úplné spokojenosti té
ani oné strany, nýbrž věc obyčejně vyřídí se
kompromisem, Vždyť kdykoli jde o nějaké
rozhodování vládal ve sporných bodech národ
nosti české a německé, vždy na konec po
dlouhých tabavicích a bádkách zakončí se vše
kompromisem. Bylo uprázdučno jedenáct míst
v německých krajích, jmenováno osm Němcův
a tři Češi. Mimo to povýšeno padesát českých
soudců do VIII. hodnostní třídy ad personam,
čímž zase vyvážen nepoměr jevící se v tom,
že u Němců nešetřeno úředního pořadí a že
někteří soudní úředníci, jak se říká, přesko
čili mnobo jiných. Němci tedy se svojí zásadou,
míti všudy jep německé úředoíky, neprorazili,
a na české straně zase třeba uznati, že o
trbání království nemůže býti řeči. Nesmí nikdo
zapomenouti, že docela přáním našim vybo
věno býti nemohlo, protože nestalo se vše také
po přání Němců; jsou ta zvláštní poměry ra
kouské, které prosvou spletitost vždy žádají
všestranných Úah a kompromisního rozhodo
vání. Proto všechen ten křik a rámus v no
vinách českých, že jsme zase utrpěli hroznou
porážku, jest buď neporozuměním věci nebo
volební agitací. Jistě však takové počínání
k pevoějšímu a jistšímu úsudku u lidových
vrstev nepřispěje, za to tím více rosmnoží
zmatek v našem voličstvu, jemuž boztoho již
jde hlava kolem.

Ve volební agitaci sociální demokracie ne
četří čzí ani námahon. Města i venkov
provoláními a letáky socialistickými jsou přímo
tesypány. Toto agitační nadšení socialistické
věru jest psychologickou zvláštností. Vůdcové
i podvůdcové tímto jednáním dávají na jevo
mínění, že nachytají na svá provolání voličů
a že obyčejný člověkještě mnoho dá na ti

štěné eliby. Po této stránce gocialističtí vůd
cové však také prozrazují, že nezpají lido.
Jako program socialistický sténá pod tíží the
orie, tak právě theoretickými brýlemi dí
vají se socialisté na lid, který o socialistech
má své ustálené přesvědčení, které mu ne
oviklá leták, byť by lásku k rolnictvo a ře
meslnictvu sebe dovedněji předstíral. Jmeno
vitě na venkově všechny naděje evcialistů na
zpačnější úspěchy jsou marné. Náš venkovan
jest již nedůvěrou jat, jakmile jen slovo „s0
cialista“ zaslechne, Kritické myšlenky o 80
cialistickém programu hospodářském dosti již
i na venkově se rozšířily a pak neurvalé a
surové tupení náboženství v listech sociali
stických dobře si náč lid pamatuje, takže při
stoupajícím bnutí náboženském dnes již tento
jediný důvod postačuje, že jest kandidát soci
alistický již předem zamítnut ode všech těch,
kteří posud socialisty nebyli. Nelze také oče
kávati, že by snad socialistické kandidatory
byly podporovány některými třídami spole
čenskými z důvodů taktických, jak tomu na
příklad bylo v Německu. Ovšem realističtí po
krokáři na mnoha místech své hlasy sociali
stům odevzdají, ale to nikoho nepřekvapí,
protože obě strany zlobou protikatolickou a
podporováním židů jsoo kopulovány. A proto
i v tomto ohledu platí naše přísloví, že vrána
vedle vrány sedá a rovný rovného si hledá,
Ostatně nelze uepozorovatí, že uškteří kandi
dáti pokrokoví (Beneš) nyní v dobé volební ostří
protikatolické otapují a „volné škole“ podklá
dají smysl jiný, než jak arčitě Masaryk a
Helmův a jinde prohlásil. Svěděl too poznání,
že ono heslo protikatolické postupu strany
v lidových vrstvách neposloužilo a kromě toho
odklon tento dokazuje chameleonství a nedů
slednost v zásadách lidi, kteří na přednost
svoji před ostatními stranami při každé pří
ležitosti slavnostně 8e dašují. Však strana
realisticko-pokroková v tomto ohleda jest také
zlomyslná proti straně mladočeské. Nečekajíc
z voleb positivních výsledků pro sebe, činí
nepříjemné a dotěrné otázky straně mlado
české, jak prý smýšlí o rozluce církve od státu,
o rozlnce manželství a o náboženství ve škole.
Jest to taktika závistivého člověka, jenž vida,
jak mu hoří dům nud hlavou, přeje si, aby
červený kohout přeskočil také na střechu sou
Bedovu. „Když jsme se my tolik pořezali, nechť
nevyjde zdráva ani kůže mladočeská“, myslí
si realisté a neustávají v „Čase“ dotčenými
otázkami vháněti mladočeské novináře do
úzkých.

. +
*

Mravní prospěch z volebního zápasu. Byly
vyslovovány tužby, aby volebním bojem získala
politická výchova lidu. Však kdo sleduje v rů
zných listech zprávy o schůzích a vůbec o
racho agitačním, bez rozpaků imnsíosonditi,
že jest to samá demoralisace. Představme si,
jaký zmrzačený úsudek o záležitostech těch
má čtenář, jenš věří na slovo listu své strany.
Tím ovšem trpí mnoho život mravní vůbec.
Myslim, že žurnalistika jest dnes jedním z nej
důležitějších vychovávatelů lidstva. ©Noviny
stávají se velikým průkopníkem všech činů
občauských, neboť zmocnily se všeho života a
všude uplatňují své názory. Jest veliká většina
občanů, kteří, kdyby sestoupili v základ svého
vědomí, vyznali by, že by tak a tak nemyslili
a nemlavili, kdyby vebyli četli ty a ty noviny.
Hle, taková zodpovědná úloha, a podívejte 86,
jak se leckde nesvědomitě vykonává|

Obrana.
(8) Sbratření máredů jlž nastává.

Považme, co všecko zkusili Čeští studenti a
české obece stvo vůbec od pražských buršáků
židovských i čistokrevně německých, A teď na
jednou hotový zázrak; český akademik padá
do náruče německého žida. Jak by taky nel
Jedná-li se u potrestání katolíků, tu bnjarý
pokrokářský student zapomene lehce i na ná
rodnost. Stadentstvo české svorně s buršáky

ořádá manifestační schůze na zrašení kato
ických bohosloveckých fakult; čeští mladíci

spojují se s židovskými baršáky na útisk té
víry, kterou vyznávaly jejich české obětavé
matky. Katolická bohoslovecká fakulta česká
mosí pryč; o to se postarají spojenými silami
buršáci se studenty z katolických matek zro
zenými Za to však neprotostovali manifestač
ně ani čeští akademikové, ani židovští buršáci,
když v Praze nedávnobyla založena vysokáškola
rabínská a k tomu německáTalmad-Thora-Schule.
Jařku, neobrací se svět na raby? Hotový po
čátek veliké sbratření židovských buršů a če
ským stadentstvem „vlastoneckým“. Badoa
také buršáci pomáhati českým studentům, až
začnou nové manifestace pro drahon českou
universita? Při zaslepené zášti proti všemu
katolickému podávají ei nejhorší nepřátelé
ruce, zapomínají na všecky propasti, jež je
dělí. Pěkné vlastenectví!



Politický přehled.
Větší rozrach způsobilo jmenování soudců

v Čechách, jímž prý národu našemu příliš
ukřivděno. Tvrzení toto ovšem jest nesprávné,
jsk vysvětleno jest v dnešním dopisu zPraby.
— Do volební agitace zasahují i rakouští mi
nistři, v Čechách dr. Fořt a dr. Pacák, jako
kandidáti poslaneotví. Dr. Pacák na voličské
schůzí v Cbrodimi oapomínal ke soustředění
všech českých sil na říšské radě. Ministr pro
hlásil, že shoda Čechů s Němci jest možná jen
na základě úplné rovnoprávnosti. Také bývalý
ministr, nyní guvernér rakonsko-nherské banky
rytíř Bilinski ve své kandidátní řeči prohlásil,
že budoucí většina na říšské radě bude musit
národní otézky, pokud patří do říšské rady,
vzíti do své ruky a vyříditi je cestou všeo
becného uzavření míra mozi všemi národnostmi,
teprve potom že se bude moci pastiti do vář
nějších prací. Dle něho Poláci uzavrou spolky
s takovými stranami, které bodou podporovat
jejich národní zájmy. — Rakouský ministr
zahran. záležitostí baron Aebrenthal vrátil se
ž Berlína, kde se představil císaři Vilémovi,
ale zároveň pojednal s říš. kancléřem Bůlowem
o všech otázkách, týkajících se sabraniční po
litiky. A v Berlíně jsou prý s ním velmi spo
kojeni. Veříme! — Císař do Pešti nyní nepo
jede; Maďaři avými požadavky rpůsobojí
roztrpčení. — Zemská Školní rada moravská
na základě nového školního zákona pro Mo
ravu provedla nové rozdělení školních okresů
na české a úěmecké. — Po inspekci ministra
dra. Fořta v Dalmacii cbystány json opravya
stavby nových říšských silnic v této chudézemi.

Uherská vláda posílá do Rakouska řada
znalců, kteří by tu pozorovali předvolební akci
i průběh voleb do říšské rady, by 80 dle toho
zaříditi mobli i v Uhrách.

V pruské poslao. sněmovně schváleno
zřízení hospodářských pokračovacích škol s nu
cenou návštěvou v Poznaňsku a západním
Prusku vůbec. Nový tento zákon namířen jest na
udoláníPoláků.—MeziAmerikona Německem
podepsána nová obchodní emloava, kterou do
stává se Německu všech celních úlev, jež
Amerika může poskytnoati cizím zemím.

Král anglický při svém návratu ze stře
domořské cesty zastavil se v Paříži, kde byl
hostem presidenta francouzské republiky.

Velikonoce minuly v Raska klidně. Vá
lečcé soudy byly ta zrašeny, což svědčí o klid
nějších poměrech. V roské damě atvofila se
nová strana, která žádá sloučení mírných živlů,
jež by cestou zákonitou pracovaly k upokojení
a rozvoji země. Mezi Raskem a Japonskem
uzavřena rybářská smlouva.

Mezi Japonskem a Francií vyjednává se
o uzavření spolku, kterým mají býti zajištěny
državy obou těchto říší ve Východní Asii.

Z volebního ruchu.
Wr. Reyi v Rychnově m. Km. Málo

kteró město na českém severovýchodě je tak pod
svrchovaným panstvím židovského kapitálu jako
Rychnov; proto také z tohoto fakta dá sejiž uhod
nouti průběh voličeké schůze p. Dr. Reyla v bý
valém sídle českých sonkeníků. Do schůze dne
4. května pořádané sešel se značvý počet pokro
kářů i sociálních demokratů, kteří byli % celého
okolí alarmováni proti kerikálnímu vpádu. Po
měrně v slabším počtu byli zastoupeni mladočeši
a křesťanští sociálové, Schůzi zahájil p. č. kanov
ník Kleprlík a na předsednické místo byl navržen
p. Dr. Kouřil, jeož má nepopíratelné 30leté zá
slaby o město, avšak bouřlivýmprotestem byl akkla
mován za předsedu p. botelier Puchwein, jenž asi
volbn bezpečně očekával, protože ihned vyjmenoval
asi 6 řečníků, kteří se prý k slovu „přiblásili“. Po
zabájené schůzi ujal se slova p. Dr. Reyl a vyložil
klidným tonem katolický program za všeobecné
pozoraostí přítomných. Jen židovaký speditér Lewy
a někteří soudruzi doplňovali výklady řečníkovy
orientálními nápady. Po řeči p kandidáta ujal se
slova nejprvé p. Pavlát, soc. demokratický řečník,
pozvaný až ze vzdálených Pardubic. Řečník tento,
uznav nejpry loyalaě umírněný ton a věcný obsah
vřečí p. kandidáta, pominul úplně přednesený pro
Gram a vypočítával pouze na oslabení dojmu různé
nápady a výpady, jimiž ae beměl literatara socia
listická. Pohyboval se tedy jen vo vodách proti
klerikálních a jimi 8e přebrouzdal po celou hodi
nu. Nechce prý vyloučiti náboženství ze školy,
nechce zničiti malého roiolka a Živnoatníke, ale
při tom tvrdil jedním dechem: „My se nevadá
váme třídního boje.“ Tak to šlo dle otfepané pls
ničky do konce. Po jeho řeči přiblásil se k re
plíce p. Dr. Rel, ale předsednictvo mu slovo ne
udělilo, ač protestoval p. kandidát proti této své
voli. Slova te ujal Dr. Štemberka, jenš 80 vy
ádřil, že nemá nic proli přednesenému programu
ra Royla a že by */,, jeho také podepsal. Jest

však prý proti klerikalismu A také proti „kleri
kálním krysám“, které ohlodaly kořen národa.

Vyslovuje účes nad kandidaturou katolickou, která

p před lety byla nemožnou. Obce volbou školus vyučování dogmat a Starého zákona, ale z pravé
svobodomyalnosti je prý proti volné kazatelně,
odkud prý se štve proti moderním lidem. Žádá
rozlaku církve od státu a díví se, že Strana ka
tolická má různá jména. Citoje z brožury „Šv.
tyranství“ osobní výpady Da jednotlivé osoby a
praví o obsabu brožury, že bysám nedovoliltak
psáti a že by sám ani nedovolil ai věřiti tomu, co
ge tam za pravdu vydává. Ohradil 60 proti ná
mitkám mladočeským, že prý klerikalism pokro
káři nevyvolali. Po něm ještě promluvilo několik
slabších řečníků a na vše hromadně odpověděl
po půlnoci p. Dr. Reyl zs všeobecné pozoraoati
posluchačstva, které se stále během schůze do
plňovalo dělníky z pozdní práce přicházejícími.
Průběh rychnovské schůze dokazuje, že lidu Da
šemu je třeba osvobození z hospodářské poroby,
kterou nad ním provozuje cizí národ A cynismem
aobě vlastním. Všude, kde jest odvislost hospodář
ská, tam je také poroba duševní.Profensor Drtina odsouzen od Dra.
Štemberky. Pokrokovýpředák Dr. Štemberka
vystoupil na voličské uchůzi v Rychnově proti
kandidatuře Dra. Reyla a přijel bnednásledující
den za ním do Kostelce n. Orl., aby ve svém
podniku pokračoval. Že pokrokářský advokát po
tírá kandidáta katolického, není žádnou vzácností
a rozumí 8e 8amo sebou z povaby i základu po
krokátského bnutí.. Posoruhodnou však je ta 0
kolnost, že Dr. Štermberka v Kostelciopřílišněnou
borlivostí odsoudil šťastaě samého Dra Drtina|
Dr. Stemberka začal svou polemiku slovy: „Přijel
jsem schválně až z Rychnova do Kostelce, abyob
přítomnému p. kandidáta Dru Roylovi poděkoval
sa to, že včera v Rychnově přednesl poutavě náš
program, vlastně program pokrokových židů.“
Zajímavé zajisté přiznání, že program pokrokářů
je vlastně programem židovským| — Po tomto
zdvořilém úvodě nemohl ovšem p. Dr. Štemberka
proti židovskému výploda hnedle polemisovati,
proto učinil dříve zachásku do škol, kdež problédi
náboženské vyučování, vylovil několik štavnatých
paštik z pamfleta „Sv. tyranatvi“, okusil jemných
likérů, o nichš prohlašoval, že byly uvařeny v klé
šteřích, ač se mohl velmi snadno u svých ctitelů
poučiti o jejich provenienci; pak teprv po oklice
dal se do programu Dra Reyla. Alejiž ten pouhý
rozhovor o klášterní kořalce ukázal shoubnou pů
sobnost alkoholu na mozek lidský. Pan doktor
sačal program Dra Reyla trhat, párat 8 odsuzovat
aa veselé nálady obecenstva, které dosud neza
pomělo, že p. Štemberka program Roylův prohlásil
na počátku své řeči za vlastní pokrokový program.
Pan doktor byl však již v ráti, úsměvů publika nepo
soroval a v řezání programu dálepokračoval, až
jej odsoudil na dobro. A tak byl prof. Drtina,
jenž kandiduje na program pokrokových židů, pře
dákem pokrokovým slavnostně odaouzen 8 DOpra
ven. Bývá to obvyklým osadem slavných mužů, že
Jim více ubližují vlastní lidé, nežli nepřátelé.

Drtinovy a Hamp!ovy výklady
v Třebechovicích. Péčí městskérady konala
se ta 4. t. m. schůze voličů. Z pozvaných kandi
dátů dostavil se dr. Drtina a soe. dem. p. Hampl.
Za pomoci p. Hampla nechal starosta města p.
Světlík avoliti předsednictvo, aniž mena! za dobré
oznámili, proč kalol. kand. p. dr. Reyl dostavili
se nemohl. A přece dr. Reyl 80 omlavil písemně,
poněvadž se naprosto dostaviti nemohl. VYdlouhé
řeči způsobem umírněným přednášel potom dr.
Drtina svůj program, jejš po stránce národobospo
dářské směle mohl by podepsati každý našinec.

gramem socialistickým. V otázkách kalturních ho
roval pro odlaku církve od státu, opravumanžel
ského sňatku a horlivě lámal kopí za vyloačení
náboženství ze školy. Současně velebil Komen
ského a buboval na Jesuity, kteří nám pálili naše
české knihy. Po oěm dosti theatrálním způsobem
líčil svůj program kandidát socialistický. Jestliže
prof. Drtinu správně líčil stálý vzrůst maloživnost
níků a dokazoval— byť v rakavičkách 8 14
stálých poklon sociální demokracii — nesprávnosí
tvrzení Marxova, že pád maloživnostnictva jest
nevdvratný, jenom otázkou doby — pohyboval se
p Hampi v “proudech Marzismu a Učil, že stav
maloživnostatků nemá. žádných existenčních VY
hlídek do budonena. Upravený živnostenský řád
považuje za zbytečný, jakož i průkaz způsobilosti
pro mistry a tovaryše. I placení příspěvků do
společenstva jenom utlačuje malé lidi. Ostatní
jebo vývody národohospodářekébyly velaouměrou
opakováním vývodů prof. Drtiny a tudíž všeo
becně přijatelné. Líčil zásluhy soc. dem. o zavé
dení všeobecného práva hlasovacíno, a přirozeno,
že přihraboval kde jaký uhlíček na 800. dem.
ohníček. Když pak líčil, če namnoze v obcích
vládnou padové, kteří všelijak provádějí obecní
chudinství a kteří bledí posíliti a upevniti posice
svému rosvětvenému příbuzenstvu, ozval 80 z
středu shromáždění dlouho trvající potlesk . - « 
Zavedením všeobecného práva blasovacího mají
však stejné právo měšťanosta jako poslední metař.
Tohoto práva budeme se domábati nejen do sněmu
zemského, ale i do voleb obecních. V otázkách
kultarních jeho náhledy se kryjí s náhledy prof.
Drtiny; učitelům má se dostati vyšě ho vsdělání,
škola má býti odeírkevněna; míní, že otázky ná

bošenské nejsou pro dnešního modermíbo člověka
apod. Dnes víra, ale věda, aty věci se
vylučují. Dlouhou svoji řeč končí promlavouk šiv
nostníkům, dokládaje, že nepřišel snad loviti zde
blasů živnostenských. — Na to přiblásil se k slovu
p. V. Koleš, který praví, že mínil při řeči prof.
Drtiny činiti si poznámky, alo neučinil tak,- po
něvadž, jak p. řečník mluvil, téměřtotóž — v olás
kich národohospodářských — má to v programu
stranu katolického lidu v Čechách a me od s%

j nolbamí ; mnohé tylo požadavky ma

jdeme již v našem Látomyšlském z roku
1894. V těchto otázkách dělí nás namnoze jenom
papírová stěna. Zato v otázkách kulturních 6e na
prosto rosoházíme. Řečník prohlašaje sa nedůisled- 
nost, když p. prof. Drtins velebí Komenského,
takřka tvůrce naší moderní školy, človéka hluboce
nábožensky savjstého a současně přeje si a bo
joje sa škola zbavenon vlivu náboženského. O tom
často znenžívaném tvrzení stran pálení Českých knih
jesnity nemělo by se v našich časech, kdy pří
slašná véda kulturně-historická učinila zde jasno,
ani mloviti. Řečok prohlašuje, že v téchto věcech
je dobře zapracován, po dvacet let se vzdělával,
kupoval si důkladná bistorická díla a má 40 roč
níků Časopisu českého Musea Co spálili Jesnité,
víme, neboť vše máme zachováno (péčí Jesnitů)
alespoň ve dvou exemplářích. Jsou to ponejvíce
náboženská bádání a bezcenné polemiky oábu
ženské, ale bohužel daleko větších škod způsobeno
námpálenímaničenímdrahocennýchknihodobách
husitských — kdy, jak naříká kronikář — knihy
staré ne pergamenech psané, volumina zlatá, m6j
dražší klemotzeměčeská, jakoza kus chlebaprodá
váma byla do ciziny (řečník citoje prof. dr. Wintra).
Též roku 1605 kališní mistři aniversitní ve své
neuvědomělosti prodávají staré kniby na perga
menu psané „písmem starodávným“ std. —
Spálení a prodání těchto knih můžeme litovati,
poněvadž novíme a nikdy nesvíme, co obsahovaly
a toho jest nám velice šeleti. P. Hamplovi řečník
vyčítá, že a despektem mlavil o náboženství, ktoré
dosud je pro moderního člověka nepřekonatelným.
Jsou mužové, kteří mají buď totéž nebo daleko
větší vědecké vzdělání neš p. Hampl a jsou to
mašové věřící. Jest to jaksi ironií, še předně do
volávám se ačence prof. Masaryka, který je věřící,
jsa hluboce nábožensky založen.Za nejslavnějšího
muže Francie byl nedávno noviuářským konk orsem
mnoha miliony hlasů označen ua př. učenec svě
tového jména Pasteur, vynálezce léku proti vztek
lině — a byl to muž věřící. Rovněž tak geolog
Barando a jiní. Řečník poukazuje ne nedávnou
veřejnou dispataci jesuity Wasmanna, který před
učeným světem berlínským přednášel po tři dny 0
otázkách exaktní vády. Jako živnostník nesouhla
sim s p. Hamplem, neboť my živnostníci vítáme
obnovený řád tivnostenský ; leží to v našem zájmu
a neustaneme dále v tom směru pracovat apří
slušné otázky prohlaborati. — Dosud ve shromáš
dění panoval klid, jinak však bylo, jakmile rozči
leným způsobem počal prof. Drtina odpovídati p.
Kolešovi. Řečník protestuje, že by jeho ná rodc=
hospodářský program byl podoben programu kato
lickému, to jest neupřímnost (čí? Poz. red.). Za
důvod však uvedl jedině svůj kolektivismu, což
jest požadavek socialistický a nikoli katolický. V c
statní řeči dával lekce p. Kolešovi, co by měl říci
hierarchií a šlechtě, tak že do frásí nebylo daleko.
Tvrdí, že páleny byly také cenné knihy, jako spis

katolického kanovníka Koperalka, opisyBon, Chelčického. Ke konci ojímá se vřele p. pla proti
nařknntí, že by mluvil s despektem 0náboženství.
„Nemáte práva dovolávatí 66 mého kolegy Masa
ryka; ten je odpadlík a nevěřící.Rovněkios ta tu
citovaní vámi učenci jako i Newioa měli docela
jinou víru nežli máte vy“ — končí, jsa dosti roz
čilen. Pan Hampl protestuje, še by 8 despe ktem
mluvil o náboženství a praví, že mezi nim a naším
stanoviskem zoje nepřekonatelná propast. O nábo
ženství prý nemluvil. Tepal pouzeklerikali smu8,
Pan Koleš v replice stále a stále jest vyrušován,
blavně mladou, nevoličskou generací soc. demokra
tickon, že občas musí ustati, aniž však předseda
schůze p. Světlík uznal 26 :obré trochu energi
zjednati klid a tím i svobodu slova. Odpověď pro.
Drtiny obledoě pálení knih jej neupokojtlaa znovu
opíráse o Komenského ohledněnáboženského rázu
Školy. Řečník dobře ví, co jest klerikalismus a Co
náboženatví, dosti vtěch věcech se propracoval jiš
vPraze ; s rozpuštěním Jednoty knětstvavšak
nesouhlasí a označuje sebe za pravověrného mo
derního katolíka. Prof. Drtina praví, še nesaé
onen citát kolegy Wintra a a velikém rozčilení
protestuje, aby stoupenec katolické strany dorolá
val se Komenského, ten se musí bráti nejen 0 ně
čem, ale celý. (P. Koleš: Souhlasím !) Kdyby dnes
Komenský žil, soahlasil by s námi, byl by i

nale kulturní požadavky Školské(© Koleš volá:Ráčíte býti čtenářem myšlenek). Nata slova po
vstává p. starosta Světlík 8 energicky jme se há
jiti svobodu slova p. prof. Drtinovi s hrozbou proti
p. Kolešovi. což jistá část poslochačstva 8 povděkem
přijímá. Jak je hierarchie pokroková, viděti ztoho,
žerozpustilai Jednotukněžekon.Uvásnení pravé
sbožnosti, jenom klerikalismos. V doslovu p. Koleš
problašuje, še průběhem debatty bylo a je ta
bojně jeho stoupenců. alo ani jediný alůvkem
schůzi nerušil, kašdý choval se korrektně, když
však om mlovil, stále byl vyrašován « posmíván,



nikdo nevzal jej v ochranu a proto důtku udělenou

. Světlíkemnemůšeuzoati. S Aho přá Jednotyuchovenstva nesouhlasí; on a jeho přátelé pra
eají nikoli ve službách klerikalismu, ale v duchu
a v pravdě, sebe pak označuje za moderního
pravověrného stoupence katolicismu. Na to p. Hampl
ve svém doslova takó se obol ba klerikaliemus

dlouhým citátem s Tolstého. — Proč? Ví milý:
Bůb ! Tolstým, s nímě vlastní jeho syn polemisoval
ruský sv. synod jako envéren pravoslavné církve
protestoval a varoval před jeho „čistým křesťan
stvím." — Nato schůze skončena, která byla pro
nás velmi užitečnou, nebot jasno se rozšiřuje.
Schůze také ukázala, že věřící katolík a věřící
eovavgelik, ano i pravověrný israelita mají v zájmu

náboženství positivního mnoho mezi sebou příbuzného.

(Zasláno.)

(Slovutnému p. dr. Fr. Drtínovi, nmi
versitnímu prefessorua kandidáta za

městský volební okres č. 24.)
Na voličské schůzi konané 4, t, m. v Třebecho

vicích pravil jste, p. professor, Zonesnáte onoho citátu
s Wiatra o ničení českých knib a spisů v dobách hu
sitských a předbělohorských. Naše avádím Vám jích
několik k lsekové pozornosti.

Dr. Z. Winter píše v „Životě ofrkovním“ XV. a
XVI. stol. na str. 18. takto: Tábořiškolnímu vyššíma
vzdělání nepřáli. Filosofie a sedmero umění nemá
býti studováno, jsouc věc pohanská a školy se mají
rušiti. Radili tedy „spohanilé“ dkoly a kasili knihy,
Protivníci jejich těžce nesli, še knihy, „nejdradší klenot
české semě“jako sa kas chleba prodávali do císích

semí. Žáky ze škol „skažených“ pudili k řemeslům
na světské běhy a na vojnu.

Y bouřích předbělohorských přepaden r. 1608 a
£. 1611 klášter alovanský, při čomů slovanské kniby
snišeny (stránka 663. tamde).

ď knize „O životě na vysokých školách“ doší
táme ce, s jak lehkým srdcem mistři kollegialité od
prodali nějskému p. Hoffmanovi několik svasků staro
fitných knih. Adam Zalušanský a ostatní uenášejí se,
aby „s knih na větším díle psaných na pergaméně
písmem starodávným, tak fo se sotva čísti mohou.,
málo některé vyberouce, ostatek (byly) prodány.

Toť byl smatný návrh (dí Winter, posa. pia.),
a kterým ve mistři zajisté zanášeli; ještě r. 1617

psáno v Atech koleje Karlovy, še Tomáš koihař obceoupiti pergamenovy kniby a mistří mu povolují —
měli by je dráti moli, aby se uprodaly. Tedy čeho
neuměli pro stáří čísti, toho se sbavovali. Na po
chlubu jim to právě mení.“ (str. 870.)

Zde na rychlo sebraná fakte, pane profesore!
Neroňte tedy jiš agitačních sla pro pálení kníh jesuity,
neboť veškeré tyto knihy tmáme zachované alespoň
v několika exemplářích, které dle libosti můižete i dnes
třebas tiskem rozmnožiti. Zato plašte, ano plačme
všiobní Čechové nad zničením kni
0 jichš obsahu a ceně dnes nelze nám učiniti ani
přiblišných dohadů.

V úctě se porončí
Vilém Koleš,

dámský krejčí.
V Třebechoricich, 0. května 1907.

Hlačná schůze kandidáta Drtiny.
Byl jsem jako avědek na několika schůzích kan
didátů na radnici Nechanické. Velice komicky do
padla snad už poslední Nechanická schůze dne 7.
května. Kandidátu Dr. Drtinovi tieskaly dámy (a
jek jedna se vyjádřila, je dámám sympatickým).
Tn jeden pán zcela nepokrytě zjevil pravdu, že
tleskají dámy, že so jim řeč (chtěl říci také něco
Jjioého) líbí, ženy že však nemají volebního práva,
on že bude voliti dra. Slámu. Proti tomuto přímo
vášnivě vystoupil pan doktor, zázračný pharmacent,
který měl vyšetřování pro choulostivé věci a byl
odsouzen — a málem by z toho vznikla pračka,
Na sebůzi byl Slámovci povolán Choc a Hajn a
dr. Rašín. Dr. Rašín se nedostavil. Ze schůze
této odnesl jsem si Špatný dojem. Předně naše
dámy jsoa až příliš horlivými v návštěvé volič
ských schůzí. Že tam nešly, aby opponovaly roz
luce manželské, je jisto; nad si mnohá myslí,
že by rozlukou zbavila se muže, nebo snad svo
bodné spíše se vdaly — dá se domysliti. Ale
"swadjiná příčina a to je ta, že předsedou pokro
kátů je člověk, který horlí pro francouzský vzrůst
populace také u nás, v tom záleží jich po
krokovost. Na lidičky podporující „Drtiniamaa“
posvítíme si badoacně. Ať se nám atřízlivým ne
vytýká, še so utíkáme do „klerikálních“ listů; jde
tu o náš společenský a rodinný život, a na obranu
Jeho pozvednou moozí svých hlasů. Proto také
maosí se opřeli naukám, které podrývají náš až
dosad apofádaný život, aby se pod heslem pokroku
4 pozlátka vzdělanosti vpašovaly zhoubné zásady
při řečech kandidátů-o politice. Vášnivými výpady
se v Nechanicích neposloužilo dybré věci, nýbrž
poškodilo se mnoho! Když při pouhé schůzi vy
stoupily vášně hrozivě u zástupců stran, kterak

ak můžeme dáti hlasy mužům, kteří by jakým
koliv spůsobem rozvířili náš spoléčenský život,
poškodili naše živnostenské a obchodní zájmy a
přivodili naše živnosti k úpadku? Volební rej
zanechá u nás stopy nepckojů, a protože ho jeme
uš dyti, těšíme 80, až volební řeči zaniknou.
Bylc-lí dříve několik stran, je jich nyní daleko
více. Dělalc-li dříve jen několik lidí do politiky,
dělá nyní každý, protože to nic nestojí. Varujme
26 lidí spupných, brdých nafoukanců, stranofků,
kteří se domnívají, že jsou jen oni lidé, že jim

počíná člověk a ostatní žejsou stádem otroků,
aby kdykoliv se pánům líbí, mohli býti mrakáni a
bití. Doba otroků pominula — dnes pán nepán
stejaě volí a já nedám hlasu mužům, kteří vy

volali bouře, jaké Ve dne 7. května večer v Necbanicich. eden z přítomných za mnohé.
Z Dobřente. V neděli 5. t. m. měl u nás

voličskou schůsí p. Štěpánek, samostatný kandidát
v 45. voleb. okrese. Schůze byla velmi četně na
vštívena a účastnili ae ji stoupenci všech čtyř
ostatních kandidátů. P. Štěpánek stručně přednesl
svůj program. Mluvil vážně a opatrně. Má z každé
strany ve 8vém programu něco; o známých třech
důležitých bodech katolického programu se ne
zmínil, až byl Srdinkovcem p. Šouékem a národ.
socialistou p. Stolínem k tomu vybídnut. Přeje ei
míti škola volnou od vlivu byrokratických a kle
rikálních. Na otázku přítomného dp. faráře No
váka, co rozumí vlivem klerikálním, vymluvil se,
že nemůže určitěji se o tom vyjádřiti, še by mu
sel dotýkati se osob a tomu chce ae vyhnout.
Pan farář nato navázal na slova Masarykova, že
klerikalism jest vlastně katolieism, který prý je
neštěstím národa a na základě platných zákonů
školních ukásal, že ten proslulý vliv klerikálů ve
školství, není-li určitým zákonem odůvodněn,
rovná se nule! Když vykládal dále, že volnou
školou její původní hlasatelé i mnozí z jich ná
sledovníků rozumějí vyloučení náboženství, ob
zvláště katolického, ze školy, rozvířil se pradký
rozhovor o tom, co je klerikaligmue. Ani národní
80e. p. Stolín z Chlumce ani p. řiditel Eribek
(patron nár. socialistů) ani p. Machek ze Střebše
nedali určitého vyznačení, co klerikaligmem se
myslí. Pan ředitel mocným blasem prohlašoval,
že náboženství a klerikalismns není jedno. On
není prý proti náboženství ale proti klerikalismu.
Na dvacet párů mobutných dlaní a neméně tolik
brdel dávalo na jevo svůj souhlas. Domácí lidé
však dobře věděli, že dlaně i hrdla patří lidem
jeho závodu, dokonce i nevoličům a jen se usmí
vali, cizí pak nemugelí dlouho přemýáleti, aby po
snali totéž. Jeden volič z cizího okresu ulehčil
svému srdci poznámkou: „Co tady řekne ředitel,
je svaté“, a sám, ač nebyl předsedou, připomínal
velmožnému pánu, aby nemaje elovo p. faráře ne
místnými vtipy v řeči nevyrušoval. Pan Machek
jako příklad klerikalismu uváděl, že učitel musí
dle vědy učit, že svět povstal z atomů, po něm
však knóz že boří jeho dílo a učí, že stvořil Pán
Báb svět vÓdnech. Jinak prý jeví se klerikalism
i tím, že děti musejí častokráte jíti v čošti na
procesí třeba i přes půl hodiny cesty. Zdá 8e,
že pan Machek už asi dlouho na procesí nebyl,
jinak by věděl, že při nepříznivém počasí průvody
odbývají se v kostele. Ohledně toho stvoření avěta
ma radíme, aby si koopil Dra. Musila: Od stvo
ření avěta do potopy (vyšlo u Kotrby v Praze) a
bude zpívat jinou. Pan Stolín na oavětlení kleri
kalismu zvěstoval ohromážděnému národu, že
v dobách husitských to byl Jesnita, který do Čech

Finesl tu amlouvu z Říma (myalil snad kompa
ta). Přítomný vip. Paulus ma připomenul, že

za dob husitských dědečkově prvých Jesnitů (řád
byl založen 1640 a Hus upálen 14161) nebyli
ještě na světě. Vědou odkojenéma důvěrníku strany
národně sociální přispěl na pomoc cukrmistr p.
Pacák slavnostním prohlášením: „Ale ňákej páter
to byl“! Klerikalismue, prohlásil p. Stolín dále, i
žebná vražedným zbraním ve válce ato prý zbraním
obou stran na př. r. 1866, míst> aby v duchu
Kristově proti válce zakročil. Zdá se, že rozhled
ve světových poměrech vyrovná se u tohoto pána
velikosti jeho tácku ne pivo! Měl by jako politik
vědět, že hlava katolické církve (jiného tim kle
rikalismem nemyalil) koruaované blavy vždy k míru

pepominá, za mír často i po vypuknutí války prosí;bohužel že leckdy nadarmo. A vypukne-li už
válka, co má dělat? Měl ku př. rozkázat r. 1866
katolickým vojínům rakouským i pruským,aby se
zpronevěřili svému prapora e hodili avé pušky do
žita ? Myslím, že národní sooialisté by byli první,
kteří by křičeli, jak klerikalismus se plete státu
do jeho záležitosti. A co by se stalo oněm vo
jíaům, kteří by církve aposlechli? Má snad církev,
aby dala svůj odpor k válce na jevo, nechat ka
tolické vojíny bez útěcby náboženské v nejror
bodnější chvíli jich života? Nemá těšit umírající
a raněné skrze kněze své proto, aby některý
stoupeneo bratra Klofáče nespáchal nemastný vtip,
že kropáč podporuje šavli? Litujeme jen, že p.
ředitel se o výměrklerikalismu nepokuail. Dovo
líme si tuto ku rosjaření všech, kteří by rádi
proti klerikalismu.do boje vytáhli, aděliti několik
událostí skutečných, na nich af zkouší svůj ry
tířský meč i kopí. Klerikalismem zajisté jeut,
žádat na kat. biskopovi, aby svého náboženského
vlivu, ktorý má nad podříseným farářem, zneužil
a sabázal mo, aby v obecním rybníce nekalil pá
nům vodu a neplašil ryby, když chtějí bez rybář
ského lístku lovit? Klerikulismem je, když osuba,
jíž avěřena správa zádaěního jmění, znenšívá své
z náboženského poměru plynoucí moci, aby 8e fa
ráří vymetila, še nechce a nemůže končit vždy a ve
všem podle panské píšťalky. Nuž tedy vpřed, proti
klerikální rytířil Nasaďte kopí, ale pozor, ať ne
probodnete— sebe a své kamarády! Řečp. faráře
byla pánům, kteří chtějí svobodu — ale Jeaom pro
sebe, trochu nepohodlnou a dlouhou. Jednomu se
zdálo, že stojí jakoby pod kazatelnou, pan ředitel,

,
volal, že to jest jako na křeat. cvičení (je viděti
že už dlouho na žádném nebyl, když ge snadno
splete) a proto věrná jeho garda začala křičet, že
farář mluví dlouho, že ho nechtí již posloucbat.
Předsedaschůzešel pánůmna rukua chtěl faráři
určovat, že smí mluvit jen ještě 5 minut. Ta farář
ocenil patřičně tuto svobodu a volnost, a slova 86
vsdal! Většinou to byli stoupenci p. Klofáče, kteří
nechtěli slyšet protidůvodů kněze na obranu na
uky církve přednesených; uškodili si tím u soud
ných lidí velmi i z táboru jiných než katolického.
I vášnivé debatování z táboru nár. sociálního po
čaté připravilo je o přízeň mnobých, Lidé zralí
uneson vždy slušně pronesený náhled cizí. Přítomné
voličstvo snadno seznalo, kde jest pravda a kde
vášeň, kde důvod a kde násilí, a není pochyby,
že v důsledku toho na přemnohých lístelcb biaso
vacích místo br. Netolického bude napsán MUDr.
Arnošt Pekuř, lékař v Černilově.

Nepoctivé ubramě maších pekro
kářů. Jak daleko už sahá pokrokářská mizernost
a prolhanost, nejlépe ukazuje tiskovina „Pokrové
Podkrkonoší“, blásná to trouba kandidáta čisto
zroných pokrokářů adjunkta dra. Matouška, jenž
obšťastnití ohce 41. volební okres venkovský Ho
řice-Paka-Lomnice. Listek tento vznikl jako mnoho
Jiných toho druhu ve volební nynější době, aby
pro svého mecenáše dra. Matouška připravoval
půdu mezi voličatvem. Tato svou úlohu pochopil
však tak, aby nepoctivěhanu kydal nastrany jiné,
jmenovitě na stranu katol. lidua jejího kandidáta
p. dra. Šulce. Jest jisto — i od odpůrců uznáváno,
že p. dr. Šalc jest jedním z nejvážnějších kandi
dátů, pro nějž jistě ohromná část voličů hlasovati
bude, jak patrno z množství zdařilých schůzí, při
nichž mu vždy hromadně projevena důvěra, a jehož
zásady politické voličatvu přednesené považovány
jsou i od politických protivníků za správné. Tot>
mínění poctivých lidí vyvrátiti prostředky nekalými
jest úkolem zmíněného lístku. Stoupenci katol. kan
didáta zváni jsou lidmi 700 let pozadu zůstalými.
Netřeba ovšem stakovým nesmyslem polemisovat,
ale ptáme ge: záleží v tom onen vychválený po
krok, když strana některá řevem, dupáním, nadáv
kami znemožňuje scbůzi? (Stará Lomnice). Záleží
v tom ta vaše povýšenost kulturní, když někteří
lidé za „bakžiš“ široko daleko vybledávají schůze
katolíků, aby je nesmyslnými námitkami mařili?
(Ala jeden student.) Nebo snad intelligence se
jeví vtom, kdyš stoupenec jisté strany, který jinak
sám Be prohlašuje za pokrokového člověka, řve
jako hladový lev a spolu s jistým čeledínem chce
fidlemi vymlátit schůzi katolíků ? O tom lístek
moudře mlčí, ač schůzi v Bělé, která neočekávaně
dobře dopadla pro p. dru. Šulce, za neszdařilou
problašaje. V řádění politickém jsme opravdu za
vámi daleko; bojnjeme zbraněmi čistými, a z ta
kového „spátečnictví“ zajisté snadno bez dlouhého
„popotahování“ bude se moci každý zodpovídati.
Chvástátesejakousineohrožeností,již jsteukázali
v Nové Vsi m. Pop. Tam vtrhl triumfálně
dr. Matoušek a „nebál se“ (I), vždyť měl s sebou
čestnou gardu odevšad sehnanou, která čítala kolem
100 osob, která ho provází všude, aby se mohlo
Hici, že zase jednu „zdařilou“ schůzi provedl. Zato
však zajímavo pozorovati vaše očené pokrokové
tváře pří schůzích sociálně-demokratických. [Iuu,
není diva — vždyť to jsoh „také pokrokáři“ Ta

přikyvujete nesmyslům do nebe volajícím. Člověky ani nevěřil, jak možno v XX století vystoupiti
na řečnickou tribunu, jako to činí jeden předák
soc.-demokr., kdyš nezná ani jazyka spisovného,
nesná ani těch nejprimitivnějších politických zásad,
nerozumí ani tomu, © čem mluví. A člověk ten
chce vésti dělný lid, chce snad také „pomoci“
lidstva s nynějších sociálních nesrovnalostí. Po
slachače vážného pojíma! pocit útrpnosti, jenž
ovšem přirozeně při některých svlášť markantních
výlevech řečníkovy ignorance vyluzoval bolný ú
směv.“ A hle, při tom páni od pokroku moadře
kývali, ba dokonce o fečaíkovi ve svvých listech
chvalozpěvy deklamovali. A proto, pánové, koště
do ruky a zamefte prve tu nečistotu, jež tak od
porně páchne, před prahy vašimi. Pozlátko vašeho
boucharonství „pokrokem a svobodou“ již je setřeno,
a lid náš vidí vaše farirejské, nepoctivé zbraně
v plném světle.

Jak se před volbami manévraje.
Je soám kompromis usavřený před volbami mezi
stranou mladočeskou u sociální demokracií. A ten
znamenitě provádí se na 39. voleb. okresu: Se
mily, Železný Brod atd. Zde vystapojí 4 kandi
dáti. Za stranu soc. dem. J. Kulička, sa nár. soc.
učitel J. Lisý, za stranu katolickou dp. J. Filler,
za stranu agrární dr. K. Polák, Při trochu čilejší
agitaci, jak věci sledujeme, mobl by zdokatolický
kandidát míti vítězství jisté, ale není podporován
na Železnobrodsku a Vysocku ani vlastní BÍranou;
nejsou povzbuzení ani dobří pracovníci. Stejoým
asi počtem hlasů mohou počítati J. Kulička a Lisý.
Ano, sdálo se, že většina kloní se z ohledů státo
právních k učiteli Lisému. A tu mezi voliče vho
zena puma. Oznámena pojednou kandidatura p. dra.
Kramáte, který kandiduje též na Německobrodsku,
kde dle správ mladočeských jest vítězatvím fiat.
Že na Semilsku tentokrát zvolen nebude, je více
než jisto, ale poznalo se toto. Pan Lisý svým vy
stapováním zrovna nelichotí, ale přece škodí p.
Kuličkovi. Bude tedy dvbře, když někteří mlado
češi dají hlasy své dru. Kramáři, uberou je p. Li



sémo, a p. Količke bude o ten státi si lópo.
Pošítáno tu i o kandidátem katolickým. I ten dnes
zde hraje vážnou úlobu; a potřeba tudíž i jemu
nějaký hlas abrati. A lid, dosud nedosti politicky
uvědomělý, bru neprokookne — až snad po vol
bách. — Nejinak na Lomoicku. Tam mohlo by 6e
téměř počítati na vítězství katolického kandidáta.
To dobře poznali agrárníci, jichž stanovisko k ná
bošenství jest dobře známo; počíná se tedy po
jednou p. Žázvorka dušovat, Jak mu jsoukatolíci
milí,bude volit v ažší volběkatolíkaa pod. Dobrá
výmluva lepší než hůl, a některý lehkověrnýka
tolík-rolník snad by se mohl přece napáliti Že
ano, p. Zázvorko? (Spolu se častěji ještě na tomto
poli sejdeme. Pozn. dop.)

Z Karlova a Bukovímy (voleb.okr.
41.). Dne 14. dubna konala ee a nás v Bukovině
schůze, která byla velmi zdařilá. Ze 188 přitom
ných přistoupilo 150 za členy do katolické orga
nisace; s těchto pak jeat přes 80 našich voličů,
kteří alíbili. že voliti budou kandidáta katolického.
Řečnil dp. J. Nosek, kaplan z Dolní Kalné. Pře
dnes jeho, ta poctivost ve slovech všem přítom
ným se velmi zamlouvala. Za důvěrníka zvolen
náš neanavný p. K. Stránský, do výboru zvolení
pp.: V. Hek, Frant. Klůr, Rudolf Hanousek, Fr.
Janek, Josef Klávar, všichni v Bukoviny; dále
pp. J. Hák, Jos. Stilec, Jan Štilec, všichni z Kar
lova. Další naší činnosti žehnejž Bůh!

Z Lověle m Chlumce. Dne 5. května
t. r. zavítal k nám kandidát poslanectví, stranou
katolického lidu v Čechách navržený, totiž vlet.
p. Dr. Arnošt Pekař, obvodní lékař a majitel ho
apodářství v Černilově, aby se sdejším katolickým
voličům představil. Hned po ranních službách Bo
žích konána byla v hostinci p. Františka: Horáčka
v Lovčicích důvěrná schůze, jížto se přes 80 opráv
něných voličů, upřímných to katolíků súčastnilo.
Když byl místní duchovní správce, vdp. P. Vin
cenc Krátký na velikou důležitost nynějších voleb
poukázal a p. kandidáta voličům představil, roz
vinul týž v delší řeči obšírně program strany ka
tolického lidu v Čechách. Mluvil stručně, bez ob
vyklých nabubřelých frásí, ale věcně apřesvědčivě.
Nelze nám oelý obsah této řeči podati, ale hlav
ních bodů se dotkneme. Pan kandidát pravil, že
strana katolického lidu v Čechách chce se vál roz
bodností hájiti práva a nedilnost královetvíČe
ského, jakož i oprávněnost naší milé řeči mateř
skó, české, u všech státních úřadů — tudíž že
chce hájiti zájmy národní jako jinó strany české,
ale že chce též hájiti zájmy náboženské, jelikož
nyní náboženství, zejména katolické, jest velice
ohroženo. Při tom vhodně podotknul, že bez nábo
ženství nebyl 8 není žádný národ na světě a že
náboženství musí vždy zůstati základem života
jak soukromého, rodinného, tak veřejného. Co Be
týče zájmů jednotlivých stavů, ta strana katolic
kého lidu nechce třídnímu boji, který celou spo
lečnost lidskou rozdvojuje a roztrpčuje,a proto 86
nemůže prohlásit pro jeden pouze stav v národě,
nýbrž ona chce všecky stavy ve svém středu salou
čiti a proto chce práva každého stavu hájiti a
jemu zlepšení existence jeho — pokud to možné
bude ve spojení 8 poslanci jiných stran — vymoci.
Ku konci řeči své pravil ještě p. kandidát, že
příští říšekou radu očekávají četné práce nesmírné
důležitosti. Budou-li většinou zvolení za poslance
muži zásad nedobrých, na př. náboženství nepřá
telských, pak bude plodná práce v říšské radě
nemožnou, budou tam samó hádky o náboženství,
národnost a zájmy stavovské,a tudíž k ustanovení
dobrých zákonů a vyřízení nutných záležitostí
nedojde. Klidná a věcná řeč p. kandidáta vyslech
nota byla 8 nspjetou pozorností všech přítom
ných a projeven 8 ní úplný soublas. Když se avo
lavatel schůze tázal uhromáždění, má-li někdo ně
jakou námitku, nebo přejeli si někdo vysvětlení
nějakého, nikdo 8e o slovo nehlásil. Schůze akon
čena v úplném klidu a kandidatura p. Dra A.
Pekaře byla od přítomných katolických voličů
jednomyslně přijata.

Z farmosti Žišollcké Dne 5. května
konala se velmi zdařilá schůze voličská v Raso
obách, pro Rasochy a obce sousední, do 46. vo
lebního okresu náležející, v hostinci u Bínů, na
níž za velikého účastenství mužů z celého okolí
se představil katolický náš bandidát p. MUDr.
Arnošt Pekař. Po přednesu programa, dle něhož
ve prospěch voličatva všech vrstev svědomitě pra
covati chce p. kandidát, přihlásil se ke slovu
mladý p. Srdínko, aby lámal oštěpy veprospěch
agrárního příbuzného svého, kandidáta p. Srdínku.
Začal prováděti paralelu mezi oběma kandidáty
volebního okresu, kterouš patrně do stínu posta
viti chtěl pana Dra Pekaře, coš se mu však na
prosto nezdařilo. Byl brzy amičen, aby si to pc
vídání mezi hodnými sde v okolí katolíky nechal,
zvláště to, co vykládal o té maoželeké rozlace,
jak on tomu rozumí 8 rosbodností bylo odsouzeno.
Katolíci řekli, že ho nechtějí poslouchati, když
jim bylo naznačeno, jaké stanovisko zaujímají
agrárníci k otázkám náboženským, a tak schůze
v nadšení pro pana Dra Pekaře skončena,ač živě
ještě venku vo skupinách s velikým zájmem

otcké byloSebapůl hodiny— k dobruvěci
aicné kyio ebatováno. Agrárnícive zdejším

onu v Pardabicích.demokraté v Pardabicich při
elo

Mladočeši |

nastávajících volbách těší se na jisté vitězství. Obě
strany teké usilovně na všech stranách agitují.
Sociální demokraté jiš v té blabé nadějí na ví
tězatví vyhrožují: No počkejte po volbách, my 8
vámi budeme točiti, A jest oprávněná domněnka,
že přijde v tomto volebním okresu k užší volbě
mezi mladočechem a socialistou a to ovšem vinou

rosatřístěností tak sv. stran měšťáckých. Strana
státoprávní troufá tu pro svého kandidáta red.
Sokola sehoati také veliký počet volebních hlasd.
Za stranu živnostenskou vystoupil ta v poslední
době jakýsi Ott z Vídně, tak že ve zdejší skapině
vystopuje 6 kandidátů. Poslanecký mandát stane
se naposled u nás předmětem obchoda. Hraský,
Sokol, Weinstein, Klášterský, Ott, Rautenkranz,
to jsou zdejší poslanečtí kaudidáti. Jen této „kon
centraci“ můte děkovati alrana socialistická, že
v zápase volebním svojí tuhou disciplinou vynikne
oa úkor všech ostatních stran. Přes to však don

do té míry, že mohou tu získati dobře 1200 hlasů.
Dojista bude tu zajímavý a Listorický volební
zápas.

Z Cerv. Kosteles. Volební ruch rozvířil
i zdejší město. Kandidují zde: dr. Hajn, pro něhož
jsou ovšem všichni učitelé a občané, pokud myslí,
že jsou »pokrokovými«; mladočech p. Krejčík
z Prahy, který má též dosti půdy na Náchodsku
hlavně mezi živnostníky a který umírněnou svojí
řečí se zamlouval; pak soc. demokrat, který ovšem
slibuje všem hory doly. Za venkovské obcekandi
dují: za stranu katolickou dr. Horský a za soc.
demokraty »národní« učitel Kudrnáč. Naději nej
větší má p. dr. Horský, který je znám jako výborný
sociolog, úchvatný řečník a jako muž sympatický,
inteligentní a širokého rozhledu. Jeho řeči jsou
nejkrásnější a nejvěcnější. 4. t. m. v sobotu večer
řečnil ve Lhotě za Červ.Kostelcem a v neděli 5.
v Červ Kostelci v sále Katol. Jednoty. Při obou
schůzích sály byly naplněny nejen lidem venkov
ským alo i z města. Za všeobecné pozornostivylíčil
p. dr. Horský ideu českého státního práva, její
vznik, dějiny a dnešní význam. Přednáška svědčí o
znalosti českých politických dějin a o vroucí lásce
k národu. Také všichni byli utvrzeni v národním
uvědomění. Velice krásně líčil povinnosti příštího

poslance českého ve Vídni, který se sebezapřením
musí hájiti neohroženě zájmy své vlasti a který
pracovati musí pro lid. Poučil dále, jaký význam
má míti český sněm, jak svými penězi platíme do
Vídně na německé zájmy, jak macešdky se stará
vláda o naše školství, dráhy v českém území, jaká
nespravedlnost se děje při jmenování úředníků a j.
V případě zvolení usilovati bude, aby utvořen byl

silný klub všech slovanských poslanců, který by
čelil svorně ©nespravedlivé nadvládě německé.
V dalším rozvinul program agrární, femeslnický a
živnostenský i dělnický. Vylíčil právo agrární,
smutný stav rukodílného tkalcovství (neboťstroje
tovární ubily to dříve kvetoucí řemeslo tkalcovské!),
a ujal se vřele dělnictva, jemuž postaráno býti musí
o pojišťování v nemoci a ve stáří. Řeč líbila se
všeobecně a byla provázena často hlučným potleskem
souhlasu. K všeobecné spokojenosti zodpověděl p.
řečník dotaz nár. dělníka o volné škole, militarismu,
rozluce manželské. Zvolením p. dr. Horského získal
by lid mnoho, obětoval by se zaň a pracoval; sám
z lidu vyšel, zná jeho potřeby a bolesti, miluje jej,
a bájiti bude upřímně drabý poklad lidu — víru
svatovácalavskou, proti kteréž většina jiných řečníků
frásovitých a polovzdělaných štve a bude též hájiti
lásku k vlasti, Jménem všech, kteří řečí p. doktora

byli poučení a povznesení, za. všechnu jeho ná
mahu, oběti a lásku (až 5 volebních schůzí denně
koná na Náchodsku a Novoměstsku) vzdává pisatel
těchto řádků p. doktoru Horskému srdečný dík a
»Zaplat Bůb«. Schůzím přítomni byli též vldp.
farář K. Bauch, u něhož pan vikář dr. Horský byl
hostem, vlp. Prudič e p. katechetá. Surově za
choval se k p. dru. Horskému známý nedostudo
vaný redaktor ve svém štváčském listu »Hlasy
pokroku« p. Rydlo. Pokrokářství tohoto lístku spo
čívá v otřepaných frásích, lžích a tupení všeho
katolického. A. hlavními přispívateli tohoto listu
jsou »pokrokoví« někteří pp. učitelé. V krásné

ize Tolstého »Krah četby« praví na str. 3.

Schopenhaner: »V literatuře opakuje 6e totéž, co
v životě: Kamkoli se obrátíme, všude narážíme na
nenapravitelný brak člověčenstva, který všude houfně
se vyskytá, všechno naplňuje a hyzdí, jako mouchy
v létě. Odtud takové množství nicotných knih, ta
ková neobyčejná hromada literárního plevele, jenž
dusí dobré zrno. Podobné knihy ubírají obecenstvu
času, peněz a pozornosti, které po právu měly by
náležeti dobrým knihám a jich šlechetným cílům.
Nicotné knihy (a zvl. časopisy, noviny) nejen že
jsou daremné, jsou přímo škodlivé. Vždyť devět
desetin celé nynější literatury nemá jiného účelu,
než vyloudit z kapes důvěřivého obecenstva několik
tolarů. K tomu se zapřisáhli autor, vydavatel, re
censent. Ještě škodlivejší, drzejší a nesvědomitější
šibalstvo- provádějí námezdní pisálkové: berouce po
groši za řádek svojí škrabaniny,kazí tito nádenníci
vkus čtenářů a ničí opravdovou kulturu... Pa
matujme, že kdo pro hlupáky píše, vždy si nalezne
široký kruh čtenářstva; člověčenetvo však mělo by

vždy jen ns to, aby pe seznamovalo 60spisovateli

prvého řáda všech věků a národů, s geniálním;umělci,kteříjakověževypínajísenadmassou,ae
jmény, jež jsou ověnčena nesmrtelnou slávou. Jedině
spisovatelé toho druhu mohou nás skutečně vzdělat
a poučit. Nicotných knih (a novin) nikdy nepřečteme
příliš málo, a dobrých nikdy nepřečteme příliš
mnoho. Nicotné knihy jsou mravní otrava, otupují
ducha .. . Nynější písalové zůstávají v úzkém
kruhu idejí nalézajících se v oběhu, bez přestání
opakují totéž, a věk náš vždy hlouběji zabředá ve
svém vlastním kalu. — Jedy intellektuálné v po
době časopisů a špatných knih jsou často lákavé
a to tím lákavější, čím zkaženější je vkus« —
Bohužel, že dosud lid čerpá své vědomosti jen
z mnohých bezcenných časopisů a brožur —
odtud tolik stran, hádek, frasí a povrchností. Mnozí

stále se jen oměj pokrokem a vědou, a co tojest opravdu vědecky studovat, pracovat a myalit,
o tom nemají zdání! Jeden z stmářů«,

Ze Zbislavi. Takovénadšení a tak slav
nostní nálada nezavládla již mog dévno ve Zbi
slavi jako 6. května, kdy savítal k námaotevře
nou náručí očekávaný uáš kandidát, p. Fr. Šabata,
starosta a rolník ve Vrbici u Doudleb, aby zde
promluvil k voličům. Nejvýš chvalná pověst, která
jej sem předcházela, přivedla sem z LOosad o
kolních a částečně i z několika vzdálených daleko
přes 600 voličů. Do té duby poctili naši farnost
jiš 4různí kandidáti svojí návštěvou, ale žádnému
nevyšel lid tak imposantně v ústrety jako p. Sa
batovi. Jako elektrická jiskra působila naplítomné
zvěst o jeho příchodu — sál rázem 8e vyprásdnil
a každý spěchal, aby již před místností spatřil tu
milou jeho tvář. Za předsedu byl zvolen p. Jan
Sekera domkář ve Zbislavi, za místopředsedu p.
Josef Bruthans, rolník z Loučic a zapisovatelem
p. Čeněk Novotný, rolník z Bíl. Podolí. Kandidátní
řeč páně Šabatova vyslechnata byla 8 nerušenou
pozorností a dokládána co chvíli nadšenými prc=
jevy souhlasu. Rozvinul před námi program strany
katol. lidu tak jadrně a zřetelně, že akytal pohled
Jak na panorama Bohu milé vlasti, kde každý bex
rozdílu stavu nalezoe lásku, spokojenost a mír.
Mnozí byli mezi posločtači, že elz se nezdrželi.
Tak krásně nepromluvil k nám zde žádný jiný
kandidát. Vždycky na něco zapomněl nebo při
maloval, co všechen dojem zkazilo. — Zdá se, že
zbislavská faraost apvutá na sebe brzo pozornost
celého světa zvláštními vynálezy a světobornými
plány. Nedávno při agrární schůzi v Bíl. Podolí
obdivovali jeme se mlátičce zvláštního systému,
seřízené na mlácení katolíků a při schůzi katol.
lidu ve Zbislavi prováděl zase produkci jeden p.
rychtář e gramoionem, v němž prý jest o kolečko
méně; válce s písničkami ma dodal k uěmu jistý
p. doktor, mladočech. Hrál chvilku, dokud péro
stačilo, ale dopadlo kladivo p. Šabaty na gramo
fon, tak že byl k delší produkcí nemožný. Byl
tomu každý rád, protoše to nebylu muzika k po
olouchání. Avšak nejen v mechanice, nýbrž i v pc
litice ukázal p. rychtář nevšední zběhlost. Pouká
zav na to, že elyšel mluviti kandidáta soc. demo
kratického, národního, mladočeského, agrárního a
nyní katolického, tvrdil se vší jistotou, že programy
všech stran jsou ua chlup stejné, jen že si jej
každá strana „kapičku“ přibarví, takže voličové
v politice nevyškolení mají těžký výběr, z čehož
sbytečný volební boj povstává. Nejlépe by bylo,
pravil, aby všichni kandidáti našeho venkovského
okresu sešli se „jek se říká“ u jednoho stolu A
mezi sebou se dobodli na kandidáta jednom, a
pak všichni bychom jej volili, a tyhle třenice by
odpadly. —-Doufáme, že mírové konference budou

předošeny z Haagu do Zbislavi, a p. navrhovatelude jistě přísodícímjmenován. Jenom ee bojíme,
až přijde k věci, aby neřekl: „Poslušně hlásím,
pane fél, že nemám co k meldování.“ Jiným pe
strým číslem programu byis krasořeč p. Hdícího
učitele z L... Načrtnavněkolikataby slzavé údolí
učiteletva, jež dusí mnohonásobný dohled od mi
nisterstva vyučování až dolů kmístuí školní radě,
avolal: „Vy, bratři naši, rolníci, vy naši otcové,
vy naši švakrové, vy naši tchánové a sousedi,
chcete připustit, aby na učitele měl k toma ke
všemu dohled ještě areibiskop, biskup, vikář,farář,
kaplan, koatelník a hrobař?“ A unešen svými
vlastními slovy pokračoval žalostivým hlasem:
„Hlasujete pro to, aby škola zůstala tak, jak jest
teď ?" Hromové: „Aao, to chceme“ Ale p. řídící,
když už se přeřekl, tak už to nechal a po odpo
vědi p. Šabaty zajisté nerěděl sám, soahlasí-li
a „Volnou školon“ nebo katolickou stranou. A tak
jsme se my katolíci s okolí Zbislavi v pravdě
učili, pobavili a na konec srdečně zasmáli.
kandidát Šabata odjížděl od nás provázen láskou
a důvěrou všech. Na shledanou!

Z voleb. okresu G8. Tento týdenpřišel
s nenadání jako morová rána každému majiteli
domu ve venkovských obcích leták v obálce tří
haléřovou známkou opatřené. Leták, vlastně ha
nopls, v němž náš kandidát katolický p. Josef
Prokop, starosta v Jásené, strašně jest zbanoben,
Divno, še o ostatních třech kandidách není ani
umínky, takže so zdá, jako by tento spisek od
těch tří nám katolíkům nepřátelských stran byl
upečen a nám katolíkům poštou doračen. O špi
nění p. Jos. Prokopa nebudu se zmiňovati, jelikož
je vám vůem snámo. Proč toto úpinění? Jedině
proto, že naši odpůrci mají hrositánský strach, še



možné, že by nepřátelé jej
trochu pardonovali. Že to jest útok zákeřný s
prolbaný, to patrno také z tobo, že „katoličtí“ vo
ličové nejsoupodepsámi a že aminení vytištěno
jméno knihtiskárny, kde se tiskl. Zákeřní lháři
tadíž se bojí pro svoje lži soudního vyšetřování,
které by pro ně příliš neblaze dopadlo. Chytráci
vědí, še kus pspíra nepodepsaný ani pisatelem
ani tiskároou žalovati Be nedá. Kdyby ti rolníci
Jaroměřští byli ten náklad, co je tiskopis ban
livý stál, rozdali tem na tom svém okresu chu
dým, mohli ge tito aspoň jednou za své živobytí

poměti dobře. Anebo kdyby za ony peníze bylikoupili od K. Pokorného v Přibyslaviškrobárna!
To však raději balamutí katolický lid. — Katolíci|
Jak odpovíte na tento sprostý tiskopis vám za
slaný? Ne jinak, jen, že 14. května t. r. napíšeme
na hlasovací lístky: Josef Prokop, starosta v Já

sené. Dělník tkalcovský.
Handidatura pana Šabaty setkáváso

a bouřlivým souhlasem všade, kdekoli tento velice
osvícený rolník volební schůzi pořádá. Mnozí a
grárníci po vyslechnutí jeho řeči litují, že dali
své alovo kandidáta agrárnímn. Volišové na Chru
dimsku a Čáslavsko, porozumějte svému vlastnímu

prospěch a pište. proto svorně na hlasovacílistek: František Sabata, starosta obcearolník ve
Vrbici u Doudleb. VslWWůru,katolíci, rázně vpřed!
Na takového kandidáta může býti náš venkov
hrdý. —

Upozornění všem rozammým voli
čům24. volebního okresu. Chcebýti vaším
poslancem pán, který jest stoupencem strany po
krokové, sklížené z Masarykovýchrealistů a Haj
noyců. Jak tato strana chce s otévřeným hledím
vystopovati beze všech kliček, jak miluje pravdu
a pořádek ve vlastní domácnosti, to „dokázala“
krátce po svém vzníku v aféře Herbenově. Když
ee prozradilo, že Herbea zadržel pirotčí peníze, tu
rozvadění bratři pokrokáři vyčítali si slovy nehle
danými, v čem se který provinil. Masaryk z počátku
skrýval se chytře za kulisou a když byl přinucen
k vystoupení na scénu, hleděl tatlati a omlouvati
jen což — a to tak, aby ei nepobněval žádnouze
zápasicích stran. Konečně místo vyjasnění pánové
aa společné schůzi se rozhodli před rokem podati
pi ruce — a rány vlastní strany šikovně přikrýli
— obapolným odvoláním. A jak na toto ututlání
pohlížeti? Jakého bylo rázu? Sám Machar, spolu
pracovník hlavního žurnálu pokrokářského, napsal
do tdhož časopisu Masarykovi: „Po pětinedělním
sápasu, kde nebylo šetřeno ničeho, Žďe byly po
mazányšitty těch i oněchtak, čese to amýtinedá
—najednou smír! To není metoda politické strany!
Myslíš, že se najde v království Českém, v kterémkoli
okresu nějakývolič, který byuznal, žetakový štít
může býté ochranou jeho práva y by dal hlas
příslušníku této stramy? Tomáši,buď měla strana
necbat padnout Herbena nebo výkonný výbor —
všechno ostatní jest samovražda partaje politické
strany... Zřratil jsem iliusí o mužích,protose pře
stávámpočítatkestraně... Bylato zkouškaspo
krokovosti, humanity a cheoě-li i z českosti strany
— a strana propadla s ní hanebně.“ Nemůže býti
výmluvnějšího svědectví o „důslednosti“ a cha
rakteru pokrokové strany, než jaké podal vlastní
přítel Masarykův. Jestliže strana ta vodla si již
ve věku panenskémtak tutlavě, jestlie ve prospěch
jednotlivců zahrála si hoed z počátka na tak od
úouzení bodnou skrývačku, co bude teprve dělati
dále? A pan dr. Drtina snad nezná úžasnou prol
hanost a sprostotu žarnálů té strany? Neví nic,
jak na př. „Osvěta lidu“ byla mnohokrát usvěd
Čena 3 nejzámyslnějších a hodnědrzých lší? Zná-li
pan prof. Drtina bezcharakternost boje „Osvěty

lido“, má buď žádati za náprava nebo ze neon]vystoupiti. Ajestliže nezná povahu pokrokářský
žuruálů, vystavujesi vysvědčení veliké nechápa

vosti a p ať se nevtírá za zástapceobčanůuvědomělý Pozor! Sám protikatolický ©Machar
stranu tu odsuzuje a voličům jí neodporučuje.

Z volebního rnchu 48. okresu. Vne
děli dne 5. t. m. stanul v Lantově nádherný povos
e kandidátem poalaneotví p. dr. Matouškom, soud
ním adjunktom se Semil, t. č. pokrokářem. Že
kočár skoro knížecí, ba ani pokrokář-kandidát
mnoho netáhl, o tom se přesvědčil. Poznali voličové
baed, že pán tak dobře postavený, seť továrníka,
sotva dovede pochopiti tážkosti lidu venkovského,
tim méně může zájmy jeho zastávati s tomu lidu
pomoci. Choe mu pomoci rozlukou manželskou
v nutném případě a odstraněním náboženství ze
škol, o němě praví,že ei je mají obetarávatí ro
diče anebo učitelé. Kněší ani nejsou paeda
gogicky vzděláni, aby ma j vynčovati. Zdá se,
Že p. kandidát « e měsíce, aby 80 stal hned

cem; neboť neví o lom, še nož mohl ně
kobo odspnditi, musel 8e namů ún —

nevío tom,že jako učitel,nb AE ravaj
60 v ústavě k vyučování, ba kněz připravuje se
J k vyučováníhlochoněmých. Neví, že ústavy ta
kové y Jsou po většině kněžími, kteří tam
vyučují všem předmětům. Kdyby místo roznášení

pokroku podíval 8e jedno na veřejnou zkoul
těebto chovanců, snad by se takových lži nedo
pouštěl, Katechismus, na němž pracovali bisku
pové, se mu také nelíbí. Snad p. dr. Matoušek
sestaví jiný. Ze zrcadla zpovědního naučí se děti
hříchům, o kterých dosud nevědí? Takovéto mlu
vení nazývá se kandidátní řeč. Když takto mluvil,
šťouchl soused souseda řka: V Poličanech to po
vídal jinak. Ano, povídá a spoléhá, še čeho nedocílí
povídáním, k tomu že pomohou továrníci Bělo
hradětí, z nichž jeden jeat jeho tchánem a tak že
pomocí živnostnictva někam se přece vyšplhá.
Když takto pomlouvá sociální demokrat, nikdo 86
tomu nediví — když to však činí spudní adjonkt,

ko ni leckdo o takovém vzdělanci všelijaképonětí.

Ze Svratky. (Voličskáschůzenladočenkého
kandidáta Dra. Malinského). Trrr-bum-bum-bam.
Copak to asi bude? ©Velecténému občanstvu vě
domost se dává, že dnes o 4'/, hod. odpol. bude
sde míti schůzi p. Dr. Malinský. — Zároveň měst.
zastupitelstvo vysýváctěné voliče, aby dne 14.
května tohoto kandidáta volili. — Trr-bam. —
Takovým asi způsobem ozval se dne 6. t. 0 po
lední blas obecního strážce bezpečnosti na našem
náměstí. Inu, kdo má baben. může i toho bnbnu
užit jako agitačního prostředku. — Toho dne pak
skutečně odbývána v oznámenou hodinu voličská
schůze v „Radnici.“ S p. kandidátem dostavil se
ovšem celý okresní personál kancelářský od pana
starosty Adámka až k p. cestmistrosi, ovšem i
korteš jejich Adámek ml. (Mimochodem budiž při
pomenuto, že to vypadá tak, jako kdyby doba
volební byle dobou odpočinku v úřadování v kan
eeláři okresním. Či snad jsou pro ta dobu subati
tati okr. tejemníka ?) Do předsednictva zvolen byl
ovšem horlivý agitátor mladočeský,náš starosta p.
Dr. Záruba s p. řídícím Mrázkem. Slova ojal se
p.kavdidát, který místo „O úkolu české politiky“,
jak oznámeno bylo, podrobil kritice všechny strany,
které v našem volebním okrese kandidají. Z jedné
části mluvil tak, jak se dalo očekávati; proti soc.
demokratům neměl nic, jen způsob a postup práce
ge p. kandidátovi nezamlouval. Pak ovšem dostal

pořádnou porci p. Prokop a 8ním celý ten Černý,avrauí klerikaliemus. S agrárníky p. Dr. Malinský
koketoval, pravě dokonce, že mladočechy od agrár
níků nic nedělí, že se jen poperou, ale na konec
že se přece jen budou milovat. Druhý způsob řeči
však překvapil. Problašoval se totiš p. Malinský
za věřícího, upřímného křesťana, jemuž je nábo
ženství citem nejdražším a nejsvětějším — še prý
žádné nebezpečenství náboženství nehrozí — že
není ani možno, aby církvi sv. ublíšeno bylo. Mu
sely by so státi tři zázraky a to: odhlasování po
slanocké, schválení panské sněmovny, a sankce
panovníka. (A což není to, p. doktore, možné ?)
Jak však máme si erovnati tento tón řeči Vaší,
p. kandidáte, s obsahem svobodomyslných letáků,
které jako „důvěrné“ na učitelatvo posílány byly?
— Nato se přihlásil ke slovu p. farář Doubravský.
Ale tu bylo viděti vyspělost mnohých. Ve shro
máždění bylo hned plno Šumu, a i ten k vážnosti
věci nikterak nepřilobající „vtip“ o 18 zlatých za
funus byl zajisté jiným připraven, ale ten pán měl
si aspoň sehnati lepšího representanta. Několika
elovy ukázal p. farář, že výtka„černá internacio
nála“ jest nespravedlivé, že v řadách kněžstva
byli, jsou a budou kněší, jimž je olrkev a vlast
nade vše. Případnou byla argumentace výroky Ha
vlíčka, jimiž ohtěl pan kandidát smrtelnou ránu

Pklerikalismu“ zasazovat. Odsouzení hodnoje takéužití slova „hulvát“ od člena strany mladočechům
protivné, což ovšem zase jen té činnosti naší fary
se přičítá, Drábu, která je tou „největší boucha
čkou“ pro p. kandidáta, zaručil nám pan doktor
tek, jak ji zaručí každý jiný kandidát poctivě
pracující ku prospěchu voličů. Tím dokázal pan
kandidát oprávněnost tvrzení některých naších
„mudrlantů“: buď Malinský a dráha bade, anebo
Je Svratka ztracena. Nato spustil atavidla výmlnv
nosti p. starosta Adámek, známý u nás „Demos
thenea“. Jestliže p. kandidát agrárníky hladil —
p. starosta do ních tím více řezal — vypočítávaje
mesi jiným, kdo má větší příjmy — zda on sám
nebo p. Pleva — a co komu úřady svěřené nesou,
skrátka více méně byly to věci osobní. Katolíkům
vlastně eekal p. Adámek poklony, aš to překva
povalo. — Inu časy se mění a když ty organisace
čítají také trochu volíčů, musí se opatrně. Koněil
ovšem výzvou pro Dra. Malinského. Nato pro
kročilost času, schůze skončena načež pániodejeli
do Kameniček, kde však ani nezačali a byli nu
cení rychle ujeti. Obezřelým však jednání občanů
kameničovských nazvati nemůžeme, Naše pak sme
tánka odcházela domů s tím blahým vědomím,
še zvolili pro 68. volební okres všem poslance,
a ve snu viděli jiš zajisté valící se kouř = loko
motivy, rach nádražní a těšili se, že ty „pověstné
trouby svratecké“ prvním vlakem budou expedo
vat do světa.

Z Cheťevie, Voličakáschůze pořádána zde
9. t. m., při níž další dobu věcnědebatoráno; valná

věna přítomných projevila souhlas s kandidaturoup. MUDra Pekaře, který se bude v parlamentě
upřímně ujímati tříd nejvíce utiskovaných. Tedy,
katolíci, statně k volbám a napište na hlasovací
lístek bez rprpaků: MUDr. Armošt Pekař, lékař
a rolník o Černilově.

mmdr. Malímoký, kandidát strany mla

doj nedal záraky. katolíkůmohlodněití jovků katolických, jak sám prohlašuje. Proto,
katolíci, bedlivě pozor! Volte Jovefa Prokopa,
starostu v Jasené všichni svorně.

(Zasláno).

Pro volobníokresPardabský, Hellcký
a Přeleměský je katolickou stranou prohlášen
jediněp. Jesef Kolín, starosta ve Chve
jemel. Každou jinoukandidatura nutno povašovati
za samostatnou.

Volební výber katol. strany.

Zprávy místní a z kraje.
A40leté jnbileum kměšství z diecóse

králové-hradecké oslavují letos vldpp.: Jos. Čer
venka, farář v Něm. Rybné, Ant. Dvořák, děkan
v Nebovidech, Fr. Hajsler, děkan v Přelouči, P.
Cyr. Kaněra, O. 8. B., farář v Polici n. M., Fr.
Koblisobke, farář v Čes. Veraffovicích, Jan Ot,
farář v Sedloňově, K. Pablásko, farář na odpoč.
ve Vodňanech, Al. Pinl, děkan ve Šlapánově,F.
Prosohwitzer, biskup. vikář v Niederhofu, Ant.
Svatoš, děkan ve Vys. Mýtě, K. Syka, katecheta
na odp. ve Starkově, Ant. Štěpánek, děkan v Ja
roměři, Jan Štípek, farář ve Vys. Újezdě, Jos.
Ticbý, farář v Lipolticích, Ant. Vitvar, farář na
Nov. Hradci Králové.

Pořad vísitační cesty J. B. M. njdp.
Dr. Jos. Doubravy. V pondělí 13. května ráno a
v poledne v Zaloňově, večer a v úterý 1l4.v
Hradci Králové; ve atředn 16. ráno a v poledne
v Čibuzi, 16. a 17. v Černilově, večer vždy v Čer
nilově; v sobotu 18. května v Libřicích, večer
v Hradci Král. Na to nastoupí J. B. M, visitační
cestu až v snbotu 25. května v Žirci.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dae 6. května 1907 usneseno: Tech
nické kanceláři se uloží, by odměřila pevnostní
pozemky, jež okupovala expositura c. k. řiditelatví
pro stavbu vodních cest, jakoši pozemky firměKress
a Bernard pronajaté, ježto se z nich platiti bude
příslušné výkapné, pokud se týče z tohoto úroky
z prodlení. — Návrh smlouvy, jejíž předmětem je
vyvlastnění vodárny pro regalaci Labe, předložený
touže expositurou, postoupí se právnickému od
boru. — Výkaz hotovosti pokladní vzat byl na vě
domí. — Panu městskému lékaři opětně se uloží,
by do 8 dnů předložil elaborát, potřebný pro ú

ravo organisace zdravotní služby v Čechách. —
Žádost pp. manž. Bieglových z Pražského Před
městí na odprodání parcelly č. 6 v bloku IV. po
stoupí se pevnostnímu odboru. — Poplatky jateční
za měsíc duben t. r. poukáží se k příjmu. —
Propůjčí se divadlo p. F. Četmákovi a spolek
k uspořádání voličské schůze. — Žádosti pp.ma
jitelů domů ve třídě Šafaříkově za zrašení posta
vené tam závory nebylo vyhověno. — Panu J.
Vocelovi povolí se postavení: zahrádky před bo
telem „U černého koně“ za obvyklý poplatek. —
Spolku na podporu chudých studajících a pomoc
nému spolku nadace Jonákovy v Praze udělen byl
obvyklý příspěvek. — Zprávy o činnosti policejní
stráže za měsíc duben „vzaty byly na vědomí a
žádosti o poskytnutí chudin. podpor odloženy byly
do schůze příští.

Klerikálevé poškozmjí lid. Kuzprávě
své pod tímto titulem v předešlém čísle uveřej
něné, dle níž při městské obci královébradeeké
v minulém století založeny byly kněžími nadace
ze složeného kapitéln 400.000 K, připojujeme ještě,
že také kapitolní děkan Vinceno Praský složil
kapitál, s něhož dostává ročaě jeden chudý řeme
slnický učenník 30 K 68 b, a kapitulní děkan
Dr. Jan Rais jistinu, z kteréž jest každého roku
podělena jedna zdejší nemajetná vdova obnosem
per 64 K 16 h.

Jmenování. Dr. A. Pokorný, c. k. soudní
adjonkt — vyšetřující soudce při kraj. soudu v
Hradci Král., jmenován c. k. soudním tajemníkem.
Úřední sluha F. Linhart v Hradci Král. ustano
ven kancelistou okres. soudu v Žamberku. Kau
celářský oficiál J. Tocháček přeložen se Žam
berka do Hradce Králové.

Z ekrašlovacího spolku v Hradel
Král. Výbor okrašlovacího spolku konal dne
4. t. m. ustavující výborovou schůzi. Za předseda
zvolen dosavadní předseda pan JUDr. F. Srdínko,
za místopředsedu dosavadní místopředseda pan c.
k. řed. Jos. Novák. Na přání s mnoba stran pro
jevované jarní květinové výzdobě městského
sadu na Žižkověnám. odpovídá spolek, še veškeré

přímy jeho nestačí ani na pořízení jediné, letníŠteny, a to ještě by nevypadaly sady tak, jak
vypadaly, kdyby nebylo vzácné 'obětavoti zahrad
níka p. Valeše, který všechny draceny (počtem
20), 2btileté jukky (2), pyramidy vavřínové (4)
zcela nezištně byl zapůjčil. Také letos sotva by
mohl spolek znova tek bohatou výzdobu poříditi,
kdyby p. Valeš obětavě nebyl úpluč bes nábrady
převzal v uchování hlísy velkokvětých begonil a
canen, jimž obětovati musil svých 8 pařenišť,
tože v žádném obecním domě nebylo lze nalésti
příhodného sklepa pro ně; zdarma je ošetřoval a
v čas do svých hrnků vysázel, aby je spolek ne
musil znovu kupovati a přece jimi zase sady na



Žižkově vyzdobiti. je malokvěté, jakož i pe
largonie bylo nutno ti na kompost, protože
nebylo sklenníků pro vě. Pelargonie, které vůe
obecně so líbily, nutno je letos znovu kupovati a

P. Valeš ochotně ja v příhodný Čas rozmnoží,udo-li jisto, 2e bude je lze v bezpečném místě
přea zimu uložiti. Vůbec p. Valeš za svého 25
letého působení jako výbor okrašlovacího spolka,
spolu jako Jeho sakladatel, věnoval ge nezištně
smahám spolku tohoto, řídě všecky práce ber

latoě- Tato činnost p. Valešova zajisté jest málo
omu známá, což svědčí o jeho obětavosti, která

nehledá chvály veřejně. Při poslední valné hro
madě byl výbor iúterpelován jistým pánem, kam
přišly ty věci ze Žižkova nám. Pán tento, ač
vůbec ani členem nebyl, dal se přece volit za ná
bradaíka. (Také obětavost) Toto přeblédnatíp. t.
výboru moblo se státi jenom proto, že pokladník
p. Hoffman následkem nemoci nebyl přítomen.
— Tak jeví se již skutečně nejvýš nutná potřeba
stálého městského zahradníka, jenž opatřen jsa

řeništi a sklenníky mohl by obstarati jarníi
etnl výzdobu květinovou městských sadů, zaklá

dati nové a starati so o sady a stromořadí již za
Hzené. Práce bude míti dost a dost. Proto a po
vděkem zajisté vzal každý na vědomí zprávu, že
místo stálóébo zahradníka městského jest zabez
pečeno. Pak nebude třeba, aby okrašlovací spolek
al. městekou radu za každou i nepatrnou věc (k.
př. odstranění kompostu s cest v městských sadech)
gvláště žádal. Ač al. městská rada ve všem okra
šlovacímu spolku ochotně vstřícevychází, přeo trvá
ně dlouho, než některá záležitost písemně se
vyřídí.

Veličská schůze dra Beyla v Hradci
Králevé. Vo čtvrtek dne 2. května představil
se zdejšímu voličstvu p. Dr. Reyl ve své vlastní
echůzi, ačkoliv jiš vystoupil jako kandidát ve
schůsi v Sokolovně due 34. března a v živnosten
aké schůzi dne 7. dubna. Jakkoliv byl p. řečník
značoě churav následkem cestovních útrap, spoje
ných e voličskými echůzemi, zhostil se přece šťastně
avého úkola a vyložil srozumitelně celý p m
katolické strany po stránce politické, hospodářské
ikulturní. Řeč kaadidátaí byla přijata pochvalným
souhlasem, a v celé následující debatě nebyla po

dána ani jediná námitka Po programovým sásadám. Jen národně sociální dělník p. Kosek uvedl
proti kandidatuře Dra. Reyla celou řadu námitek,
ale všecky námitky tyto čerpal ze staré historie
„českéodstoletí16.—17.Je to vskutkuzvláštní,še
katolický kandidát je volán k odpovědnosti za to,
co někdo dělal v Čechách před 500 lety! Jestliže
nic jiného nelze uvésti proti kandidataře Dra. Fr.
-Reyla, nežli Bílou Horu, ua které zrovna třeba
jeho předkové trpěli, kdežto předkové socialistů a
pokrokářů mobli sem přivandrovati 8 cizími žold
něři, — pak kandidatura tato je naprosto solidní
a oprávněnou 5e stanoviska občanských práv. Panu
Koskoviodpovědělitrefněpp.Sahulaa Astr. Když

-p. kandidát zodpověděl ještě dotazy p. Komárka,
byla zdařilá tato achůse skončena po 11. hodině

-v noci.
Úmrtí. V Nov. Hradci Král. semřela doo

-4. května pí. Žofle Skuherska, matka obchodníka
a majitele domů p. Skuherského v Hradci Král.
Pohřeb konal se v úterý 7. května na hřbitově
Pouchovském.

Spořitelna kralohradecké. V měsíci
dubnu 1907 uloženo na vkladní kníšky K 160 60868,
vybráno K 182.674'25, vklady koncem dubna K
11,049.04329; na hypotéky půjčeno K8.000 —,
splaceno K 53.76365, na hypotékách koncem dubna
K 9,802-006 88; cenných papírů v zásobě za K
2.099.000-—, uložené přebytky K 636.89207.

Hore, horo Kumětickál V těchto
dnech začala správa velkostatku vídeňského mi
lionáře a barona Draschea v Pardabicích lámati
kámen na západní straně této věkopamátné Hory.
A naše uvědomělé a vlastenecké občanstvo na
Pardubsku a Hradecka pomáhá panu baronovi
odebíráním bezcenného štěrku z Kunětické Hory
ničiti tak pěknou památka naší české biatorie,
Horo, boro Kunětické, co z tebe za několik let
sůstane?

Na BRyrchmorako. >Kdo v té peci sedá,
jiného v ní hledá«, zní naše prostonárodní poře
kadlo. Páni agrárníci se sociál. demokraty, první
»prý« nejpokročilejší vrstvy lidské společnosti, ač
na vzájem si odporující, mají nesmírnon radost
z nezdařené organis. schůze libelské, kterou znemož
nili nikoli sociální demokraté, nýbrž přívrženci
agrarismu, překazivše ji svým terrorem. A jelikož
během čtrnácti dnů rozšiřují o mně po okolí drzou
lež cepovskou, že prý jsem jako placený agitátor
dostal v Iibli pořádný výprask od uvědomělých
agrárníků, ohražuji se tímto, že k rvačce ovšem
ze strany agrární mohlo lehce dojít, anaf horlivost
mnohých dostoupila značné výše; veškero tvrzení
jejich jest však pouhou lží a malomoeným vztekem
oproti hnutí katolickému. Strana naše, byvši tam
četně zastoupena, přišla s klidem a opět s klidem
odešla. Tvrzení, že pan kaplan vyskočil oknem a
u landauru že rozbili okno, jest rovněž smělou
amyšlénkou, vždyť tam ani pan kaplan nebyl. Řeč
níka hradeckého dp. J. Sahulu mnozí z
osobně znají, proč tudíž takové nemístné a na stranu
agrární Špatné světlo vrhající jednání jest ještě pro
Ihanostmi špikováno? Řečník přece klidně vyšel a

jel na bicyklu. Co se týče domnělého úplatku
prohlašuji, če nejsemžádný ziskubral, neboť za
zlívám-li bezohledně ono dietářské tak i úplatkářaké
jednání některých předáků strany agrární, jak bych
se mohl nechati sám uplácet? Pokrytectví takového
jsou schopní jen ti, kteří ohromné diety jistých po
slanců schvalují a nepěkné jednání úplatkové vše
likým balamucením omlouvají, provolávajíce jejich
činnosti »aláva«! Nejsem už dítě a vykonal jsem
mnohem víc z lásky k dobré věci nejen m ochoty
ale i s vlastní obětí hmotnou. Skutky jdou s každým
až za hrob; či myslí páni agrárníci, že k činům
svým čítáme jen budoucnost a minulé věci nepří
kladné že se smazují. Proto schůze libelská, ač na
odpor agrárníků konána nebyla, přinesla přec různé
obrázky do kukátka. Hlavně jistý výrok některých
libelských občanů nás údivem naplnil. Když totiž
p. Hlaváček příkazský slavnostně prohlásil »My
jsme zde samí agrárníci«, tu pronesena a svědky
dotvrzena jsou tato slova: >A. to není pravda; my
jsme odtud, ale Chaloupkovi hlas přece nedáme.«
Nuže, v čem vězí ten zdravý kořen agrarismu,
když ve vlastní obci jsou odpůrcové? Jak se osvěd
čují vždy a všude slova spadající zrovna do nynější
kampaně volební: »Věru jest smutné poznání, jak
mnohá elita má kalný cit; ti mocní čest slabému
lehko potupí, ale těžko mu ji mohou zase na
vrátiti.“ — Štěpánek z Lukavice.

Pretest některých katolíků v Par
dubicích. Někteří katolíci v Pardubicích vzcho

pili se k ráznému protestu proti pohřbívání noto
rických nevěrců mezi katolíky. Protest podán na
obecní s děkanský úřad. Podnět k takovému o
hražení zavdal pohřeb nedávno zemřelého jakéhosi
Starého, jenž život svůj dokonal v okázalé nevěře,
a při jehož pohřbu redaktor zdejšího socialistického
listu měl rouhavou řeč na potapení náboženství.
Ostatně stalo se toto pohřbení mezi věřícími kře
stany i proti vůli zesnulého, který si nepřál býti
mesi křesťany za života a nechtěl tudíž mezi ně

pasřit ani po smrti. Proč ee neplní vůle seanulého ?en k vůli tomu, aby ae £ každé taková události
plet! karabáč, jímž se má mrekati náboženství s
církev a aby 8e uspořádala honem štvanice proti
víře, Na pardubskám hřbitově jest zvláštní oddě
lení pro katolíky i evangelíky. Židé Bi své oddě
lení docela ohradili vysokou zdí. Ať msjí nevěrcí
také své oddělení, Jest to jejích výslovné přání 18
živobytí. Viděli byste, jaký by spustili rámus
sdejší ovangeličtí klerikálové, kdyby mezi ně na
hřbitově chtěli kopati hrob pro takového nově
reckého obuvníka. Inženýr Lakssr, učitel Dvořák,
obchodník a umělým bnojivem Kostelecký honem
by běželi k dr. Theinovi, aby jim sepsal proti
tomu právní protest a prosadili by Jistě svon.
Starý stál po dobu své pozemské pouti v fadách
židovské internacionály. Proč ai jej tedy nevzali
židé j po smrti na avůj hřbitov? Katolíci, nedá
vejte se od nevěrců orážeti a potapovati své svaté
pole, kdež má býti pokoj od protináboženských
demonstrací.

Z Hrateuok. Neděledne 7. dubna byla
u nás dnem radostným a elavným. Zavítalt k nám
na svých apoštolských cestách náš vrchní pastýř,
nejdůstojnější pan biskup královéhradecký, aby

movánía posvětilnový hlavní zvon našeho chrámuPáně, jenž pořízen bylz dobrovolných příspěvků
(skoro 1400 K) přelitím zvonu starého před 22
roky puklého. Uvítání J. B. Milosti bylo tak elavné
a okázalé, jaké vůbec na vsi je možné. Četný
abor banderistů vyjel J. B. M. vatříc na hodinu
cesty ke Chlumci. Na hranicích farnosti přivítaly
nejd. arcipastýře sbory hasičské, spolek živnosten
ský a čtenářsko-hospodářská jednota se svými pra
pory a budbou. Ke slavnostní bráně na p'čátku
Kratonoh postavené dostavilo se k uvítání ducho
venstvo, obecní zastupitelstva všech přifařených
obel se svými pány starosty v čele, sbor učitelaký
se Bkolní mládeží, pp.: zástupce patronátu, místní
c. k. poštmistr, hraběcí lesní, místní bospodářský
nprávce a nepřehledný zástup věřících. Za Školní
dítky a biřmovance uvítala arcipastýře doerubka
p. říd. očitele M. Suchá. Jako slavné bylo uvítání,
tak slavné bylo i rozloučení. Všecky korporace a
tytéž zástupy věřícího lidu, kteró ráno J. B. M.
vítaly, dostavily se, aby se rozloučily se svým
vrchním pastyřem, jeně svým milým zjevem, svou
vlídností a přívětivostí, svojí řečí na nedělní evan
gelium o pokoji Kristově, svými ostatními promla
vami bluboko do ardcí věřících 86 zapsal. Vy
slechnav slova díků, jež jménem dítek a rodičů
přednesl žák Fr. Číhák, odcházel vrchní pastýř
mile dojat projevy lásky, úoty a oddanosti našeho
věřícího lidu venkovského, provázen jsa vroucím
přáním, aby ten zvon, který rukou jeho byl po
syěcen a který tentokrát mohl zavzníti pouzena
roslončenou, po letech opět se rosezvučel na uví
tanou svého vznešenéhoavětitole. — (Volební
ruch.) [na našem jindy tak tichómvenkovějest
nyní rušno a živo. Provolání sa provoláním, leták
za letákem, schůze za schůzí. Nejzajímavější byla
schůze poslední minulé neděle. Představil se po
krokový agráraík 8 několika svými u nás cisími,

stranon agrární nějský professor s Praby. Když si
pánové notuě vyčinili, jedni na drubé, fnj, hanba,
vy lžete, vy „pohůnci“ a p. pokřikujíce, ohradil se

proti nim rázně jeden katolioký rolník sdejší, který
problásil, še katolíci budou voliti katolíka. Dotaz
ednobo voliče —ae kněze — ohledně volné školy

zodpověděl jeden řečník, že chce školu osvoboze
nou od živlů cizích (rozuměj beznábošenskou/.
Drubý dotaz ohledně rozlaky manželské zodpově
děl vten smysl, že by bylo dobře, když si někdo
uváže nějakého vola na krk, aby se ho mobl sba
viti. Nato nastela mezí účastníky taková vřava A
takové projevy nespokojenosti, že k odpovědí na
třetí dotaz, obledně odluky církve od státu, se
řečník ani nedostal. Byla by asi vyzněla v ten
ptnysl, jak otevřeně nociólní demokraté ve svém
letáku prohlašují, že se zasadí oodloku církveod
státu. A proto katolíci pozor!

Z Bydšovska. Nešťastnýpane učiteliBry
nychu! Čeho jste ne to dopustil! Vy klidně večer
klsdete se na lůžko, abyste ráno opět s novými
Bilami oral brázdu na národa roli dědičná; a ani
snad netušíte, Ze ned blavnn vaší vznáší se Da
moklův meč. Štěstí ještě, že nažijeme ve středo
věku a že máme již století dvacáté, stoletl svo
body. jinak by to s Vá i dopadlo velice bledě,
Dovídáme ae totiž, že přede 2 lety do organisace
přijatý člen Brynych dělá klerikálům velmi účin
ného sgitátora. Stal se v posledníchpředvolebních
důvěrných schůsíchkatol. zemědělců předsedou
jich pro Hlavečník a okolí, na nichž řečnil, vy
dával a podepisoval legitimace k nim. Teď ale
přijde to nejborší - brr, člověku naskakoje husl
kůže! V základě (I) tohoto „jesnitismu“ 60 vavr
huje Vaše vyloučeníz organisace. Tak vidíte, pame
očiteli — kdybyste peal legitimace a koval dů
věrné schůze s přednáškou nebo aspoň čtením
Hajnovy brožury „Nebezpečí reakce ve školatví“,
byl byste v plné milosti pánů organisovanýeh,ale
takto jste vláčen po všech školách; mnobý kollega
Vám ještě přisolí, a pak dostanete rozbodnntí,
čili bade ned Vámi vyřčen ortel, Aťžije svoboda|
Časem nám zajisté sdělíte, Jak to v základě toho
vašeho jesnitiemu dopadlo.

Z Úpleka. Opravda zajímavé věcí naálnec
sví v této volební kampani. Na př.byl jsem29 /4.
v pondělí ve schůzi u Vacků,kde kandidátu eoc.
demokratickému Havlenovi účastník ecbůze p. V. B.
vyčetl, že řekl soudrahovi svému, oni že jsou tu.
proto, aby bájili velký kapitál. Kandidát Havlena
mu na to však ani neudpověděl. Zde tedy vidíme
pravdu, ač se socialisté dašojí, že bájí mas; lid.
Kandidát Havlena bušil se do prsou, še byl ura
žen na své Soc. dem. cti; Jistý pán prý o něm.
tvrdil, že řekl, že soc. demokraté jsou pro třídní
boj. To prý není pravda. A rozkurážil Be tak, až
tekl, že by naplivl onomu pánovi do obličeje. Zde
musí kašdý sám učiniti si úsudek osoc. demokra
tickém kandilátu a vůbec o celé straně. Byl jsem
na jedné schůzi ve Rtyni, svolané Šternberkovou
stranou. Socialistů bylo dost. Tu vytkl p. Jakoubek
a Jesenice socialistům, že jsou proti náboženství
Proti tomu soc. dem. řečník Rousek z Č. Kostelce
se hájil, že to není pravda; prý socialisté mejí
v protokolu, že náboženství jest věcí soukromou.
Jeden našinec řekl mu přímo do očí, še on sám
při jedné echůzi nu Závodí u Vacků vysýval účast
niky, aby vystapovali =církve, 8 dodal chytře. on

že nemůže, že jehopoměry tobo nedovolují. Řeklmu dále, že na schůzi v Havlovicíchpan Prokop
s Jásené přítomným 800. demokratům a národním
vytkl, že chtějí náboženství ze Škol odsttaniti. A
oni volali: Ano, to také oboeme. — Zde jest
nojlépe viděti, še my katolíci nemůžeme nikdy
dáti blas národnímu ani nenárodnímu. A ještě
něco. Velice zaráží to, že židé vořejně se hlásí
k 80c. demokracii. U nás tak činí okázale žid dr.
Falk. A přece jest s dostatek známo, že vrána
vrávě oči nevyklove a šid proti kapitálu ši
dovskému nikdy přece nebude. V této věci a nás
v Úpici velice svítá; proto velké důvěry sociální
demokracie u nás nepožívá. To bylo viděti na 1.
května letos. Veliké plakáty oznamovaly velký
tábor lidu. A víte, kolik asi bylo na tom táboru?
Jestliže jich bylo sto, je to mnoho počítáno. Ně
kteří mluví, že bylo asi 60 účastníků taboru. Teď
prohlásili socialisté, že budou zato na sv. Jana N.
pracovati. V „Chuďasu“, v listu anarchistiokém,
před 1. květnem stálo, že žádný poctivý dělník
na 1. května nepracuje — a ta blamáž. To
si anarchisté za rámeček nedají. Iučitelé ee snad
dají do agitecí pro 1. máj. Stalo se v Úpici. Na
1. května hráli bodebníci u školy. Učitel: Děti,
víte, proč se braje na 1. května? Žáci: Nevíme.
Učitel: To je proto, že žádný dělník nemá na 1.
máje pracovati. — Tohle přinesl jeden ták se
školy domů a myslel, še maminka zůstene doma,
Musím poukárati též na to, še občanská záložna
úpická dává do všech hostinců zdarma „Ruch“ a
„Pravdu“, v nichž se tolik útočí proti katolictvu.
A nešinoc musí se diviti, jak lid jest neproziravý,
jak se dá chytiti nejdrzejší prolbanoatí. Pokrokářští
pisatelé dovolávají se Písma i Krista proti katolí
kům, ale zamlóují pří tom, že sami Písmu nevěří.
Myslím si, že občanská záložna má rozliodaě jiný
účel než šířiti časopisy, které tak níským způso
bem proti katolíkům štvou. Či má se tak nápadně
obraceti proti těm, kteří si u ní peníze ukládají?

U
Listárna redakoo.

Ne některédotsay: ÚrmeKarol Berga on
v Hradci Králové jest křeťanská.— Mnohodo

( pisů odloženo do čísla příštího.



Příloha
Koho volitit

Diůhring, známý německý sociolog, nazval
kdysi sociální demokracii „židovským kšeftem“!
V žádné zemi neprojevuje sociální demokracie
svou závislost na židovstvu tak zřejmě, jako
v Rakousku.

Vůdci ústředního orgánu sociální de
mokracie, „Arbeiterzeitungu“, jsou židé: dr Viktor
Adler, Fritz Austerlitz, Winter a Pollacsek. Kra
jinské, křesťany řízené rudé listy, odříkávají
poslušně to, co dr. Adler v „Arbeiterzeitungu“
jako evangelium prohlásí.— „Právo Lidu“ řídí
žid dr. Winter a dr. Meissner, vedle nich pak
jsou jména křesťanů.

Jiný přední orgán sociální demokracie:
„Gewerkschaft“, jest redigován židovským mi
Ilionářem, drem. Karpelesem. Znám jest vliv
židů dra. Verkaufa a dra. Ingwera v sociální
demokracii. V Brně jest hlavou sociální demo
kracie dr. Czech, v Hradci žid dr. Schacherl,
v Schonbergu žid Leib Ereudlich, a čím dále na
východ, tím židovštější jest tato strana, VHaliči
pak židé: dr. Lówenherz, dr. Sennfeld, Schiffner,
Menkes, Nacher, dr. Mantel, Salamander, dr. Lie
bermann, dr. Weinberg, dr. Mosler a dr. Englisch.

Jestliže s druhé strany blíže prohlížíme
seznam rakouských kapitalistů, popatříme-li na
hejno vykořisťovatelů lidu, shledáme, žežidé
tvoří převážnou většinu.

Předními vůdci sociální demokracie židé!
Amezi oběma stranami sjednocující páskou

a „třídní protivy“ odstraňujícím poutem — spo
lečné zášti ke Kristu a jeho následovníkům!

„To jest lež! My bojujeme proti židovským
vykořisťovatelům právě tak energicky, jako proti
křesťanským, nemáme s kapitalisty naprosto
co činiti!“ tak nám zní vstříc ze svedených zá
stupů dělnictva.

Což vaši vůdcové také nemají s kapitalisty
co činiti?

Kdo to byl Simon Deutsch, který r. 1869
dal 2000 zl., aby umožnil vyjití prvního soc.
demokratického listu „Volkswille“?

Nebyl to dělník, nýbrž židovský bankéř!
Kdo to byl Alexander (vlastně Aaron)

Scharff, který dal k témuž účelu 1000 zl.?
Vydavatel orgánu kapitalistů „Sonn- und

Montags-Zeitung“, ideál všech bursiánů!
Bankéři, bursovní dříči a vydavatelé ži

dovsko-kapitalistických listů podporují hnutí soc.
demokratické.

Proč?
To vědí rudí vůdcové nejlépe.
A nyní příklad z poslední doby.
Vydavatel orgánu kapitalistů „Die Zeit“,

židovský millionář prof. Singer, nezavřel před
sociálně-demokratickým vůdcem drem. Adlerem,
kdykoliv šlo o uspořádání sbírky k vybavení
sociálně-demokratického posl.Pernerstorfa z jeho
periodicky se vracejících peněžních nesnází.

Týž prof. Singer nazýval při sporu se soc.
demokratickým „Arbeiterzeitungem“ tyto své
chráněnce lumpy, a páni soudruzi klidně to
přijali.

Výkaz příjmů říšsko-německé sociální de
mokracie, který každoročně bývá uveřejňován
v protokolech strany, obsahuje vedle příspěvků
organisací některé zvláště tučné dávky, jichž
dárce si na světlo netroufá a proto jméno své
zamlčuje, aby soudruhy nekompromitoval.
, Tak učinil „Muž v měsíci“. jehož pravé
jméno soudruzi zamlčují, tyto dary:

R. 1892: 5500, 1893: 2500, 1894: 3000,
1985: 2575, 1896: 7025, 1897: 10.200, 1898:
11.500, 1899: 2855 marek.

Werter daroval 12.000, 9000, 12.000, 8000
a 6000 marek.

„X Y. Z.“ daroval 6200, 8012, 8000, 5200,
7674, 6000 a 13.255 marek.

Proč neuvádějí soc. demokraté jména těchto
štědrých dárců? Jistě mají dobrou příčinu,tato
jména hezky zamičeti. Že tyto příspěvky nejsou
od dělníků, jest samozřejmo; příspěvky, které
samy o sobě tvoří kapitál, mohou pocházeti jen
od kapitalisty. Jest tedy patrno, že sociální de
mokracie se dává živiti od kapitalistů. Tím
se také vysvětluje veliká láska soc. demokra
cie k židovstvu.

Tím se také vysvětluje, že říšsko-němečtí
800. demokraté hlasovali proti všem zákonům,
které byly namířenyproti bursovním švindléřům.

A jak si počínají rakouští sociální demo
kraté?

Když v parlamentě 14. února 1902 purk
mistr dr. Lueger podal interpellaci pro volební
čachry několika židovských millionářů, byli to
právě sociální demokraté, kteří v debatě se
potom židovských kapitalistů co nejvroucněji
ujímali.

Poslanec dr. Ellenb „ ovšem z vyvole
ného národa israelského vybraný vůdce, hlasoval
ve sněmovně na straně několika zástupců bursi

ánů pro obchod blanko-terminový, tedy pro vyssá
vání a ožebračení lidu.

Židovstvo, kapitalismus a sociální demo
kracie tvoří pevný svazek proti poctivě [pra
cujícímu křesťanskému lidu. Může tu býti kře
sťanský dělník v nejistotě, ke které straně se
má přidati? Nebude dělati průvod fariseům v ru
dém táboře, Jidášům, kteří poctivého dělnictva
zneužívají za průkopníky černých cílů židovského
kapitalismu; on se přimkne k zástupcům třídy
poctivě pracující, k bojovníkům za křesťanskou
sociální reformu!

Strana dělnická — nedělnická.
Jmenovány již hříchy „samospasitelné“

strany dělnické soc.-dem,, spáchané před tváří
všeho lidu v parlamentě německém i rakouském.

Zpytování svědomí soc.-dem. není však
ukončeno. Možno pokračovati, a mnohý ještě
hřích se objeví.

R. 1904 v červnu hlasovali soc. demokraté
proti zavedení obchodnických soudů, které po
způsobu soudů živnostenských měly platně slou
žiti pomocnému personálu V obchodech.

Sami prozíravější přívrženci soc.-dem. hor
šili se nad touto „lidovostí“ strany. Berlínský
Kórnstein na sjezdu soc. dem. v Bremách tázal
se pln rozhořčení: „Jak bychom zde stáli, kdyby
zákon byl propadl?“

Není se však čemu diviti. Zájmy dělnictva
nejsou zájmy strany soc.-demokratické, jsou jen
pláštěm. Sám Bebel na sjezdu strany v Erfurtě
doznal nenpřímnost smýšlení s dělnictvem:

„Nejedná se nám 0 to, zda toho či onoho
dosáhneme, pro nás jest hlavní úlohou, abychom
kladli takové požadavky, kterých nemůže polo
žiti žádná strana.“ (Protokol str. 174.)

Požadavkem spravedlnosti je rovnocenné
postavení dělníka s ostaními občany v užívání
občanských práv. Splňuje se vě všeobecném
hlasovacím právu. Avšak přes všechen křik soc.
demokratů právo toto jim nepřirostlo k srdci.

Soc. demokraté němečtí prohlásili ústy ber
línského anarch. soc. demokrata dra Friedberga:

„Ani slzy neuroníme za všeobecné volební
právo.“ (Vorwárts“ 1904, č. 182.) .

Jakjesoc.-demokratická strana „dělnickou“,
patrno z následujícího: V minulé říšské radě
zasedalo 81 soc.-dem. poslanců. Z těchto zá
stupců „dělnické“ strany bylo: 22 spisovatelů a
žurnalistů, 11 redaktorů, 3 právníci, 5majitelů
tiskáren, 5 hostinských, 5 majitelů továren na
doutníky, 2 mistři truhlářští, 1 rukavičkářský
továrník, 3 mistři krejčovští, 1 mistr čalounický,
1 majitel přádelny, 1 ředitel,1 obchodník, I sou
kromník, 2 správci knihtiskáren, 2 expeditoři,
1obchodníksdoutníky,1knihvedoucí,1správce
nem. pokladny, 1 kamenotiskař, 1 chemik, 1 tka
dlec a 5 sekretářů strany. Z 81 poslanců bylo
36 spisovatelů, redaktorů a právníků, 18 za
městnavatelů a 2, kteří místo zaměstnavatele
plnězastupovali a 18 podobných těmto. Na pravé
zástupce lidu zbývají: 3 tajemníci dělnictva a
4 živnostenští úředníci. — Čistě dělnické!

V Berlíně žádali r. 1901 dělníci jednoho
městského volebního okresu, aby za kandidáty
poslanectví byli bráni muži z dělnictva, „aby
strana nepřestala brzy býti stranou dělnickou.“

U nás ukazuje strana soc. demokratická
svou „lidovost“ v seznamu svých novinářů a
redaktorů:

Dr. Adler, Fritz, Austerlitz, Zikmund, Koff,
dr. Ingwer, Beno Karpeles, Spielman, dr. Luis
Czech, MosesHirsch, Hugo Heller, Leo Freundlich,
Ervín Hammerschlag, dr. Winter, dr. Soukup etc.

I následující ukazuje zřejmě „dělnickost“
soc. demokracie. R. 1903 dostali se v Březových
Horách soc. dem. do obecního zastupitelstva.
Za obec. správce zvolen soud. Štverák, který
ihned snížil mzdu obecního dělnictva o 20 hal.
denně, pro sebe však žádal zvýšení remunerace
ze 60 kor. na 100 kor.

"V Rosicích na Moravě r. 1905 způsobili
soc. dem., že v těžařských závodech musí topiči
pracovati o neděli a ve sváiek 12 hodin, místo
dřívějších 8 hodin.

Ve Vídni dostali r. 1902 soc. dem. do své
moci kupeckou nemocenskou pokladnu, kterou
před tím spravovali křesť. sociálové. Režijní
výlohy za režimu demokratického stouply z 30.118
kor. na 39.912 kor., kancelářské výlohy z 2861
kor. na 4731 kor. a knihařské výlohy z 3103 kor.
na 6958 kor.

V drážďanském potravním spolku, jenž za
oběhu 6 mil. marek docílil 8 proc. dividendy,
žádali zřízenci závodu za pensi. Ale soc. za
městnavatelé odpověděli: „My nemáme pense,
naši zřízenci ji nepotřebují také“ —

„Nejlidovější“ slib soc. dem. byl stát bu
doucnosti. Avšak dnes již sami vůdcové soc.
dem. ztrácejí naději a popírají možnost slibo
vaného dělnického nebe — onoho nebe, na něž

1

tolik hejlů se nachytalo — Roku 1886 psa
Bebel ve své knize „Unsere Ziele“ o státu bu
doucnosti.

Dne 3. února 1893 však týž Bebel veřejně
v něm. říšské sněmovně prohlásil, „že soc. dem.
vůbec žádného soc. dem. státu budoucnosti míti
nechtějí.“ („Čech“.)

* ubyla by ahově,
Kalmuuovakávasadova,*

. 7.

: 5
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Pravá jen

S
Silně rozčilující zrn

kovou kávu by nikdo
neměl píti nesmÍšenou!
Kathreinorova sladová £

káva Knojppova

se jedině osvědčila
jako nejlepší přísada,
terá jest lehce stra

vitelná, vý
Živná a krev
tvoříc pod
poruje zdraví.
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NY Děti bY se mělizvykati jen na
Kathreinerovu. ©
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K zasvěconému svátku

su Cyrilla a Nethoděje
dne 14. července

nabízíme

písně $ notami:

1. Ejhle oltář Hospo
dinůvzáří...
(mešní).

2. Bože, co's ráčil před
tisíci roky .. «
(hymna Velehradská).

89 4 str. 1 kus za 4 hal,
100 kusů 3 K.

Biskupská knihtiskárna
v Hradei Králové.

ktelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Muhl, Ant.Hůhlamnástupee,

všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.+
Čelná doporučení od veledůstojného ducho

venstva k volnému nahlédnudí.



Doporučujeme

PDXCODKGODXERDX6PÍX

Jan Horák,*
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.bh

Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XCODXG2 XEODXGODXČP

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kosa, parameniá
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčiní vo výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvormího dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

643X662XESI[X]CEBXEBIXEBDX
XCE2XCBIX663(XI6P2X6P3

KOKKOKKOKKOKX OKO
Veledůstojnému

duchovenstvu!

Kar. Světlé
Jan vlaněk, r Srět
Konviktské ul., ý paslř spe
eielně na kouížinínáčnní dovoluie

i dopornčiti avůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně prace
vaný eh kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

lampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, pAtenky, nádobky at. d., všev přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohm slatá a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukáska, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré výrobky a slacemé ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené.

FOKOOKOCOXINIK KOOKOKOOGK

Praha-l, ul.

Anglicky
a německy

Továrnaee
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

UG Jos. Tomášek
o ve Vysokém Mýtě,

— nabízí —

koňak, slivovici, berovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víne, bíléi červené,vino boruvkové (medici
nalní),vína sladká avino Šumivé (šampaňské).

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

| Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

konánajp výstavěv nozpřídrnovkýné ji.st a diplomem slaté medatlle,a mnohýiníji
nýmě dáplomy4 právem rašení slaté medadle.

Vzorky zdarma a franko,

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu

první a nojstazší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
vwHradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladné

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, číméumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstra práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.
- Veškeré vzerky jseu Jeho

Blskupskou Milestí rovide
vány.

Mešní mádoby jem v ohml
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílém jen posvěcené,
Vzorky, rospočty, nákresy i

hotové sbožínaukásku o
MŠi = a

se zašlou.

Chudším kostelům, možne splácet bez přirážek.
RB“ (Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “jšij

Prosímireledůstojné duchovenstvo e laskavou přízeň
a důvěru závodu domácíjmu.

ČEICPICHICOIMICODGOICHICOI
JAN KALIS,

hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

ák8

Solidníobsluhapří«írných

cenách.

odwu
ao|Áu99

opruz|

F umpPogpéronabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní
všech druhů a soustav. Pemdlové hodiny

v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné
k , jako: otisky, , náramky

a J9 ej modernějšímbroredonl spachy dk
Důvěry hodným mísilky na výběr táš i na splátky

bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1848.
CPDEEICOIGEIMKODÁRIGOICOI

První výroba

v Čáslavi

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

cena levná, jakost výborná,

Legitimace u.
do důvěrných schůzí

dle 5 4. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

m dostati Ize levně

v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochrancou známkou.

ZlatámedaillePardubice

1903.

"ojrepotm$38|Z:90611ápu0T

"9061ZHVd9TIISPom93812

Vídeň 1006. Zlatá medaile.
Antverpy 1000. Zlatá medaile.

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného usnání.
kteréjjedině kupujte mžádejte!MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v NL. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

fTovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416

2OOOOOCXX
C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G, JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší sgenda jek vnitrozemská, takraniční.

Kancelář „Hůtel Hyrši“,

Zápisné 6 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.



ď První královéhradecké knihkupectví, antikvariát a závod hudební s

: Bohdan Melichar v Hradci Králové. *
obemdala o U09KY| p momiratazlleůmt| opata om p S

Biskupská

ba osel knihtiskámnav HradciKrálové
: Krejčí k nabízíkuÝ Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

name 1 ogeopoponiokévisita

Jas. Kieslicha | ObrarySr.OtoePlaX.+pěknémpasDI
a

V PRAZE,
A Ý umělecký závod 80

. obařský a řezbářský.

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

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,

Ml the AARAnon har růovědníce itelny, , pul

y atd. dle lu orlů, a né veoe NaObrany,emie, fot a diplomy. + nábytek a
P Ken oředmětyhodičí 8 ša „ařky.
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

v Hradci Králové 26X30 cm.—veraefigies—za K 150;

odporuěajese ku provedeníveškerépráceoboru 0 i“ P "apamátku dětem 9 k:
stavby a znovusřizování ..

doplsnice s podobenkou J. B. Milosti
hDra. Doubravy 100 kusů za 5 K;

ve formátu větším 100 kusů za. 8 K;
k zarámování 1 kus za . . . 60 bal.

Modlitby po měl sv. (3 Ave/ české a

oltářů,asatelen,
křižových cest, Bořích hrobů atd.

lat., česko-něm., něm.-lat. na deskách
Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po- kus za . 30h.

] h 1 lychromování uměleckýchpamátek,oltářůasoch Panem docoole na deskách "30h

TI Ji | J| Ta s plnýmobledemna původnosta sloh.Prácejen Obojepředchozívevkusnýchdeskách1 K.dokonslé a ceny levné. Kanonické tabulky soupravu . K 250

Renovacestarých oltářů akostelníchsařísení.

V
: ; Praeparatio ad Missam)

látek pro domácnost, jakož i dámských a páns ch Nákresy,rozpočtyatd.,ochotněa bezplatně. .% 1K
látek jet u Tkalcov. výrobního S ohe:| | Četnédopl umnáníporace. patra hm M.) anta Misene
čemnstva „Vzájemunost“ v Hronově. Téžlze| © d E oacristiamna noty 30h
obdržeti partiezboží 30 mt., obsabujícíkaždá | ©. 9 Cast opeprati do zpovědniceA 8 k
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar- Tabulk o. N n 1. zpov :

chenty, sukénka, šolyše, zefiry, konafnoyatd. jož uouky“ »Zavřítdváře“ A.. 20hnechají se v každé domácnostivýhodně upotfebiti, »
za K 12-—, vyplaceně od koruu 20"— výše. Připomenní , slušném chování [,

Vzorkya cenník zdarma a franco. O Instrnctie do gener. ea. visitatione
; ; brožov. v celoplátně „ . . „ 50h.

Prmí český katolický závod vč Vídni. Matrika biřmovaných slinováním arch
č Biřmovací lístky 100 kusů a - 35 b.

pali s U 6 Jinétiskopisypotřebnévždynaskladě.| m =
Dílnakuvyšívání| i Ig nu
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda

73 chinů),nebes a a Továrna na cottagová americká =

25F J = spolkovýchprapo
E 358 rů; na požádání R M

2- n O obstarámtéž ko
5 sz r vovénádoby,kříže též evropského systému
« $ ši jdU at d. '.
s Hin é | Rudolf Pajkrá spolp pi čkitě „Vídeň, || Rudoli£ ajkréc Spol.

zčš yn E šzží 0 (VIL 0., Seiden v Hradci Králové.
E Váa A gassečís.35. Sklady:
sb 9 a, k 8 ké ý < Na m sasílá Budapešt,VIII.kerJózsefo : se vše framco. kórá „ — Praba,

Rs » E é ns Ferdlnandorétř. 43."„———— 2, Vídeš=VII.,Mariahilferstr.
= 86.

— — iřestná listy Ceníkyzdarmas
.. (exoffo)40 kusů za 60 haléřůnabizi Meifnm “ 24,, 2110 ejnižší měsíčn ? =

NAVSTÍVEN K Y Biskopskáknihtiskárne splátky| endu
, — s P. T. duchovenstvuzvláštnívýhody. u

- VŠERO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

KNIHTISKÁRNAV HRADCIKRÁL. KARRNRNA SO 300000000 06000

+ + Koncesovaný elektrotechnický zárod. 3% dán

JAN STO A P x 13 Z onooránekostel s:v T . OStecin ..

Aa aE ae peo2B, 3 dom Jedák v HradciKrÁL3. 3, mUNIAKAVHRADCIKRAL,
doporučujevždyve velmibohatémvýběru naprotiGrand-Hotelu. LL PĚTIDOMÍČ. 286.

kraj kové záclony, Zařizuje x DoporučujeseslušněP.T.ducho
v cenách pro 1 okno od K 4— do K 40—. elektr. zvonky, telefony, x venstvuk provedeníuměleckýchprací,
Jové x jako: oltářů,kazatelen, křtštelníc, zpo

Ů a krajkové sáeloky: ráže K i do K 60— hromosvody. x vědnic,Božíchhrobů,křížovýchcest
Okétnovéádlesky-© modKY= výše| ŽB Hlavní sklad všech eloktrotechn,ŠŠ| P

, „Brise-Bise“. . . A. : rámůatd.atd.

Kokoor ně oK6 doK507 a sportovníchpotřeb. jg "jlovéstery< -+ + + + * $—doK50—, Femme11.. i x Opravujea obnovujestaré
portnon l č '. ýe Fonografy.(Gramofony. áetelnípro.1:

clony krajk.ma metry k stříhání 1 m od 50 še. Výměna sramef 1 :

“) m ony od (EE | i M 1. HMEpeter. m0 Výkresya rozpočlyna požádání.zauža Šeě sla KNKENRAKINSNAEHEÍ| |



PRTT LEVEVYVM

Zdraví prospěšná směs,
Dlonholetou zkušeností a důvěrou odběratelstva
podporován, mohu dnes otevřeně říci, že jak smaěst
kávy zelené, tak za mébo osobního dohledu
pražené největší oblibě a odbytu daleko za
branicemi se těší. Kapuji pouze nejlepší druby
a jakosti kávy; spokojím ge 8 mevším ziskem
a jest zajisté žádoucno, aby ctěné obecenstvo
kraje našeho této výhody hojně používaloa na
moji firmu s úplnou důvěrou 8e obrátilo. Bude

zajisté k úplné spokojenosti obslouženo.

Fr, Jelinek, Slatiňany u Chrudimi,
zasílatelství a modernívolkopražírna kávy.

TETYTOFYTYTT

Vina ku mši Sv.
Zaručená přírodní, jakož i.

Jemná tabnlová víma vlastního Školení
doporoučí *

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordinar. listem diec. Čes.- Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodejí mešního vína.

TTC TCH TKKTT TT TETOTOJETOTOTVTTTOTO TT T TT T TT KTO TKTTOU TY

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
5 (protokolovaná Arma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
i (bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Výprachticleh)

i doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
: svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

MIMNOITOMTTTENMRTMÍ

Josef
Dvořáček,

státně vyznamenaný závod kloboněnický

v Hradci Králové
98. Palackého třída 83.

mezi Grand-hotelem a Sv. Janským náměstím
má na skladě

lobouky plstěn
""nejjemnější druhy.

lobouky vlněné
děti, chlapce a pány.

lobouky hedvábné;:%,
k i kulaté, vždy v hojném výběru.

lobouky lodenové onw
rakodílné).

$lobouky slaměné"6
5 a pány (bohatý výběr).1 dívěí, dě chlapecké i ,ŠABAT oafuue | nee

ORE* Zásilky na výběr ma požádání. Bý

Opravy vyřizují se rychle a levně.
Geny lovné a povné.

vídeňské
tvary

v různých
cenách pro

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní
Moblekyli

všech druhů

Rozšiřujte

K sv. biřmování

nejlepší dárky
za velice levné ceny nabízí

x7. ŠOTI.C.8
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.

pa | dánKryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Harlova
ul. čís 29nové blíše Ma
lého náměstí, dříve přes
69 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručaje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice$ se šelemými
rámy, sílémi vsasením.

Veškeré rozpočty, akizsy 1 odborná rada bezplatně, beze
vší závaznost! ka definitivní objednávce.

ORE*Nesčetnáveřejná i písemnápochvalnánznání.jj
Založeno roku 1836.

=Zdrojem zdraví
jsou lihuprosté nápoje, z nichž
—| dodnes nepřekonányjwa —
šumivé limonády
chuti malinové, citronové, jahodové,
mařínkové s třešňové, připravované
— pomocí—————7

ch šumivých

Eo>

[iLEK)"

AVHVNAVAVa"

2030205

©;

mOECETATEIK]TEBAAA

KLba:

BESTTZTY

ETAPYOLT8)

pECKOOELCKTE]vavavavawa'/

Maršnero

Ročnívýrobapřes 40 mil.kusů. |
Jediný výrobce:

První čes. ako. společnost továren maťorient.
cukrovinky a čokoládu na Král. Yinohračech

53 (dříve A. er). | 8

(A

Sklo
do pařenišť ma každou stanici

nabízí:
24/24 om. . „11 hal.
2626, . .13,
3030., -Wy

fermežový tmel (kyt) . 19 „

Diamanty
ae zárukou za bezvadné řezání

ORP*kus za 4 koruny ij
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís.akrál.dvorní$ dodavatel

L Dr hotelu„Mature h

Pro Hradec Králové a okolí

přijme velký závod

me- Spolehlivého a řádného -%muže
k cestování a ku prodeji v rodinách i u řeme
slníků co nejlépe zavedeného předmětu na stálý
plat. Místo to hodí se též pro řádného řemeslníka.

Nabídky pod značkou Š. $. do admin. tohoto listu.

Boži hroby
krásně provedené u velikém výběru v kašdém

slohu, se vším příslušenstvím,

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva
řezané i s pevné sádry, jemně polychrom.(ve

velmi levných cenách.)

Sošky„Wzkříšení"
ze dřeva řezané, jemně polychromov., jakož i

veškeré kostelní práce ze dřeva
nabísí veledůstojnému P. T. duchovenstvo

Petra Buška synové, Sychrov
uměl. sávod sochař. a řezb. pro práce kostelní

— Založen 1855. —

(Provedeno as 600 olt. a B. hrobů.)

Bc ="
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 26X30 om. na
— křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmK 6-.*

„
zahradnické

m



Již nyní nepřátelé naší strany katolické
z hučva pad našimi úepěchy bojují proti našim
kandidátům zbraněmi bezectnými. Rozhlašuje
se leckde, že teu nebo onen kandidát strany
katolického lidu svojí kandidatury se vzdal.
Tím chtějí lháři katolické voličstvo poplésti.
My však prohlašujeme důrazně, že žádný náš kan
didát neustupuje. Volte tadíž bez ohledu na ne
poctivé hlasy našich škůdců katolické kandidáty,
kteří jsou vám od nás odporučení.

Buďte připraveni i na ta ošemetuost, že
krátce před volbou rozšíří se leckde zpráva,
že ten neb onen náš kandidát právě zemřel. ZI(
myslnost a nepoctivost našich protivuíků nemá
žádných mezí; vždyť jest zde zkušenost z Mo
ravy, kde rozhlašováno podskočně, že zemřel
kandidát kněz Šrámek.

Teď teprve, kdy lid český po dlouhém
lhuní o katolictva se probouzí a honfuě se
pod prapory katolických kandidátů staví, zlobní

neštítí se prostředků žádaých k podrážení na
šich nohou.

Naši protivníci mají ploo peoěz, plno
agitátorů ; mohou snadno i pro své neschopné
kandidáty rozesílati na všecky strany veliké
balíky chvalořečných letáků. Domnívají se, že

kama, agitovali jsme s těžkými osobními obětini.
A přece jenom lid při vší ryčné reklamě
stran jiných poznává, kdo 8 ním apřímně oltí.
Važ si tudíž, katolíku, práva, které ti při volbě

máš pro sebe a me pro jiného. Řekni, že přeješ
každému svobodu volební, nikoho nepřemlouváš, tedy

tobě.

Katolíci, nedejte se zviklati! Jste na
krásném postupu. Již nyní 6e ukazuje, že ka
tolictvo české jest obrem velikým, který do

ní strach všem protikatolickým stranám,
které tak dloaho naši církev a vlastenecké
katolictvo tapily, o něm lhaly a postý výsměch
z něho si tropilyl Již nám docházejí i zprávy,
jak volební lístky jiným stranám se leckde rozdaly,
za to však v těchže osadách upřímným kato
likům posad nevydány. Co chtějí tedy népřá
telé obmýšleti? Proto pozor na všecky strany!
Nuceuí k volbě toho neb jiného kandidáta a

trestům.

Volte všichni svorně a jednomyslně

českého,
kteří ze všech svých sil o to se přičiní, aby po
vinnostem na ně vloženým v plné míře dostáli.

Uvádíme zde, které kandidáty naše strana
postavila ve volebních okresech městských a ven
kovských.

Městské volební okresy:

majitelů domů v zemích koruny české v Praze.

Král. Vyšehrad: Anfonín Šrámek,
uhlím v Praze—II.

obchodník

Václav Dvorský, majitel živnosti holičaké a ku
deřnické v Praze.

6. Holešovice-Bubna : Alois Sýkora, finanční
účetní rada v Holešovicích. .

8. Smíchov (První část města): Václav
Stupka, živnostník trablářský na Smíchově.

9. Smíchov, část druhá; dále Košíře, Vel.
Břevnov, Střešovice, Dejvice, Bubeneč, Hlabočepy

roušek, redaktor v Praze.
13. Město Žižkov (druhá část): Bohuslav

Subrt, faktor koihtiskárny v Praze II. čp. 570.
15. Město Plzeň, IV. a V. okres obecní

(Saské a Pražské předměstí): Karel Wolf, po
Štovní úředník v Praze I čp. 234.

17. Nusle, Vršovice, Michle a Krč: Vincenc
Cigánek, katecheta v Michli.

24. Hradec Králové, Třebechovice, Opočnu,
Dobruška, Rychnov o. Kněžnou, Vamberk, Ko
stelec n. Orl., Nové Město n. M., Česká Skalicea
Holice: Dr. František Reyl, ředitel „Borromea“
v Hradei Králové.

29. Tábor, Soběslav, Benešov, Jindřichův
Hradec, Kamenice pad Lípou, Bechyně, Lišov,
Sviny Trhové a Sedlčany: Pefr Pícha, živnostoík
trahlářský v Benešově u Prahy.

32. Volební městský okres: Příbram, Bře
zové Hory, Hořovice, Hostomice, Rokycany, Rad

nice, Březnice, Rožmitál, Dobříš a Blatná: Karel
Kolmincer, hospodářský úředník v Rožmitále.

37. Mělník a Mladá Boleslav: Václav Špaček,
učitel v Košátkách.

39. Semily, Železný Brod, Vysoké n Jizerou,
i Jilemnice bez obce Lhota Zálesní: Josef Filler“
! kaplan v Semilech.

41. Hořice, Nová Paka a Lomnice n. Pop:
' Dr. František Sulc, prfessor náboženství a filo

sofie v Hradci Králové,
43. Náchod, Nové Místo n. Met, Opočno:

Dr. Rudolf Horský, kvíž. arcibiskapský vikář a
farář v Šárce u Prahy. .

44. Kostelec n. O., Rychnov jn. Ko. a Žam
o berk: Ferdinand Vogel, starosta obce a rolník
s v Česticích.

45. Hradec Král., Chlumec n. Cidl., Necha
nice. MUDr. Arnošť Pekař, lékař a rolník v Čer
nilově,

46. Poděbrady Král. Městec a Nov. Bydžov:
Antonín Drápalík, učitel na gymnasiu v Hradci
Králové.

47. Nové Benátky, Brandýs n. L., Nymburk:
: Josef Jelínek, rolník v Hlavenci.

48. Český Brod, Karlín, Žižkov, Nusle, Vršo
vice: Alois Svejda, dělník zemědělskýv Libšicích
nad Vit.

49. Smíchov, Zbraslav: Vlastimil Hálek, ta
rář v Liboci u Prahy.

50. Beroun, Unhošt a Dobříš: Josef Brož,
borník na Kladuě.

53. Rukycany, Zbirov, Březnice: ©Václav
: Bambas, rolvík ve Svojšicích.

54. Příbram, Hořovice: Leopold Havelka,
' boraík v Příbrami.
| 55. Sedlčany, Sedlec, Votice,
: Emanuel Jungr, redaktor v Praze.

56. Benegov,Jílové, Říčany: Josef Tomšů,
farář v Dol. Jirtanech.

57. Kolín, Konřím, Č. Kostelec: František
Jelinek, říd. učitel ve Zdánicích.

, 59. Pardubice, Holice a Přelouč: Josef Ko
lín, starosta obce a rolník ve Chvojenci.

60. Chrudim a Čáslav: František Šabata,
starosta obce a rolník ve Yrbici u Doudleb.

' 61. Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Lanškroon a
Polička: Dr. Josef Myslivec, advokátní koncipient

| v Praze,
| 62. Vysoké Mýto, Skuteč, Nasavrky: Jan
+ Krejsa, sturosta obce ve Zderazi.
i 63. Chotěboř, Habry, Hlinsko, Přibyslav,
: Polná: Josef Prokop, starosta obce v Jasené

64. Německý Brod bez místních německých
p obcí; Humpolec a Ledeč: Anfonín Adamovský,
' rolník v Nač:radci
| 65. Vlaším, Dolní Kralovice: Václav My
: slivec, redaktor v Praze.

66. Tábor, Mladá Vožice, Soběslav: Josef
; Dvořák, mlynář v Jistebnici.
' 67. Písek, Mirovice,Vodňany: Josef Freiladh,
1 kaplan v Chelčicích.
| 64. Horažďovice, Blatná, Sušice a Kašperské
. Hory (bez německých obcí): Josef Brož, farář

v Buděticích u Rábí.
69. Klatovy, Nepomuky, Plánice: | Marfin

+ Klouda, reloik v Dolanech,
| 71. Strakonice, Volyň, Prachaticea Vimperk
. (bez německých obcí): Václav Hons, larář v La
- žicích u Husince.

72 Milevsko, Hluboká, Vltavotýn, Bechyně,
| Netolice: Anfonín Barcal, rolník v Tuháni.

73. Jindřichův Hradec, Počátky, Třeboň,
( Lomnice nad Lužuicí, Veselí nad Lnžnicí: Josef
| Svoboda, rolník v Horní Cerekvi.

74. Pelhřimov, Pacov, Kamenice n. Lípou:
Milo Záruba, farář v Jiřicích.

| 75. České Budějovice, Lišov, Trhové Sviny,
1 Chvalšiny, Kaplice, Krumlov, Nové Hrady: Anto
l nín Šach, starosta v Hůrkách.1

Novoklov:

Šeob, úvěrní společnost
v Hradci Králové,

llálka ve Vídní VI., Getreldemarkt 18,

přijíná wikklady od 1 K počínaje naúrok 4'/—59, dle výpovědi.
Záruka hotově aplaceuých závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.000 00. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou 8e na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
míkům, obchodníkům .a vůboc důvěryhodným

osobám všech stavů na výhodné splátky.
Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a

zabývá se všemi obchody bankovními.

u m
Velmi výhodná

ne- příležitostná koupě.

Za příčinou vzdání se obchodu

Nové krásné reformní postele, k těmže noční
stolky a umývadla, s mramorovými deskami,
jedostlivé kusy nábytku aneb celé zařízení
pokoje, postele z tvrdého dřeva fornýrované,
k těmže umývadla s mramorovými deskami,
postele z měkkého dřova, psací stolky, drá
těné vložky do postelí v železných rámcích,
vérovématrace, slamníky, záclony, garnysy,
gonsole, mycí příbory, zánovní patentní stá
čecí stroj na pivo, stojan na láhve, skříň
na umytó láhve, košíky dřevěné na nošení
láhví, košíky drátěné na nošení sklenic, velké
množství pivních a vinných láhví, láhve na
okurky, sudy '/„hl. aa okurky zvlášť dělané,
sudy po víně, sudy po zelí, lampy různých
druhů, zreadla, obrazy, skleničky na víno,
ba vedu, střikové atd., sklenice kávové a
čajové, nádobí porcelánové: talíře, mísy,
šálky kávové, šálečky na mokka atd., sirníky,

sláuky. Všo se nachází v dobrém stavu.
Dále vyprodám veškeru zásobu svých vinných
sklepů: vína láhvová původn. plnění, mnoho
druhů: vína rýnská, Bordeaux, Voslavské,
Mělnické a j. za velmi levnou cenu, vína
sudová výtečná, zaručené jakosti za Cenu
velice mírnou mám na skladě, pravý frau
couzský cogaoac, Malaga, Madeira, Sherry,

řecká vína

Adolf Bařtipán,
hotelier v Adalbertinu

vwHradci Králové.

nabízí

a
Kupte si důkladnýspis: "V

Z domácnosti sociál. demokratů,
Řada I. Píše J. P. Hradecký.

Cena 1 ex. 16 h, 50 kusů po 14 h/ 100 kusů po 12 b.

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král.ANANAS
Z „Casových úvah'“

posud jsou na skladě tyto spisy:

Raiffelsenovy záložny -. . .. -< ... 8hUčtesezdějin--.... 16,OslavaHusova-2 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1636 8,
Žaloba vyděděnce XIX.věku . . . -. 8,Otrestusmetí<<... 8,
Zrušenířádujesultského.. .. - --.- 8,Vládažidovstva-2.2 4,BlížekŘímu-o :,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,Vyznánístaréhohříšníka..... . 8,Osv.zpovědi<... A,
Svépomoc dělnictva 8,Pryčs dogmaty- -++ +++. 8,
Fara katolická a protestantská
O úpadku náboženství mezi protestanty . 16,
Zpráva o sjezdě Českoslovanských kato

liků v Hradci Králové . . U,Velikýbiskup-ee 8,
Důležitostpravéhonáboženství... 16,
Pokoraa náboženství... -+ 5,
Zakládejte odborové spolky - - - 8,Husitéjindyanyní.-++ +++-4,Několikslovopapežství.<- -- 8,Katakomby-+4 8,Českénáboženství-+ +-16
O ústavním životě v Rakousku . . 5,
PlusVl. a Napoleon|- -++ +- 8,Sebevraždystudentů.-<+.-+ -+--- 8,Českákonfesse-+ ++++ 2,
Účelnostv přirodě-++ +++- 16,
Pohřbívati či epalovati mrtvoly? 8,
Moderní náboženství Masarykovo 8,
Jubileummariánskéa Lurdy- -+ - 8,
Otroctví zrušeno křesťanstvím 16,Spojencieplritistů-< -- -++ 8,Omanželství-0 8,
Braňmesetiskem -+ +++- 8,
O zázracích Kristových <. -< +- 16,
Jest úcta Panny Marie oprávněna? . . 6,
Návětěvouu Slované.<- -+ +++- 8
Volné kapitoly o spořivosti—- 8,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

BINANBIAIKMA ANN
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Václav Poláček,

sánvite!lvarban a harmonií v Rychnově
nad Kněžnou

doporučuje se P. T. duchovenstvu, patronátním
úřadům a soukromníkům

veškoréopravyjakož1přestavbya ladění
po r na 8 harmonií.

O> Ručímza nejsolidnějšípráce.<

Krásný a trvanlivý

nálěrm mla
jest Viktorinova jantarová barva s fermežovou zá
ladní, boď světlé neb tmavožlatá. Podlaha natře so

první den fermežovou základní barvou a druhý den
jantarovou barvou. Schne celkem 2 duy a má krásný
Jesk. Na 20 čty. m. je potřebí obojí barvy úbrnem za
K 680, Štětec k natírání 70—90 bal.

Suché barvy facádní
povětrnosti vzdorující, všeobecně uznané zanejlepší
nátěr na průčelí domů, ve všech odstínech. Barva za

sílá se jako prášek, na 10 čtv. m. stačí 1 8: Cenaza 1 kg 40 bal. K zá ilkám na venek přikládá se
stručný návod.

Vosková pasta na parkety
bílá neb av. žlutá. Touto pastou docílí sa překrásný
lesk, podlaba nechá se vlhkým hadrem čistit, aniž
by leska nby'o. Na 16 čtv. m. stačí 1 krabice za K 1:40

Při poštovních zásilkách se obal neúčtuje.

Fr. Viktorin,
sávod semenářský a barvami :—
v Eradoi EGrálové,

Velké nám.

SEEdevBeAVERE

Kraliky I
- tříslové černé (Blach an tan)

pěstuje la mláďata jejich ve stáří 2-3 měsíců
7 nespřízněných párcích po IK 3'— za pár
»dprodá a každou žadanou zárukou

Jos. Jelínek,
člen Ú. 4. K. Č.

VeWalšovicích u Hradce Král.

přisadou
DP-pravé

Se

jemné | krásnévůně,

Učně
s dobrým školním prospěchem|

uměl. závodposlacovačský |

J08, KIRRLKAv radí Črálná,
—

D) |

Skvělé výsledky v poměrně krátké době!

při dně, hostci, rheum.,
lechlas, žensk. ne
mocech, chudo
krevnosti

Krásné

letní sídlo. |;
Lesní park 600.000 m?

NXHL sezona 15V 1. IX 107,

Více vyznam. 5 stál lázen. lékaři.

Rybník, lázně.tennis. Snížené ceny
obdrží: důstojníci, vojenští a státní i zemští

úředníci. Sluhové státní u zemští, důst. kněžstvo,
členstvo spolku učitelů (z Čech, Moravy a Slezska),
všeobec. úřed. spolku i spolku železničních úředníků

ve Vídni. — Více vyznamenání výstavních.

pladinné a vodoláče

Veřejná soutěž.
C. a k. patromátní úřad v Bystrém

u Poličky zadá veřejnou soutěží

přestavbu
a rozšíření kostela

ve Vitějovsi.
Stavební náklad hez vnitřního zařízení roz=

počtěu jest na 23.336 K 42 b.
Do plánu a rozpočtů, jakož i podmínek lze

Oferty, řáduě kolkované a vadiem per 1000 K
(jeden tisíc korun) doložené a zapečetěné, při

C. a k. patronátní úřad v Bystrém,
dne 27. dubna 1907.

Pozn. Soutěž na vnitřní zařízení kostela
bude později vypsána.

modernívodoléčba, masáž, octy

nosti, bledničce, bělotoku,
(l cukrovce), chudokrev

Rozsáblý park. Laciné byty a koupele. Znamenitá kuchyně.

V Hradci Králové, v měsíci

Rodina

máji 1907.



páboženeké ovyky lidí, kteří vůbec o nábojenský kult
stojí. Nějaké puritápské obrazoborectví neodpovídá
teké bumenně sjemnělé naší době. Postačí n ka
náboženské reformě, aby z dosavadních křesťanských
vyznání se vynechalo to, 00 od lidínábožensky, ale

ži tom svobodně myslících bestoho se přijímá jenom
jako starý bezcenný inventář.“

Pravdivý úsudek © volmé škole.
Časopis „Freidenker“, který ve Vídni vydává soo.
demokrat Watecbl, píše ve svóm májovém čísle: „Klo
rikálové nejsou hloupí: vidí již v duchu, že z volné
školy stane se jednou škole protikřesťanská, škola
úplného neznabožství. To zcela jistě také se jednou
stane.“ A pak se pánové diví, če proti šidovokéma
útoku chceme zachovati náboženství vo školách! Pak
pokrytecky tvrdí, že prý volnou školou není nábo
ženství obroženo|

Soelálně -demokratičtí proletáří.
Soc. demokrat Dlabal, typograf, jsko chndý proletář
a nepřítel všeho mojetka koupil si na Král. Vino
hradech činžák za několik tielc koran. — Drubý za
atarce trpícího lidu soudrnh Fr. Čermák, typrgraf,
jezdí každoročně na měsíc do Karlových Varů. -
Sociál. dem. posl. Scbumeier a Elder+oh json každo
ručně hosty barona Primavesího na Moravě, snámého
milionáře a nepřítele dělniotva. — A to všecku ještě
s edenémn děloictvu neotevírá oči?

Nové ukázky socialistické vzdělá
vací práce. Dle správy brněnského„Hlasn“mladý
socialistický dělník sa zápalkové továrny v Opavě byl
28. dubna a zpovědi a av. přijímání. Soadrasi mu
proto v pondělí začali epílati a vyhrofovati. Mladik
problásil, že z organieace vystoupí. Ta mu soudrazi
div očí nevyklovalí. „Však my tě atlačeme“, volali
soudruzi, kteří na venek prohlašují, že nábošenatví
jest jim věcí soukromou. — Josef Dvořáček, A4letý
soustračnický pomodník, příslašný do Žďáru,okres
Blaneko, přišel dne 36. dubna t. r. do Holešíne, kde
si napřed vyzvedi u sirotčí pokladny peníze, svůj

il po otci, a dal se do hýření, ječ trvalo tři dni.
ne 27. dubna odešel se svým soudrabem Janem

Štěrbou ke avó milence Františce Šindelkové v Hole
šíně. Po nějaké době je kamarád opustil a Dvořáček
odeslal i bratra Šindelkové za nějakou záminkou pryč;
matka byla již dřívo odešla do chléva. Kdyš byl Dvo
řáček sám se Šindelkovou, vyňal revolver a střelil po
své milence, Na štěstí zasáhla kulka jen krk, sa to
však drahá rána, kterou vypálil D.ořáček proti sobě,
projela mu spánkem a smrtelně ho zranila, takže
zůstal v bezvědomí lodeti. Spisy a něho nalezené
evědčí, še byl horlivým sociálním demokratem, člo
věkem bez víry a bez náboženství. — Dne 37, dabna
v sobotu v noci podnikl soc. dem. obuvník Kadlec
z Hartikovic útok na faru ve Vladislavi, kde farářem
jest zem. poslanec dp. A. Tvarůžek a holí rozbil je
denáct velikých tabul zrcadlových. Soc. násilník tento
byl ještě téše noci zatčen. — Redaktor socislistického
listu „Avanti“ Cicooti byl ženatý, ale olíbil svobodné
Baradenové, že s ní bude žíti v socialistickém man
že'ství, co zatím jeho právní manželka dlels na ven
kově u příbuených na návštěvě. Baradenovó však po
čestný tento demokrat zatajil, de jest čenat. Konečné
vyšlo vše na jevo, a zrazenó děvče revolverem učinilo
konec svému šivotu. Jsou 800.dem. svůdci, či nejsou?

Kultarní dokument. AnorchistaSt. K.
Neumann uveřejňuje v „M. K.“ toto „upozornění“:
„Abych předešel takovým osprostým a chytrácky —
aby nebyly dalovatelny — napsaným útokům, jako
je lokálka od snámého neznámého pomatence v „Hov
nosti“ (č. 106.) o „řečkovickém kuplířství atd.“ uve
řejnčné, prohlašují, še na příště každého, kdo příjde
stěžovat si mně na domnělé nebo skutečné „ronásledo
vání a nebade chtíti stát za avými výroky a udáními
— vyhodím prostě ze dveří. Totéž nčiním i paničkám,

kterd mi přijdou ukasovat modřiny po výprasku, jejš
obdršely od svých manželů, socialistických učitelů.—
V Řečkovicích, dne 10. května 1907.

Židé chtějí opamovat Evropu. Ve
Varšavě založili si šidé spolek, jehoš přední úlohou
jest odvraceti šidy od stěhování do ostatních dílů
avěta (i do Svaté země nemají so více stěhovati), a
donatiti Evropu, aby je mezi sebcu usadila, jim sama
kus půdy postoupila — krátce aby jim drusí ubnuli.
Vide, lerael má velikou chuť Evropa zcela opanovati.
V zámoří by museli židé těžce pracovati, aby se uši
kn kdešto v Evropě by se jim bes práce zlato jen
sypalo.

Ce stál soupis kostelů ve Francii,
vychází nyní na jevo. Aby se provedl soupis kostel

o jmění dle zákona o rozlace, bylo natno r. 1906
učiniti vydání 8 a půl milionu franků, Z tobo padlo
ne soudy 676000, na policii 17.000; útoky na kostely
atály 645.000, mobilisace četnictva 1,125.470 a vojska
1 mil. 34.880 fr. Státní kapse francouzské se tedy
hodně ulebčilo.

Farář Juriga ve vězení. Dne39.dubna
nastoupil neohrošený vlastenec slovenský, larář s po
slanec Jariga, trest dvouletého šaláře. S pláčem roz
loučila se s ním jeho osada. Trpitel sa práve lidu
slovenského prosil, kdyby anad trest mu přísouzený
nepřešil, aby tělo jeho převezeno bylo do jeho domo
viny. Osada Jarigova byla obsazena v den jeho lou
čení množstvím četnictvase alašným v čele. Osadníci
zachovali vzorný klid, ale noprodali dandarmům ani
chlebs, ani vína.

Z „Dědictví ov. Jana Nep.“v Praze.
Na rok 1008 připravuje se podíl velice bohatý, i jest

dádouono, sby pokud možno nojně nových údů přistoupilo, neboť čím více bude údů,tím bohatší budou
moci býti ly. Přistoupení sa úda „Dědictví“ jest

pro kašd velikou výhodou, neboť za nepetrnývklad 20 K jednou pro vědy složený dostává ú
kašdého roku několik knih censého obsshu pouěného
i zábsvnóho. Každý nově přistoupivší úd obdrší lo
tošní podíl a mimoto ještě některouknihuze storších

zásob nádavkem.Přhiáky nových údů přijímářediteletrí „Dědictví av. Jana Nep.“v PrazeIV. Hradčany.
Prokenřené miliony. Dievýkazumini

eterstva financí prokouřílo se v prvém pololetí1906
sa 117-08 míl. K doutníků, o 7-09 mil. K vícenel v táže
době r. 1006. Z toho připadlo ma opeolality 6-7 mil.

K, za *8 mil. K prodalo se doutníků do cizosemska,
Nejvícese prokouřilov Čechách 286-8,v Dol. Rakousích
266 a v Haliči188 mil. K, specialit ze nejvíce vy
kouřilo « Dol. Rskousích se 2:9, v Čechách sa 1:18
K. Zdoatníků měly největší odbyt: 5 h „smíšený
oisosemec“, jehoš se prodalo 340 $mil knod, portoriko
po 7 h 9702, virlinky po 10 hb838 a knba-portoriko

p 10 h 81:2 mil. kusů, v celku so prodalo 5974 mil.usů dontníků, 0236 mil, kusů více neš v téže době
1900. Z cigaret so nejvíc prodalo sportek po 3 b a
sice 99779 mil. kusů (=f- 43-38 mil.) « dramek po I
h 596 mil. kusů (-+- 4-60 míl.), všech cigaret se pro
dalo 19862 mil. kusů, o 178% mil. kuců čili o 96
pot. více než v prvém pololetí 1905. —Tyto člelice jsou
věru povášlivé.

Poštovní chely, které u nás v Bakousku
při sasflání peněs jsou tak saečnou výbodoo, hodlá
savésti i Německo.

Pití mléka ma gymnasin + hiarnípře
stávce o 10. hod. zavedeno právě + Roudnici n. L.
Mléko prodává so svařené ale vychladlé. Kašdý žák
(hned na počátku se jich přiblásilo 32) má na mléko
svou nádobku, kterou školník po použitířádač očistí.
Důlešitost mléka při výživě především mládeže není
dosud náležitě oceněna.

Špatně hospedaří, kdo nevydojířádně
dobytče. Připravíse o nejlepší mléko tučnéa pozvolna
dojivost zmenšoje. Mléko poslední mívá až 17 proc.
smetany, kdežto první, nejvodnatější obsabuje asi 6“
umeteny. Co to znamená, pakli denně třikráte 10dojek
řádně nevydojíme, sám si kašdý vypočítá.

Včelařám poslouží, když v zahradách
pěstujeme hojně v.nné rezedy. Kvete až do zámrazu
a bohatě mednje v době, kdy snůška zcela přestala.

Aby housenky meznmičilyovocné
stromy, savčsme na vhodných místech bndky pro
ofkory. Jou menší neš pro špačky a mají tóž dírka
hodně menší. Nejlépe se hodí na kmeny do výše asi
26—8 m od země.

Nemonářství jest v Německavelikýmsdro
jem příjmů. V tom ohledu proslul zvláště Erfart, kde
jest přes 20 velikých závodů semenářských. Erfart
jest prvním světovým městem zahradnickým, v Oaedlin
burk pak pěstuje především semeno cukrovky, Oaedlin
borkoká firma bratří Dippe pěstuje semenice cukrovky na
18.000 korcích, zaměstnává 38 úředníků, 4 vrobní
zahradníky, 260 zahradnických pomocníků, 25 učed
níků, 126 čeledínů ke koňům, 86 čoledínů k volům,
4 pasáky ovcí, 40 řemeslníků a v době prázdnin k
lehkým pracím na 600 školní mládeže, která jest za
městnána pletím květin, zsleniny atd. Úřednictvo i
dělnictvo pojištěno ta proti nemocem i stáří. Firma
tato má přes 200 tašných, 50 kočárových a jízdních
koní, na 600 volů a asi 9000 ovcí, které chová hlavně
pro znamenitý ovčí hnůj, Ta vedle semena cukrovky
pěstuje se i obilí, semeno zeleninové a krětinové Skle
níky pokrývají plochu asi 5000 m*, pařeniště 23 000
m*. Půstování armene jest velmi výnosným, proto zá
vody semenářské v Německa neobyčejné vzrůstají. A
u nás v Čechách, odkud se za růsná semena do Ně
tecka ročně tislc> m tisíce posílají, není pro pěsto
vání semen porozumění,

Nevý škůdce rolmletva v Cechách.
V posledních dnech uaslány byly výskumné stanici
pro choroby rostlinné při král. české hospodářské
akademii v Táboře četné ukázky larev muchnice sa
bradní (Bibio hortulanne) z různých krojů českých
sejména řepařských a to © okolí prašekého, z Polabí,
ze Slánska, Lounska a odjinud. Dle správ došlých
vyskytojí se hlavně v ješmenech, pšenicích, hojně též
i v zahradách zelinářských. Způsobají zejména ma
osení veliké škody, vičíce mladé rostlinky, takde místy
jeví ee natnost obilí saorati. — Proto upozorňaje
svrchu jmenovaná stanice na škůdce ty touto veřejnou
správou. Larvy gijí obyčejně hromadně ve skupinách
po 20—40—100. Hnísda ta leší v místech, na která
samičky na podzim položily vajíčka. Beznohé larvy
jsou dpínavě hnědé barvy, asi 1—1:6 om dlouhé, vál
eovité, mají zřetelnou, malou, 'ernolesklou hlavička s
na jednotlivých článcích svého těla tenké ostny do
zadu uemířené, jež jim slouží k pohybu. Samičky
kladou vajíčka v lotě v mahradách a na polích do
půdy. Vylíblé larvy živí se hlavně sbytky rostlinnými,
A jsouce malé, způsobují prvého roku málo škody.
Teprve ne jaře následujícího roku, kdy s nedostatku

travy vrbejí se i ne divé rostliny, stávají se no
počnými. amičky velmi rády kladon vajíčka dopolí, na nichž ee pěstuje téhož roku oukrovka, neboť

tam mají larvy dostatek zbytků, Proto takó na jaře
nejvíce trpí obilí, které následuje po oukrovce. —
V jedné tyto dny došlé zprávě aděloje jistý statkář
ze Slánska stanici, de má celkem 70 měřic pšenice
(po cukrovce) nepadeno larvami muobnice. Škody jsou
tak citelné, de šádají se telegrefioké odpovědi na do
tezy. Jediným prostředkem v době jarní jest vyhle
dávat hnízda lsrov, sebrati je a zničiti buď vřelou
vodou nebo nehašeným vápnem. Obilí příliš poškozené
patno potom zeorat a nabradit jinou plodinou jako
hracbem, zemáky atd. Záby objeví se atké dospělý

hruď a sadek červnošlné. Doporučuje se i odospělý
hoys sbírat a ničit. Zprávy o dalším vyskytování se
larev machnice zahradní, jskoš veškeré vzorky chorob
rostlinných e díky přijímá, zdarma určuje a beplatně
správa podává etanice pro choroby rostlinné (prof.
dr. Babák) při král. české hospodářské ak
+ Táboře.

Ohromné záplava kobylek. Z Johan
nesborku v jiání Africe došly správy, že toto město
i se čirým okolím bylo nevštíveno ohromným mnof
stvím kobylek, jakého tampo půl století nepamatují.
Jeducho = posledních dnů břesnovýchobjevily se na
jihu veliké temné mraky, které pozvolna se blídily,
aš konečně ze avláštního šelestu, který z mraku vy
obásel, poznaloobyvatelstvo, že jsou to sboubná
mračna kobylek. Několik minot po té zatemni's se
obloha a ve obvíli jiš střechy, stromy i půda pokryty
byly úžasným m-ošstvím tohoto shoubného hmyzu.
Kamkoli oko pohlédlo, všady nesmírná záplavako
bylek, jichš spousty poletovaly také vzduchem, vni
kojíce dveřmi i okny do příbytků lidských, škol a

úřadoven. V několika minutách poskytovalo město 20
obyčejný obraz, jejš vylíčiti, jak jistý spravodaj an

glickým listům eděloje, pérem naprosto nelze. Jakoby

Šironoímkobercembyly Pe vlaily se alicei náměstí miliony toho selenohnědého hmysu, jeně stěfoval
jísda povozům, automobilům ichůsi ohodoům, s niché
zejména ženy obáněly se kolem sobe deštníky, slaneb

níky 1 šátky. Pai, kteří sprru se salivým štěkotem
vrhali se do neobvyklé záplavy, sáby utekli v úkryt,

jekáni tímto nezvyklým nepřítelem člověka i erífat,
usty kobylek usadily se téš na telegrsfalob a

telelonních drátech; telefonovati nebylo možno, ješto
dráty byly vótšinoa strbány tíší kobylek. Jako šivý

tok hraaly se miliooy kobylek i přes železniční koleje
Da nicbě vlaky bylo natno úplně zastaviti, poněv
kašdá jízda delezničních vozů byla znemožněna. Zeleň
stromů a ovocných zahrad za krátko smízela úplně,
žravý hmys vše zničil Pouse holé stromy, na niobě
zoičeny i menší větve, čnějí do výše.Po celých 6 hodin
bylo oačsto i okolí v obložení tohoto nepřítele. Miliony
bo bylo snideno a utlnčeno, leč přece cslá mračna
kobylok odletovala pak dále k sororu, kdyd jiš nebylo
na nolích, ani v sahbradéch dádné rostlinné potravy,
Škoda, kterou záplava kobylek spůsobila, jest ohromné,
Okolí města podobá se poušti. Nikde nezbylo květiny,
sni travičky.

Starost socialistův © vemkovamy.
107 kandidátů pro příští říšskou radu postavili s00.
demokraté vo všech volebních okresfob úeských v Ús=
chách, na Moravě i ve Slezsku. A mesi těmito 107
kandidáty je všeho všudy ua Moravě jen jediný země
dělec Josef Bílek, domkář v Těšicích, v Čechách jes
dva rolnícia jeden domkář,ve Slesskupak anijediný
zemědělec. Tedy ze sta sodmi uchazečů oříšský man
dát nabídli sociální demokraté zemědělcům milostivě
— 4maše, t. j. 2 rolníky a dva domkáře.

Masaryk čl Hassařik ? Taotázkaporad
není vo veřejnosti rozluštěna tek, jak by sl dr. Me
saryk přál, My ovšem píšeme Masaryka tak, jsk se
podpisuje sám, poněvadž proti němu dá se vydetněji
bojovati věenými důvody uež změnov slova. Nyníadé
loje „Nošinec“: „Na dotaz „Novin s Podradhoště“
dává faruf úřad v Hodoníně o jméně prol, Masaa
řika tuto informaci: „V naší matrice zapsán Massařik
korentkon — narodil se 7. března 1850 — Thomas
Johann —otec: Zofepf Mafačif. Háček na P jest
v matrice stále. Matrika byla již k vůli tomu | soada
posláns. Ten uznal, že inkoust je týž i roka. Nápadné
jest, že Massařik stáje nadává na farní úřad v Hc
doníně. Proč nežaloje přímo ? Snad proto, to by ne
moh! dále podezřívat, k'yby otázka jeho jména byla
rosluštěna, Rozhodně však snenžil M. dobroty tehdej
šíbo administratora P. Holoba, kdyš si dal napsat
Masaryk. To každý poznatí může, že v matrice
nikdy nebylo y. Pan děkan Čermák je zde farářem
od r. 1802, já jsem zde kaplanem od r. 1898 a my
oba jsme ten akt našli tak, jak jest, A poněvadě je
báček | v oddavkovém aktu jeho otce i při křestním
akta jeho bratr: Janes, nar. 22, pros. 1857 a důsledně
všude i v repertářích, těžko obrtňovatl dřívější jit
mrtvé, še by někdo nezná mómau (tehdy) Massa
řikovi přidělával kličky.“

(Zasláno).

Paňu Herinkoví, stoupenci sociální demokracie
a příračímn n fy Berger a Monk v Hradci Králové,

Ve sobůsi voličské, konané dne 12. května t. r.
v Třebechovicích, v ne příliš duchaplné řeči ové pra
vil jete mimo jiné: „Sociální demokracie není proti
živnoatniotra“. Odpovídám Vám jako českýkatolleký
kněz na tomto místě, zda jest toma tak, čili nie,

Soec'álnídemokracie skrývá pravidelně v dobách
volebních pravý obličej a tváří ae, jako by ohovala
úmysl, omatný ster šivnostnictva slepšiti. Známá to
stará bajka o vlka v rouše berándím, která obyčejně
te odehrávala při volbách a nyní rovněž s ní přichá
zejí a přišel jate také Vy, paneHerinku, do města
starých Orebitů. Připomenu Vámřadu výroků, jichě
sociální demokracie ani Vy, pane Herinka, popřít
nomůdete,

ský poslanec Bebel pravil: „Chci he úhlav
hry PoPboj podeývnt I společností a státního pou. Chci rývati jich šivotní prostředky a

bude li mošno, odstraniti“. P je
Sooiální demokrat a říšaký poslenec Lebedour

le jest, samostatpravil: „Úmyslem sociální dem
Doststředního stavu aničiti“,

Sociální demokrat Fuche praví v sociálním sgi
tačním spisku: „Zástapoové malokapitála, malí ob
čané, ndráují pouhouexistencí sociální zozvoj“,

Sociální demokratEogele pravil: „Jen met
volu atředního stavu dobude sociální demokracie ví
tsství“,

Die Bedřicha Kogelse kapitalism vykoná dobrý
skutek, zničí-li maloživnostniotvo a obchodnictvo, po

pěvadějsoup T .Nám jako dělníkům jest sáhaba středního sta

va úplně Ihostejná, naopak, čím dříve smizí, tímlépepro nás, neboť jest to největší překážka v hospodář
ském, sociálním a politickém ohledu. Všade nám sa
stapuje osstu a proto nemůžeme neš pronásti přání,
by 00 nejdříve byl snilan“.

Kdyby v denpo sociální rovolaci ještě málo
živnostnictvo existovalo, musí 00 00 nejdříve osstou
expropriace odatraniti“.

M budeme vědy a všude pracorati k tomu,aby 60 zábabamaloživnostnictva urychlila. My pro
hlašujeme nejen válku velkým majitelům dvorů, ale
3 té nejmenší selské chaloupos“.

My nechceme malošivnostnictvo zachovali“
4 podobně vyst. paje sociální demokracie ták.

proti malorolníkům. Snad i to bude Vém dobře sná
mo, p. Herinku.

nd nemůžeme a nechcememalorolaíka udrati“. (Bebel,říšskýsněmněmecký1894).
Sociální demokracie získá sedláků „ná

od majetku svého bude odtršsa s čidy přivodeš na.
misinu.“ (Soc. demokrat Fisober.)



Ani nás nenspadne, snašení rolníkovo ri
vátním! mejetku, po půdě atd. podporovati,Bkilne
nepřináleší jen sedlákům, nýbrů všem idem ; soukromý
mejetek půdy pomůže se schvalovati“. („Vorwůrta“
dne 6. prosinoe 1801.)

Doufám, Ze těchto několik řáódkůVám postačí,

p- Berinku, a kdyš je Vale strane tek poctivá,ja
Jvte řekl, nuže také všade poctivě to všem lidem
pověste a schovejto si toto číslo na památku a ne

V Třebechovicích, 14. květos 1907.

Karel Jirka,
keplan.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 11.května 1907. 1

bi ee K 14*50—10-40,ita K 10'80—11'60, jedme
S To 3011-90, prosaK 16:00—00'00,vikveK 15—
—00'00, bracbu K 34'00—00'00, ovsa K 760—820
čošky K 6000—00:00, jabel K 33-00—00'00, krup K
-84-00—30-00, bramborů K 4'00—480, 1 bl jetelového
semene bílého K 000'00—00:00, 1 hi. jetelového se
mlnka čer. K 90:00—000'00, ruského K 00:00—0000
máku K 59:00, lněného semene K 00'U0—0000, 100
kg šitných otrab K 14:00—00'00, 100 kg přeničných
otrub Ě 18'50—00:00, 1 kg másla čerstvého K 200
—460, 1 kg másla převařeného K 0.00—000,
1 kg sádla K 176 —3'00, 1 kg trarohn K
©86—0-40, 1 vejosK 0"08—300, 1 kopa okarek K 0*
—0:00, 1 kopa zelí K 000—00'0, 1 ko kapusty
K000—000, 1 hl olbale K 6:00—7*00, zopa drob.
zeleniny K 1-50—300, 1 pytel mrkve K 5'00—700,
1 bečka švěstek K 0:00—000, 1 hl jablekK 00:00—
0000, 1 hl hraček K 0:00—0'00. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 11. května 1007 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice hoktol. 248, dita
947, ječmene 13, ovsa 403, prosa 4, vikve 14, hra
chu 5, čočky 4, jahel 33, krnn 3, jetel. semínka
00, Inčného semene 6, máku 1. — 9.) Zeleniny:
selí 00 kop, cerele 00 kop, kapasty 00 kop, cibule
80 hl, drob. zeleniny 100 kop, mrkve 30 pytlů,
brambor 326 hi, salátu 10 kop. — 8) Ovoce: jablek
00 hl, brušek 00 hl; dvestek 00 beček. — 4 Drob.

dobytka: vepřů 8 kusů, podavinčat 607 kus kůlat 80.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové
bude 

vo středn dno 22. května 1907, o 2. bod. odpol.

v dieoásním spolkovém domě „Adalbertina“, JiHkova tří
da 8. 300—I. v Hradci Králové.

Dr.František Beyl,Váelav Uhlíř,
jednatel.předseda.

Krásný a trvanlivý

pálár na podladu
jest Viktorinova janterové barva s formešovouzá
klední, buďavětil neb tmavošlatá, Podlaha nstfe se

rvní den formežovou základní barvou a drahý den
Jantarovou barvou. Schne celkem 2%dny a mé krásný

esk. Ne 20 čtv. m. je potřebí obojí barvy úhrnem za
K 660. Štětec k natírání 70—P0 hal.

Suché barvy fagádní
povětrnosti vzdorující, všeobecně usnané sa nejlepší
nátěr na průčelídomů, vo všech odstínech. Barva za
aílásejako prášek,na 10čtv. m.stačí 1 kg. Cena
aa 1 kg 40 hal. K sásilkám na venek přikládá se
utračný návod.

Vosková pasta na parkety
tílá neb av. šlutá. Toato a dootlí se překrásný

dek, podlsba meché se vlhkým hedrem Číntit, anižty leskuubylo. Na 16 čtv. m. stačí 1 krabice za K 1:40,
PMpoštovníchzásilkáchseobalneúětuje.

F'r. Viktorin,
—: náved semenářský a barvami i—

v Hradoi EKrálové,
Volké nám.

Co jsou a

Katolíci, čtěte a rozšiřujte!

Útok profossoraMasaryka
-na oírkov Katolickou.::

Odrazil Dr. Jeset Topolaký.

Stran 128. Cena pouze 32 hal.

Krátký obsah:
Všeobecná povaha královéhradecké debatty o »ná

boženství a intelligenci.c (Str. 1.—3.)
„Vyvrácení námitek Masarykových proti panenství

Rodičky Boží. (Str. 3.—10.)
»Na sněmu vatikánském nejlepší biskupové od bi

skupů analfabetů asijských přehlasováni«? (Str.
10—11.)

Církev katolická zfalšovala Písmo svaté? (Str. 11.—12.)

Katolíci inferiorními v ohledunárodohospodářském?
(Str. 12.—34.)

Náboženství katolické nemá v sobě ničeho, co by brá
nilo nebo zdržovalo národohospodářský rozvoj. Dokladem
toho řády katolické. Jejich zásluhy o zemědělství. (Str.
15.—18.) Rozkvět národohospodářský v Německu za ka
tolických jeho dob. Rozkvět zemědělský. (Str. 17.—20.)
Blahobyt a přepych rolnictva. (Str. 20.—21.) Skvělé
hmotné postavení dělnictva. (Str. 21.—23.) Rozkvět a
blahobyt řemesel a obchodu. (Str. 23.—27.) Že katoli
cismus není příčinou úpadku národohospodářského, viděti
nyní na Belgii. (Str. 27.—29.) Jsou Španěly. Italie,
Francie, Rakousko zeměmi v pravdě katolickými? Co

příčinou úpadko národohospodářského v některých těchtoomněle katolických zemích? (Str. 29.—33.) Možno ná
rodohoapodářeký pokrok v Německu přičísti pouze pro
testantům ? (Str. 34.)

Kalolici inferiorními v ohledu vědeckém? (Str.
34.—98.)

Katolická církev nebrání pokroku vědeckému. Jak cení
rozum lidský, základ vědeckého bádání, církev katolická,
a jak o něm mluví Lather, Kant, Lessing. (Str. 36.—37.)
Zásady katolické morálky o vzdělání rozumu. (Str.
87.—38.) Zásluhy cirkve katolické o školatví, (Str 38.—40.)
Úpadek vědeckého snažení za reformace. (Str. 40.—41.)
Ulenové katolického kléra v prvních řadách slavných
vynálezců. (Str. 42.—45.) Galileo Galilei. (Str. 46.—62.)
Kultnra vytvořena ve znamení kříže. (Str. 52.—56.) Péče
církve katolické o knihovny od nejstarších dob až do
doby přítomné. (Str. 56.—66.) Význam otevření archiva
vatikánského pro vědu. (Str. 66.—68.) Slnžebníci církve
i nyní průkopníky koltury a civilisace. (Str. 68.—71.)
Fundace kněží katolických ve prospěch chudých studu
jících. (Str. 71.—72.) Papež Lev KIIL. vybízí ke studiu,
zvláště věd přírodních. (Str. 72.—74.)0 vědě a víře. Víra do
plňkem vědy. (Str. 74.—76.) Věda nenstálená nemůže
upokojiti člověka, člověk bez víry nešťastný. (Str. 77.
—80.) Rozpor mezi pravou vědou a vírou nemožný.
(Str. 80.—81.) Dogmata církve nejsou zotročením ducha.
(Str. 81.—82.) Náboženství nebrání volnému bádání.
(Str. 82.) O ingnisici. (Str. 82.—85.) O indexu zapově
zených knih. (Str. 85.—88,) Příčiny, proč v Německu
protestanté mohou se vykázati větším počtem učenců.
Str. 88.—90.) Katolíci nestojí nikierak v ohledu vě
eckém za protestanty. (Str. 91.—92.) Vážné vědecké

studium neodvádí od Boha. (Str. 92.—94.) O některých
říčinách, odkud mohla vzniknouti výtka o vědecké in
erioritě katolíků. (Str. 94.—97.)

Kalolíci inferiorními populačně?
Příčiny zjevu toho ve Francii. Národ bez Boba byne.
(Str. 98.—101.)

O morálce sv. Alfonse. (Str. 101.—103.)
Špatní papežové. (Str. 198.— 106.)
Zázraky lourdské. (Str. 106.)
Preputium Christi. (Str. 107.)
Útok Masarykův na katolický tisk. (Str. 109.)
Církev katolická v rozkladu. (Str. 110.)
Pryč z církve? (Str. 111.)
O budhismu. (Str. 111.—113.)
Náboženství bez dogmat. (Str. 114)
Masaryk o protestantismu. (Str. 114.—115.)
Významná slova protestantského učence o církvi

katolické, (Str. 119.—123.)
Boje a vítězství církve katolické, Z církve nikdy!

(Str. 124.)
Píseň hněvu. Báseň VL Šťastného. (Str. 125.—126.)

Objednávky vyřídí obratem

Administrace „Čas. Úvah“
v Hradel Králové.kikki

Legitimace u.
do důvěrných schůzí

dle 54 shromažďov. zákona
ze dme 15. listopadu r. 1807

a : dostati Ize levně

r Bitnpské kniháskámě v Hrudoí KráorECIO OKCE

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochrannou známkon.

1

ZlatámedaillePardubice
ojepom$381Z:90611ápu0"I

"0061ZHVAOTTEPoT99717

Antverpy 1906. Zlatá medaile.
Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání,

kteréžjedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“
akclová svíčkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.
Tovární sklad PRÁHÁ, Václavaké náměstí 40,

Telefon 914.

[Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 2.
Telefon č. 416

U
Šeob, úvěrní společnost

v Hradci Králové,
filiálka ve Vídni YI., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1 K počínajena
úrok 4',—5"/, dlevýpovědi.

Záruka hotově eplacených závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj

obchodníkům a vůbec důvěryhodnýmosobám všech stavů na výhodné splátky

Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a
zabývá ae všemi obchody bankovními.

í An k svému! h
>

Mojdůst. bisk. konsistoří odporačený i

omělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

odporučuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovnařizování

oltářů, iasatelen,
křižových cest, Bořích hrobů atd

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení s po
tychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch
s plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy,rozpočtyatd.,ochotněa bezplatně.
Četné doplsy uznání po ruce.

6

„9

„———
Václav Poláček,

stavitel varham a hormonií v Rychnově
mad Kněžnou

doporučuje se P. T. duchovenstvu, patronátním
úřadům a soukromníkům

pro veškeré opravy jakož 1přestavby aladěnívarhanaharmonií.
AB Ručímza nejsolidnějšípráce. jj

Řada L( IIL vydání)za 16 h, 50 kusů po
14 h, 100 po 12h. Řada IL v téže oeně
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Velmi výhodná

mg- příležitostná koupě.

Za příčinou vzdání se obchodu
vyprodávám následující předměty:

Nové krásné reformní postele, k těmže nošní
stolky a umývadla s mramorovými deskami,
jednotlivé kusy nábytku aneb celé zařízení
pokoje, postele z tvrdého dřevafornýrované,
k těmže umývadla s mramorovými deskami,
postele z měkkého dřeva, psací stolky, drá
téné vložky do postelí v železných rámcích,
pérové matrace, slamníky, záclony, garnysy,
(gonsole, mycí příbory, zánovní patontní stá
čecí stroj na pivo, stojan na láhve, skříň
na umyté láhve, košíky dřevěné na nošení
lábví, košíky drátěné na nošení sklenic, velké
množství pivních a vinných láhví, láhve na
okurky, sudy '/„hl. na okurky zvlášť dělané,
sudy po víně, sudy po zelí, lampy různých
drobo, zreadla, obrazy, skleničky na víno,
ua vodu, etřikové std.
čajoré, nádobí porcelánové: talíře, mísy,
šálky kávové, šálečky na mokka atd., sirníky,

slánky. Vše se nachází v dobrém stavu.
Dále vyprodám veškeru zásobu svých vinných
sklepů: vína láhvová původn. plnění, mnoho
druhů: vína rýnská, Bordeaux, Věslavské,
Mělnické a j. za velmi levnou cenu, vína
sudová výtečná, zaručené jakosti za cenu
velice mírnou mám na skladě, pravý fran
conzský cognac, Malaga, Madeira, Sherry,

řecká vína
nabízí

[0 pravé ee
Franckovky

docílil se

krásnějemné barvy."vůně | lahodnéchuti,

Učně
(8 dobrým školním prospěchem

přijme »uměl. závod pozlacovačský

JK, KOOUKELv dněí Dní

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30
doporučuje uctivě své chvalněznámé:sochy, oltářePaky no myabyrMace ' , , a

Hkysad. denk n a n ŮAACAnaZbrasy,me, fotografie a . « nábytek a
P řáné. předmětyhodickse su „arky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

Benovacestarých oltářů akostelníchzařísení. Realitní kancelář
Inž. ©. JANA KOTRČE

v Hradel Králové
Skvělé výsledky v poměrně krátké doběl

při dně, hostci, rheum.,
lechias, ženek. ne
mocech, chudo

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemeká, tak

letní sídlo.
Lesní park 600.000 m?

HI. sezona 18.Y,—13.1X, 1907.
Více vyznam. 3 stdlí ldzen. lékaři.

Rybník,lázně,tennis. Snížené ceny zahraniční.
obdrží: důstojníci, vojenští a státní i zemětí 6

úředníci.Sluhovéstátnía zemští,důst.kněžstvo, Kancelář „Hótel Hyršl .
členstvo spolku učitelů (z Čech, Moravy a Slezska), :
všeobec. úřed. spolku i spolku železničních úředníků Zápisné 6 K.

ve Vídni.—Vícevyznamenánívýstavních. Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

MORANOEKHOOK x

ladunnéavodoládodnéLázněvĎohdaněl
u Pardubic

jsou proslulésvourašelinou, svou polohou v podnebí ustáleném, mírném, rovněž | svými =
nímí krásami, jen našemumilémnPolabívlastními.Rašelina, moderní vodoléčba, nýt tělocvik
přísná životospráva a dleta působí v tomto prostředípřekvapujícívýsledkypřinásledujícíchchorobách: Dně
(gicht),rheumatlsmu kloubovém i svalovém, výpotcích w kloubech, nehybnosti kloubů po

eumatismu kloubovém I úrazech, chorobách žaludku, střev, jater (| cukrovce), chudokrev=
nosti, bledničce, bělotoku, výpotolch matečních, ohorobách mužů (polucí,spermatorhoi,impotenci),
chorobách nervových a michových, neurasthenii, lachias, bolestech po střelných zlomeninách,
výpotcích po zlomení a poranění, ohorobách pllcnich a srdečních, nemocech kůže, skrofuleso

a v rekonvalescenci.
Rozsáhlý park. Laciné byty a koupele.

Lázeňský lékař MUDr. Jindřich Požár.
Lékárna, pošta a telegraf v místě. — Z Pardnbic denně třikráte poštovní spojení. — Správa lázeňská opatří též

levné letní byty.Salseonaod 1.května do konce září.
Prospekty na požádání zdarma,

Znamenitá kuchyně.

Oznámení!
Níšepsaný dovoluje si voled. dachovenstvu, sl.patronát. úřadům a ct. obecenstvu

král. věnu. města Hradce Král. a okolí uctivě oznámiti, še otevřel

v Hradci Králové ma Velkém náměstí č. 146.
Cvdomě paní Štetkové)

dílnu pozl ovačskou, *
altářů, kazet v obor tento padající práce zhotovovati bude, jako: stavbu a restaurování kesoch sv., Božích zarámování obrazů, podob td.; staré
rámce se obnovojí a přezlacují. — Hpeeřelní čistění zašlých maleb. lnea «

€==. Praktické zkušenosti, jichž nabyl jsem za svého mnoholetého vedení živnost
v Praze, jsou zárukou, že práce, jež se mí svěří, budu rychle, z nejlepšího materiálu
a levně zhotovovati a tím též savép. t. pány zákazníkyk největší spokojenosti obalahovati.

Četná uznání vdpp. duchovních za provedené práce v Praze i na venkově k disposici

V nejdokonalejší úctě oddaný

JOS. MIKULEC,
odborný závod pro kostelní umění a pozlacovačství

Mradeo Králové, Velkénáměstíč.145;
—" DV: D222 2 2 22Dka7 2R aRR R 7



na půl rožu S A — A V Hradoi Králové, dne 17. května 1907. |

„Důležité upozornění k užším
volbám.

Poněvadž strana sociálně-demokrati
cká jest stranou protináboženskou, proti
státoprávní a stojí na stanovisku úsilného
třídního boje, vyzýváme všecky své stou
pence, aby do jednoho sůčastnili se užších
voleba odevzdalihlasy své kaudidátům
agrárním, kdekoli se titonacházejívužší
volbě se socialisly.

Dale důrazně vybízime své stoupence,
aby zahájili okamžitě co nejúčinnější akci
ve prospěch našich katolických kandidátů,
kdekoli tito jsou v užších volbách.

Katolický volební výbor.

Náš volební boj.
(3) Konečně po dlouhém čase vystoupili

jsme poprve v značném počto volebních okresů
samostatně. Volné organisace naší strany pro
vedeny dosnd jen s části, a jak velikou sfla
již nyní katolictvo osvědčilo! A chut k samo
statoému vystoupení v boji volebním jevila se
věnde. Vždyť od jiných stran ať již krajně
protikatolických nebo těch vlídnějších zakuosili
jsme kopanců až příliš mnoho. Mladé organi
sace chtěly měřiti svojí sílu za každou cenu.

Z toho ovšem veliké překvapení. Zvláště
ti, kteří nás mrskali poměrně nejmáné, domlou
vali: „Vždyť zbytečně tříštíte národat síly.
My vám přece neublišujeme jako na př. Ma
sarykovci. Co chcete? Nač tolik míchati ná
boženství do politiky? Vždyť ostatně my
ano my jsme přece taky-katolíky. Zbytečně
národní a naší státoprávní myšlence škodíte
novým tříštěrím sil. Jděte s ostatním národem
svorně,*

My se tážeme: Uznéváte tedy, pánové,
přece jen konečně, že také my katolíci k ná
rodu náležíme? Nevycházímez údivu. Za všecky
obrovské práce, jež jsme konali a posud ko
náme ve prospěch vlasti, odměňovali jste se
nám potupou. Před židem, který v české kra
jině k vůli kšeftn hlásil se k barvě národní,
hned jste obnažovali hlavy své. A co jete či
nili nám, kteří jsme vašimi pokrevenci? Mohli
byste věděti, že dobročinné ústavy v Čechách
jsou valnou většinou založeny od kněží nebo
jiných upřímných katolíků, že při zakládání
českých besed měli lví podíl katoličtí kněží,
že na podporu chudého českého studentstva
založili kněží nadací víc neš všecky ostatní
stavy dohromady, že úsilnou prací duchoven=
stva našeho vzrůstal fond Ústřední ©Matice
Školské; mohli byste věděti, že právě péčí
katolického panovníka a kněží českých zalc
žena staroslavná un'versita pražská, žo v době
probuzenské zvláště kněx beze všech zištných
úmyslů národnostní uvědomění podporoval, že
duchovenstvo zkusilo v polovici minulého sto
letí plno pronásledování pro svoji vlasteneckou

práci atd. Sotva mnohý ováší, co zkusí českýúěz ve smíšeném území pro svoji národní
ráci. A přece jste volali avorně: „Horší černá

internacionála než ta červená. „Klerikálová“
jeou nejhorším nebezpečenstvím pro náš národ.“
Volalo se: „Nic dobrého kněžstvo pro český
národ nevykonalo"“. A vy jste neměli žádné
odvahy ani proti této bezectné lži vystonpiti.
Vy jste nás, pánové, sami vyločovali z národa.
A pak jste se divili, že my, kteří jeme byli
prohlášení sa psance, vystoupili jsme samo
statně. Pak jete obrátili a domlouvali jste, proč
že tříštíme národní sály! Víte dobře, jakých
neurvalých kopanců dostalo 50 národnostním
snahám od sociálních demokratů, kteří obtělí
poroučeti národu jako pašové. Ale k těmhle
idem jste byli neobyčejně: vlídní — zvláště
v poslední čas, jakkoli víte, že neposlonchbají

pokynů Národní rady, nýbrž rozkazů vídeň
ského žida, který několikráte tak zřetelným
způsobem dal na jevo pohrdání naším národem.
A kolikrát jste neslýchané sarovosti, nadávky,
úásilnictví stray socialistické odsoudili? Měli
jste strach před tím, který mnoho křičel. Nyní
uspoň jste poznali, že strana naše není jen po
volným volebním materiálem. Že Březnovský
se odvážil říci pravda o židech, již se ho
mladočeši zřekli. Když se nestoudně lže o če
ských katolících, to už jest dovoleno.

Zato jste pomáhali znásilňovati katolickou
svobodu při zakládání českého katolického
gymnasia; hrabě jste se osopovali na katolické
jeptišky za to, že zakládaly vzdělavací dívčí
ústav. Zato však nic jste neměli proti tomu,
když v české Prazo založen německý rabínský
ústav! Socialisté mohli svobodně pořádati ve
liké manifestační průvody a schůze, na nichž
jiným Čechům sarově spíláno. Když však se
ubíral katolický průvod na Hradčany, kroatili
jste oči nad ton „opovážlivostí.“ Socialisté
průvod hleděli rašiti, mečeli kolem něho, pli
vali katolíkům do obličeje, počínali si při tom
zkrátka jako by byli v Africe. Zdaž jste ta
kové násilnictví rázně a zřetelně odsoudili?
Chtěli jsme aspoň tolik, aby 8 námi 8e neza
cházelo jako s psanci, jako 8 cikány.

Stará Praha, pokud posud trvá, jest vý
znamným svědkem dávné koltarní práce katc
lietva pro národ český. Divf se domácí i cizí,
co všecko české katolictvo pro zvelebení hlar
ního měeta a naší národnosti vůbec vykonalo.
Kde však jsou v Praze pomníky kaltarně-vlas
tenecké práce tamějších židů? Posud každý
vidf, kdo hlavně germánství v Praze udržuje.
A přece „vlastenecké“ listy chovají se ku ger
manisnjícím ©Orientálcům | snášenlivěji než
k vlastním pokrevencům vyznávajícím nábo
ženství katolické. Pánové, jednou konečně
se již, říci musilo: „Teď toho máme dost. My,
kteří nespravedlivě jsme vykopáváni z národa
snad proto, že více ctíme chrámy svých do
brých předků než synagogy, postavíme se
v zápas samostatně. Co je dovoleno pokro
kářům, národ. sociálům, hrstce anarchistů,
státoprávníkům, to budiž dovoleno i veliké
masse našeho katolictva.

Šli jsme tudíž do boje samostatně, símě
slov našich nacházelo půdu úrodnou až leckde
nad očekávání. Leč mohli jsme všude tak po
hadině a plnou parou pracovati jako naši ne
přátelé? Některé strany konaly úsilné před
běžné přípravy k volbám již v těch dnech, kdy
Jsme se v Praze v jedna stranu spojovali. A
pak — když volné organisace měly se zaklá
dati, nebylo potřebných peněz ani pro placení
jízdného, pro vydání nejnutnějších brožar. Le
táků odpornčojících kandidatura našinců pice
vydáno dosti; leč scházely prostředky na vele
potřebné letáky polemické, ačkoli proti nám
tiskli nepřátelé celé spousty prolhaných letáků,
tupících naši organisaci. Bojovali jsme rozptý
leně, dosti náhodně; plány se sestavovaly te
prve krátce před činem. Jednotného vedení
bylo málo, vzájemnoé podpory také. Málo bylo
přiblíženo k ústředníma vedení v Praze, jež
ostatně samo musilo vyčerpávati téměř všecky
síly podporoukandidátů nejbližších; a tak ani

kandidáti leckde byli odkázáni témář sami na
sebe, tak že vyčerpávali všecky síly a Anančně
se zakrváceli. Zajisté jest to oběť veliká.
. © K vůli zajištění kandidatar vydávali mla

dočeši ještě jeden denník, národní sociálové
začali tisknooti denník „České slovo“, některé
týdenníky stran protikatolických vycházely
dvakráte týdně. Stalo se něco podobného u
nás? Zkrátka naši kandidáti výhradně se mohli
epolehati jen na to, čeho si dobyli na schůzích
osobně.

A teď ta vášnivá agitace našich odpůrcův
od doma k domo, přemlouvání 8 nepřímou

hrozbou, sdomlavy“ pánů továrníků, vyplňování blasovaciob lístků před samou chůzí k vo
lební urně za dozora prácedárců, atd. Pěkná
avobodal Pak 86 nedlvme, že tisíce bázlivců

fmterly se počítají levně.
Obmovavychásí v pátek v poledne.

—
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odevzdaly hlasy stranám protikatolickým. A

přes to všecko již nyní samostatné vystoupení na
šinců korunováno výsledky přímo stkvělými. Jsme
v počátcích. Co jsme vlastuě měli ztratiti?
I nejmenší úspěch pro stranu tolik mladou
jest velikým ziskem. Kdybychom všude zví
tězili rázem, nastala by v řadách našich sladká
dřímota, pohodlný pocit bezpečnosti — což by
bylo počátkem zkázy. Taková věc nemá dlou
hého trvání, které se snadno dobude. Jak
často při volbách byli socialisté bromadně od
ražení a přece pracovali s dvojnásobným úsilím
dále. My jsme nyní aspoň sečetli své hlasy,
wáre radost z obrovského počtu jejich. Známe
své síly, máme pevnou základnu, na níž můžeme
bezpečně stavěti dále. A teď putentovaní vla
stenci již vidí, že s námi rozhodně počítati
musejí. Mladočeská strana se kdysi domnívala,
co všecko dokáže bojem proti katolictvu. Zatím
však nás nepřemohla, probudila nás k nové
činoosti, ale zato sama po krátkém triumfa
se rozpadá.

Vzhůru, katolíci, k práci další! Vášboj
impovoval. Po tomto zápaso příští boj odmění
vaši práci ještě více!

Bratři, vzhůru k práci další!

(3) V uvážení, že poduikli jsme boj bez
větších předchozích příprav, a že přece tak
veliký počet hlasů katolickým kandidálům o
devzdáv, musime sjarou myslí pokračoveti dále.

Ziskaných hlasů nabyli jsme poctivé bez
násilného nucení, bez vyhrůžek; nehledali jame
tyto hlasy jako pokrokovci u židů. Odc
vzdány nám tudíž skutečně hlasy národul. Jest
liže todíž jiná strana z nedostatku voličů če
ských za různé úslahy byla obdařena hlasy ži
dovskými, my jí příliš záviděti nemuslme. Naše
síla spočívá a spočívati má v národě samém.

Bratři, poznali jste nyní po velikém zá
pase, jak strana mladočeská, dříve tolik hrdá,
přes všecka blýskavá liberální hesla, přes všecko
frázovité vychvalováuí husitů utrpěla nyní ve
likou porážku, tak že leckde dostali kaudidáti
katoličtí v zápase proti mocným a vlivným
mladočechům blasů více. To nás mosí naplňo
vali radosti a nadějí v šťastnou budoucnost.

Po obromení strany mladočeské, dříve
vlsdnoucí, musí vlastenecké krahy na vzrůsta
jící počet katolických organisací pohlížeti se
zcela jiným zájmem, s daleko větší vážností
než se dálo posud.

Mohli jsme snad již při prvním rozmachn
dobýti si více? Snad se někdo diví, co všecko
ziskala strana Ssociálně-demokratická. Ale u
važme, že letošní úspěch socialistů jest výsled
kem dvacetileté perné, namáhavé práce. So
cialisté několikráte utrpěli porážky; ale pak
tím usilovněji pracovali, až se nynější výsle
dek dostavil. Nikdy se neoddávali malomysl
nosti.

K sitoaci, jaká jest nyní, stejně u nás do
jíti musilo, jako se stalo již dříve v Německu.
Leč letošní triamf socialistické strany jest také
vrcholem její moci; v několika letech strana
ta poklesne se své výše, jako se stalo v Ně
mecku.

Úspěcha socialistického dosaženo krajním,
horečným napjetím sil, kdežto dobrá třetina
lidí katolicky smýšlejících, kteří nebezpečnou
sitnací nechápali, k volbě se nedostavila.

Jsme v počátcích, přátelé, a proto buďme
spokojeni výsledkem dosavadním. Nyní jižim=
ponajeme stranám všem. Bade naší povinností
ploo liknavých k větší činnosti povzbuzovati
a pak dokážeme ješté větší sílu než dosud.

Čest katolictva uhájena. Dokázáno jasně,
že zde jsme a to a velikém počtu. Nyní jiné
strany státoprávní vidí, jak vážně 8 námi ge
počítati musf. Proto vzhůru k práci další jarým
pochodem! Odměna kyne jen bdicím, jen pra
oujícím. Vzhůra k nové práci za ideály nábc
ženské a národní!SEE.

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Casové Úvahy



Dopis z Prahy.
Pyaha majitelkouelektrické dráhy „Praha- Libeň

Vysočany.“Poslední schůze sboru obegních star
čích král. hlav. města Praby etala ee jednoa
zase památnon ukvapeným usnesením. Šlo o
návrh na zakoupení elektrické dráhy „Prahba
Libeň-Vysočany“, kterou společnost, jež dráby
jest majitelkou, nabízela obci pražské za
2,200.000 koran. Marně několik členů sborn,
zařízení dráhy, vozy i vše ostatní dopodrobna
znajících, varovalo před okamžitou koupi za
cena tak značnou; marně poukazovali k cha
trnosti vozů, že elektrické podniky nebudou
moci 8 nimi jezditi ani po čtyři měsíce,
marpě poukazovali konečně 1 k nezbytnosti, že
bude natno uahraditi cbatrné kolejnice, atro
Jirnu zcela nově zaříditi, a to vše velikým ná
kladem. Nepomoblo nic, dráhu byla zakoupena
za obnos předem uvedený, ač odhad trati i
celého zařízení byl náramně podivný. Znalci
odhadli, že na příklad vůz trati, který jezdí
již po deset let, za kteroužto dobu zujísté se
více nežli prostředně opotřeboval, má cenu
29.000 korun. — Nejnovější vozy pražeké elek
trické dráhy, které json mmoderaěvypraveny a
vedle nichž vozy dráhy libeňské nelze vůbec
ani postaviti, stály jednotlivě 19.000 korun!
Případ tento zajisté stačí, aby poplatníci pražští
poznali, nač se opětně mohou těšiti,

Sbor obecních starších 8 omíněností po
divuboduou přešel přes návrhy, aby bylo vy
Šetřeno, jaké budou důsledky z koupě táto
dráhy pro obec Karlín a Vysočany, a jak jest
s koncesí z Vysočan do Hloubětína; aby bylo
dále vyšetřeno, kolik asi bade vyžadovati znovu
zřízení dráhy, nová její vozovka, nové adap
tace, natné opatření nových vozů a nezbytné
položení drobé koleje od remisy karlíuaké na
Palmovku. Z obecních starších nikdo si ani
nepovšiml, že bude potřebí, jak znatel věci
ve schůzí sbora uváděl, nejméně I8 nových

220.000 korun, na zbašténí výhybek 48.000 K,
18 nových vozů 360.000 korun, úpravu 21 sta
rých vozů 84C00 koron, činí tento obnos cel
kem 712.000 korunu, nepočítaje v to náklad
asi 250.000 korua na zřízení remisy, podražné
stauice pro pohon nákladem asi 200.000 korun
a různé, tak že by celkový nutný výdaj na
zdokonalení této elektrické dráhy činil na
1,162.000 koron. Tento ohromný obnos bude
Praha nucena zaplatiti, aby elektrická drába
„Praha-Libeň-Vysočany“ mohla vůbec sloužiti
lidské potřebě.

A přece moblo spojení Prahy s Libní a
Vysočany docíleno býti způsobem daleko vhod
nějším, praktičtějším a lacinějším, kdyby se
bylo pomýšlelo na automobily. Těmito bylo by
se docílilo dopravy pohodlné a rychlé, bez
úynějšího dlouhého čekání na stanicích, ne
emíruě obtížného zejména za zimy a dešťů. Jest
ostatně všeobecným přesvědčením, že by obec
pražská byla daleko lépe pochodila, kdyby byla
postarala 8e o postavení dráby náhradní, která
by nikdy nebyla vyžadovala nákladů tak o
hromných.

Nezbytným důsledkem této konpě jest
nutné uzavření nové výpůjčky obcí prašskou
v obnosu 1,700.000korun. Tak bromadí se dlah
na dlubu a vzrůstá pražskému poplatnictva
nebezpečí nového stoupání obecních přirážek
takřka do nekonečna.

Zdá se, že názor o spořivosti ze staro
městské radnice 80 docela již vystěhoval!

Poražené mladočešstvív Praze. Nelze vylí
čiti rozčilení, které zachvátilo politické kruby
mladočeské po zjištění skutečnosti, že z kan
didátů mladočeských v Praze a okolí o důvěru
voličů se ucházejících neprošel ami jediný. Okol
nost tato tím smutněji dopadla na blavy mla
dočeských vůdců v Praze, že ovládali veliký
materiál volební, jakým jest nejen množství
úředuictva obecního, nýbrž i veškeří lidé na
radnici staroměstské jakkoliv odvislí. Ohrom
ná porážka mladočešstvív Praze jest jenom ne
sbytoým důsledkem neprozíravosti, ať nedíme
přímo lebkomyslnosti, s jskou mladočeští pře
dáci svoji úlohu ve „vedoucí straně“ v národě
chápali. Opakem úpadku mladočešství v Praze
Jest ohromný přímo vorůst hlasů strany katolicko
národní. Proti této byli a našli ce ve svornosti

římo až dojemné příslošnící stran veškerých!
ladočeši, radikálové, pokrokáři,sociální de

mokraté i národní gociálové, všichni shodli se
v osočování, podezřívání u všemošném očerňo
vání strany katolicko-lidové a její kandidátů.
Nebylo to všechno však nic platno, přívrženců
straně této přibylo na všech stranách! Je to
bezvratným důkazem, že český lid, který po
věky lnul a Ine k víře po předcích získané,
Jest již dokonale ayt všech Štvanic a růsného
toho řešení „otásky manželského stavn“ v ho
spodách i u volebních schůzích — a proto s
důvěrou počíná plniti řady atrany, která nemá
za cíl své činnosti obohacování jednotlivců a
Stvaní proti jinéma přesvědčení,

Ta skutečnost, že « mladočeských kan
didátů neprošel v Praze ani jediný, jest velice

smutným toho dokladem, na jak vratkých no-.
hou spočívá v Praze mladočešetví. Teprve toto
musilo získati Praze tu nesmrtelnou ostuda,
že jeho příslušníci jako kandidáti čeští chá
zeli se prosebnými dopisyo hlasy židů a Němců
v Praze sídlících. A to děje se v době, kdy na
stolci primátorském sedí zeď samébo dra. Ju
lia Grégra, jednoho ze zakladatelů mlado
češství...

Za mladočeského ovládání radnice staro
městské řádily v Praze, najmě na radnici, ve
lice moohé nectnosti .. .. Protekcionářatví na
všech stranách, ueustálé zvyšování obecních
dluhů, zapomínání českého rázu Prahy a nad
bíhání židovako-německým živlům — šlendrián,
který nejvýznačněji pronikl při vydání voleb
ních seznamů — to vše bude temnon stopou
mladočešství, které pro kultorní povznesení
širokých vrstev vykonalo tak málo! Mlado
češství zůstane v paměti pooze chamtivostí
svých vůdců, kteří hleděli sj povždy jenom
svého prospěchu — a proto, když lid je pro
bléd), odvrací se od nich. Nevytrhli tonoucí
loď mladočešství „státníci“ jako dr. Černohor=
ský a dr. Rašín, kteří se štábem špl
havců přišli mladočeskou stranu „pobrozovati.“
Neobrodili ji však na dlouho, a jsme přesvěd
čeni, že mnozí z těch — kdož nadšeně se pří
hlásili ku práci (1!l) v mladočeských řadách
a podepsali únorové provolání, dnes by rádi
byli, kdyby toho nebyli účiniji.

Pro stranu staročeskou, tak velice kace
řovanou, pronásledovanou a mladočechy zavr
hovanou — v kritických dobách však povždy
k ozavírání kompromisů náramně dobrou! —
jest potěšitelným faktem, že prošel její kandi
dát, zasloužilý bývalý pražský starosta p. dr.
VladimírSrb,jedinýzevšechkandidátůvPraze.
Nelze při tom zamilčeti, že byly proti němu
intriky nejrůznější, že by jisté kraby byly
rády viděly, aby se dostal aspoň do volby ožší.
— Vítězatví toto jest zřejmým dokladam, že
strana staročeská, která má nadbytek scbop
ných sil politických, byla by dobře adělala,
kdyby byla šla ve volební zápas sama. Její
kandidáti, dr. L. Jeřábek a J. Mattaš, |jimž
mladočeští předáci „postoapili“ mandáty předem
za ztracené považované, dokázali zřejmě, že
hodnosti poslanecké zasloužili by mnohem
spíše, nežli někteří „přední“ mladočeští poli
tikové.

Strana katolicko-národní učiní z těchto
voleb zajisté dalekosáhlé důsledky.

Obrana.
(3) Břesmovský. Komu elonží „Čas“, to

patrno mímo jiné i se stálého napadání Břez
novského. Požidovštělý „Čas nemůže tomuto
muži zapomenouti, že týž nebál ga říci 0 ži
dech pravdu. A přece „vlastenecký Čas“ na
vlastní oči vidí, kdo v Praze ndržoje blavně
germani-aci, ač židé pražští výhradně z peněz
českých bobatnou. „Čas“ dobře ví, kdo pomobl
Némci Richtrovi v slovanské Praze tolik, že
tento pán ocitlse v užší volbě. Macbar o vlast
ních pokrevencích napsal, že mají býti posta
veni mimo zákonu jako zvěř A že jest povin
ností jiných do nich kopnouti. Tohle už bylo
v pořádku. Březnovský však za slova daleko
mírnější proti germanisajícím Orientálcům jest

vepadán jako voliký hříšník. Pak p Masarykovská strana 8 naším národem cítí! Navšak
přijde doba, kdy se bude účtovati nestranně
jako ve Vídni. A strany vskutku národní řek
nou odhodlaně, že přece jen spíš náleží k ná
rodu katolík navštěvující český chrám svých
otců než žid, zakládající v Praze německca
rabínskou školu.

240 $

Politický přehled.
„© Volby 14 t. m. způsobily věra velké pře
kvapení. Dosavadní vládnonoíl strana mlado
česká pohořela nejvíce, sociálri demokraté
aspoň v zemích českých pokročily značně v
před nad stranami dosod vládnoncími. Z toho
ovšem mezi stoupenci 800. demokracie velká
radost, mezi ostatními stranami trpké zkla
mání. Soc. demokracie ovšem jásá, ale záleží
na tom, jak si vésti bude v parlamentu. Sotva
že 8e nová říšská rada hlásí k života, prc
skakojí již pověsti,že trvání její nebude dlouhé,
a šo má býti nahrazena parlamentem ze atří

zlivějších voleb vzešlým. Volby tyto nejlépeosvětlily poměry, v jakých se nalózají katolíci
čeští vůbec a dělnická třída zvláště, a jsou
mocnou pobídkou všech lidí dobrá vůle, aby
Se na organisaci katol. lidu 8 tím větším úsi
lím dále pracovalo. — Vrchní zemský soud
v Praze rozhod), že i v Liberci musí se sondoí
líčení provésti česky, ježto oba zemské jasyky

přísoudech v celých Čechách pořívají stejnéhova.
P Vláda francouzeká ve sněmovně posla
necké znovu rozhodně prohlásila, že nedovolí,
aby utvořena byla společná syndikátní organi
sace dělníků a státních zřísenců,

Spanělský parlament, v němě konserva
tivci mují většínu, zahájen trůnní řečí krále,
který projevil radost nad narozením korun
ního prince španělského, a poukázal na přá
telské styky s Anglil e sv, Otcem.

Car problásil, še ruské názory mosí býti
ruské mládeži vštěpovány Školou a vědou, a
teprve kdyš nabyla fysické a duševní zralosti,
může se oúčastniti veřej óho života a státi se
carovi a vlasti ochranou. Prohlášení to jest
odpovědí Svazu roských lidí, jenž žádal cara
o dovolení, aby do této organisaco vetapovati
mobli i žáci středních škol.

Zprávy místní a z kraje.
Příklad katolickým voličům. Ndp.

biskup Dr. Doubrava přerušiv svou visitační cestu,
vrátil se do Hradce Králové, kde vykonal dne 14.
května volební povianost. Čínem tímto dokázal
vrchní Pastýř, že svědomitě plní povinnosti svého
útadu a poskytl svým diecésánům záslužný vzor
v plnění občanských povinností ve veřejném životě.
Kdo zná dosah náboženských zásad, nespokojí če
s náboženstvím v kostele, -nýbrž bledí dle něho
saříditi si i veřejný život.

2bBleté jubilemm kněžství z diecéso
královéhradecké oslavují letos vldpp.: K. Adam,
farář v Moravanech, V. Balcar, farát v Radhošti,
Frant. Bakeš, farář v Čes. Skalici, Josef Bekera,
farář v Řepníkách, Al. Dolek, farář v Liskovicích,
Frt. Dvořák, farář v Ostružně, V. Dvořák, farát
vSádka, B Dvořák, farář ve Vyklanticích, J. Hná
tek, farát ve Skorenicích, V. Hyxa, farář v Kališti,
AL Kašpar, farář v Bohdanči u Pardubic, Al.
Krsek, farář v Babicich, František Křivohlávek,
farář v Čes. Heřmanicích, J. Kuczej, farář v Žac
léři, B. Lebeda O. S. B., professor v Broumově,
J. Pfof, farář ve St. Bydžově, J. Poláček, děkan
v Žamberku, Al. Sedláček, duch. správce trestnice
v Plzni.

Ve schůzi městské rady králeré
hradecké dne 13. května usneseho: Stavbave
randy a dřevníků ve dvoře domu čp. 79 p. J. Ku
biase Bo povolí dle návrhu stavební komisse. —
Výkaz pokladní hotovosti ze dne 6. t. m. byl vzat
na vědomí. — EKnávrhu měst. lékaře ustanovíse
ošetřovatelka těžce oburavámu poroovníku J. Krou
povj. — Panu J. Skutilovi povolí ne přenesení
portálu z doma čp. 18 na dům čp. 86 a p. J.
Sedralovi, obuvníka, umístění výkladní akříné na
domě čp. 34. — Přípis politického úřadu, že pí.
Jul. Richtrové udělena byla končesse hostinská pro
dům čp. 25, byl vzat na vědomí. - Úroky s vě
nování obce jsraelské vyplatí 60 k návrhu sboru

tofeagorsakého J. Voženílkovi, žáku VII tř. a K.

Bohdaneckému, žáku IL tř. c. k. vysší reálky. —
Povolí se dle návrhu techn. kanceláře oprava zá
chodů v domě čp. 78 k žádosti p. Váci. Rejohia.
— Kn stížnosti dělníka Bartoše z Farafatví uloší
se důchodu, by stranám na každou položka příjmu
ta trávu z pevnostních pozemků zaplacenou vy
dával atyrsenky. — Přípis c. k. okr. bejtmanetví
dle něhož uprázdnění mista studentského nadásí
Aleše Protivy byla udělena pp. Rudolfu Hudákovi,
žáku VII. tř. o. k. vyšší reslky, Jos. Němcovíf,
posluchači e. k. vysoké školy technické, a Jos.
Kobešovi, žáku IV. tř. ©. k. gymansia v Hradci
Králové, byl vzat na vědomí.

Vylesovaní peretel k zasedání poroty
c. k. krajského soudu v Hradci Králové dae
3. června 1907. — Št. Siegel, obch. v Dittersbachu,
H. Domke, roi. v Ottendorfa, G. Haase, maj. domu
ve Dvoře Král, V. Klust, host. ve Dvoře Král.,
V. Štiller, řezník ve Dvoře Král., E. Fajk, mlynář
+ Březuradě, J. Kudrna, rol. v Bříze, J. Taček,
rol. v Bukovině, V. Holečék, rol. v Černilově,
J. Bouček, obchod. v Kuklenách, V. Novotaf,rol.
v Malšové Lbotě, J. Svíčka, rol. v Oajezdů, J.
Šrámek, rol. v Pileticích, J. Metelira, rol. v Plo=
tištích, J. Koutník, rol. v Praskačce, J. Divocký,
rol. v Hubilesích, J. Potůček, rol. v Jezbindeh,
J. Jelínek, obchod. v Borohrádku, J. Hlaváček,
rol, v Dondlebách, J. Cabalka, obchod. v Kostelci
n. Orl, A. Moravec, továr. v Kostelci m. Orl,
K. Eckert, stavitel v Hronově, J. Hostorský,
obchod. v Hronově, B. Kubeček, atavítel v Hr:
nově, 0. Kudelka, zlatník v Náchodě, K. Wintera,
kupec v Náchodě, V. Volf, rolník ve Vel. Petro
vicích, J. Kosek, obchod. v Nov. Městé u. M.,
J. Středa, obchod. v Opočně, J. Krtička, rol.
v Bezděkově, H. Martinec ve Vys. Srbeké, Frt.
Kupe, rol. v Liberku, H. Hofman, továr. v Jibce,
L. Popper, továr. v Dol Teplici, J. Šule, velkoob.
v Úpici, E. Firbas, nájemce dvora v Halkoricích.
Nábradní porotci: V. Collino, Fr. Červený, mistr
zed., J. Dvořáček, kloboučaík, A. Frynta, obchod.,
J. Hájek, koihař, A. Hanuš, obchod., dr. J. Ha
vránek, prof., J. Rydl, pekař, A. Simek,obchod.,
vesměs v Hradci Král.

Ústřední spolek pro udržování ve
jemských pomníků u r. 1966 v Čechách
v Hradci Králové koná dne 26. května 1907 o 9.
bodínědopolednívalnou hromadu v Hradci
Králové (r Grand-Hotelu). Na p u. jsou
zpráva revisorů účtů, volba 2 členů výboru,usne
eení o návrhu výboru na sřízení trvalého památ

níku pro sem , J. prince Viléma ze Bchsaaumburg Lippe.Při nedostatečné účasti odbývá se o



10. hodině dopolední bez ohledu na počet účast
níků nová valná hromada a týmů programem.

Zo záložního úvěrního ústavu v
Hradci Hrálové. Stav vkladů: ( | knížky,
pokladniční poukázky a běžný účot) 30, Lue
1907 K 9,249685 67. Eskont směnek: V du
roku 1907 oskontováno kusů 1837 v oboru K
2,359.483-24 oproti 1003 Imsům na obnos K
1,099.855'51 v dubnu 1906, tedy vice o kusů
884 na K 1,289.62763. Skladiště: (V dubnu 1907.)
Uloženo zboží v ceně K747.242—.

Pěvecké jednoty „Libuše“ a „Vlas
timil“ v Huklenách pořádajív pondělídne
2. května 1907 v sále hotelu „Černý kůň“ na
uctění památky Bendlovy pěvecko-hudební akademii.
Pořad: 1. Obžinky. Smíšený sbor s barytonovým
solem. 2. Přednáška o mistru Bendlovi. Promluví
p. P. Václav Gyurkovicz, katecheta měšťanské
školy.3. Růtivko má, dřímej! Mužský sbor; oktetto.
4. Číigánsképlaně čís. 10. a 2. Solové planě u prů
vodem klavíru. Zpívá alč. Kr. Morfová, u piana
slč. L. Prokopová. 6.,Probuzení. Mužský sbor. 6.
Smetana: Polka. Chopin: 8cherzo. Klavír, přednese
sl. L. Prokopová 7. Jaro a Žitné pole. Sborový
dvojzpěv 8 průvodem piana. 8. Pijácká. Mužský
sbor. 9. Ty hvězdičky a Máj. Solové písně s prů
vodem klavíru. Zpívá slč. Morfová, u piána sl.
Prokopová. 10. Róde: Allegro. 1. věta 4. koncertu.
Sarasute: Španělský tanec. Klavír, předneseal. L.
Prokopová. 11. Horalova modlitba. Smíšený sbor.
Veškery zpěvy jsou od mistra Bendla. Začátek o
8. hod. večer. Předprodej lístků u jednatele p.
Jar. Jebavého, učitele, v místnosti spolkové a u
pokladníka pana Petra Robliče, hodináře, čís. 63.

Z Hoříměvsí. Den 28. dubna t. r. byl
dnem slavnostoím pro farní osadu naší. Zavítaiť
k nám na apoštolské cestě svó náš milý vrchní
pastýř ThDr. Josef Doubrava. U slavobrápy na
počátku obce stojící, ozdobené nápisem „Vítejte

pám!“, očekávali J. B. M. páni ataroatové všech
přifařených obcí, pan Josef Molčík, c. a k. hosp.
správce v zastoupení patronátního komisaře, pan
c. a k. bosp. adj. Lad. Tóth, spolek živnostenský
s praporem, mládež škol hoříněvesské, máslojedaké,
a račické se svými pány učiteli. ZA zvučných
fanfar zastavi] kočár J. B M. Jménem všech při
fařených obcí uvítal nejdp. biskůpa p. Jos. Řehák,
Btarosta « Hoříněvsj, načež případně promluvivůi,
podala žákyně IIL třídy školy hoříněvesské Berta
Molčíkova arcipastýři kytici ozdobenou stuhami
s nápisem: „Švému miléma vrchnímu pastýři
v nejhlubší oddanosti fara Hoříněves!“ Za radost
ného hlabola zvonů u zvuků budby chvalně znamé
kapely p. Stránského ubíral se průvod mezi sta
veními, povětšině prapory barev národních ozdo
benými k farol budově. touto u brány oxzdo
bené nápisem: „Bůb žehnej Tvému příchodu !“
a prapory barvy papežské a národní cčekůvalo
duchovenstvo a zástupce ©. a k. patronátaího ú
tadu. Na srdečně vítací slova místního faráře dp.
Vác. Jelínka odpověděl J. B. M. tak dojemně,
še uchvátil hned srdce všech: — Špalírem
mládeže škol želkovické a žiželovesské —-jichž
většina dívek nedbajíc dosud chladného počasí,
v úboru roztomilých družiček k uvítání se dosta
vila — kráčel velepastýř náš, provázen vsdp. ka
novníkem ThDr. Janem Soakupem a dp. Jos. Hu
ráněm, bisk. ceremonářem, do fary. Na cestě do
ohrámu Páně za hlabolu zvonů přátelaky a srdečně
se pozdravil nejdp. biskap s pp. učiteli. Při vstupu
do chrámu Páně, jehož všechny oltáře živými kvě
tinami ozdobeny byly — velebně rozléhalo ge
„Bece sacerdos magnus“ p. ředitelem kůru Kar.
Wolfem mistrně provedené. Po měi av. a krátké
pobožnosti za zemřelé vstoupil arcipastýř na ka
satelnu a na otázku: kam jdeš? podal v bluboce
jímající řeči odpověď: tělem do hrobu — duší na
věčnost. Poté odílel svátost av. biřmování 431 biř
movancům,mezí nimiž byli někteřimužovéi šeny
věkem dospělejší. Po sv. biřmování byla zkouška
z náboženství a sice dítek škol přespolních v ko
stele, domácíchpak ve škole, kde slova díků před
nesl J. B. Milosti žák Školy hoříněvesské. Jaromír
Jakonbek. — Rychle, k nenvěření rychle ubíhala
doba pobytu J. B. M. mezi námi. Přiblížila Be
čtvrtá hodina odpolední. J. B. M. v průvodu pří
tomného dochovenstva za hlaholu zvonů vetoupil
do chrámu Páně, kde byl přítomenkřesťanskému
cvičení místního kaplana, Řtanii loretánské a po
žehnání s N. Sv. O. Poté dp. farář slovy apřím
nými, ze srdce vděčnosti a láskou naplněného dě
koval nejdp. biskupovi, načež J. B. M. po sávě
rečné, od srdce k srdcím jdoucí promluvě a po
přátelském, srdečně opětovaném rozloučení nás 0

til — „Bůh provoď Tě na odchodu l“ — hlásal
ý nápis na slavobráně před farou. To z vděč

ných srdcí přejeme J. B. Milosti na apoštolských
cestách, a prosíme Boha, aby nám tak milého a
laskavéhovrehního pastýřeJosefadlouháa dloubá
léta při zdraví a sílesachorati ráčil|

Z Hořmaníc ». L. u Jaroměře. Druh
květen byl naší osadě avátkem velikým. Zavítalt
k nám toho dne náš vřele milovaný vrchní pastýř
Josef, biskup Králové-Hradecký, aby udílel zde
svaté biřmování a nás všecky ve víře svaté úpot
pil První přifařená osada, obce Prode, kndy z
Kuksu Jeho Biskupská Milost měl jeti, byla okrá
šlena prapory, věnói a vkusně upravenou slavo
branou s vhodnými nápisy. Před sedmou hodinou

ranní dostavily se nem hasičské sbory 8 budbu
pěn starosta obce s obecním výborem a četný
zástup osadaíků, Po milém přivítání jel povoz
Jeho Biskopské Milosti za lahodných zvuků hudby,
za střílení s hmoždířů a za blaholu zvonů do
Heřmanic. Též zde vlály prapory ua domech, krásné
z chvojí pletené věnce a ozdoby krášlily příbytky
a nedaleko kostela bylu pěkná alavobrána posta
vena s vhodnými mnobými nápisy. Zde očekávali
příchod vysokého hodnostáře pan patron Gustav,

hrabě Siveerts Sporok, psronátní komisař p. AdolfCbytra, starostové obel Heřmanice a Grabschtitz,
sbory učitelské e dftkami školními a družičkani,
ředitel Menčíkovy továrny pan Kučera, převor
Milosrdných Bratří z Kukeu P. Pompejas Niebauer,
duchovenstvo a domácí farář Petr Pavel Polreich
a nesčetný dav lidu. Po srdečném uvítání nejdp.
biskup děkoval za každé přivítání a ubíral se Špa
rem hasičů a dražiček za milé hudby do farního
domu a po chvíli do chrámu Páně, aby začal po
svátné úkony. Mnobý pobnut byl, když slyšel, jak
veho Biskupská Milost přesvědčivě blásal a věřící
do ochrany milostné matky Boží odporučoval Po
svatém biřmování, jež 201 bitmovancům udělil,
byla ve škole zkouška ze svatého náboženství.
Nejdp. biskup získal si tak veliké lásky, úcty a
důvěry, še matky přinášely nedospělé dítky k zá
stapci Ježíše Krista a prosily o požehnání. Ryeble
ubíhaly krásné chvíle Jeho přítomnosti a dlouho
na ně vzpomínati budeme. O půlpáté loučili jsme
se všickni v kostele před milostným obrazem se
svým milovaným vrchním pastýřem. Vroucí dík
vzdali mn všickni a prosili ho, by nás vzpomínal
a ulíbili jsme mu, že vždy věrní zůstaneme té
drahé nám víře, že věrně vždy státi budeme ku
praporu Krista Ježíše, byť nepřátelé sebe více
nás v budoucím životě od pokladu svaté víry od
vrátiti se snažili; elíbili jsme Jeho Bisk. Milosti,
že se za něho budeme modliti, aby Bůh všecky
Jeho apoštolské kroky v těžkém úřadě řídil, by
símě pravdy jím zaseté všude se ujalo, rostlo a
hojný užitek přineslo. Pobnntě děkoval nejd.
aroipastýř, žehnal přítomným a opustil naši sbož
nou kollaturu, pro kteroužto tento den nejen dnem
radosti, ale i dnem čestným byl, kterýžto daleko
široko hlásá: „To jest katolická osada, jež svého
biskupa miluje a ctí!"

Badý praporv Pardabicích. Nedávno
zemřel v Pardubicích jakýsi obuvník. Nikdo si
takové všední události brubě ani nepovšiml leda
snad ti, jimě ten obavník spravoval boty. Ale náš
milý nebožtík byl jednímz těch, kteří mermomocí
touží se nějakým způsobem proalaviti ať to stojí
třeba daši a proto dokud ještě ve zdraví vzdělával
se v socialistických listech, vystoupil z církve a
zůetal bez vyznání a jak jeho oslavovatelé tvrdí,
docela bez Boba i ve smrti. Ve smrtelných úzko
stech nevolal sice: „Kobero, Kobero“ nýbrž:
„Bože můj, Buže“, ale to na věci mnoho nemění.
To byla zase jednou voda na pardubský socia
listický a pokrokářský mlýn. Socialisté a pokro
káři teď po emrti začali ve svém tisku dělati ne
bohému ševci dryáčnickou reklamu. Orgány obou
stran přinesly o amrti nešťastného ševce chvalořeči
a sensační referáty s průzračnoutendencí. velebily
ne ubobého nebožtíka, ale jeho domnělou, gatvr
zelo nevěru. Byl pohřeb. Rudý štáb svolal avó
poddaré, aby přišli vzdáti poslední čest nezapo
menntelnému soudruhovi, ba ne, aby přišli de
monstrovat proti církví a náboženství. Nad hrobem
měl p. redaktor Kobera řeč, kde velebil nevěru a
mluvil proti náboženství. Za nynějších proudů
vůbec a v Pardubicích zvláště i tato cynická řeč
zůstala by celkem nepovšimonta. Leč vyzývavé
chování ge socialistů a tak okaté velebení čiré
nevěry přece dotklo se bolestně některých par
dubských katolíků, kteří vůči takovému nestoud
nému si počínání protestovali u obecního úřadu
jako patronu hřbitova a u úřadu děkanského se
šádostí, aby tací okásalí nověrci nepohřbívali 8e
na jednom místě s věřícími křesťany. To dopálilo
sociáině-demokratický list čo té míry, že začal
nadávati a hrubě vytýkati zdejším kočžím, jako
by ten protest stal se jejich návodem, ač tito ani
nevěděli posud, že nějaký nevěrec v Pardubicích
umřel, že se jmenoval Starý a měl čistě socia
listjeký pohřební průvod, který vedl „duchovní“
socialistický redaktor p. Kobera za četné aasistence
soudruhů. Pan redaktor Kobora vyšel s chudých
českých rodičů a dal se najmonti do služeb cizího
národa, aby perem a jazykem chránil žoky svých
šidovských chlebodárců. Usiluje se svými druby
ubíjeti křesťanství a tupiti víru, ab pozornost
svedoného lidu odvrácená byla od těch, kteří po
mocí peněžních žoků ovládají svět a ustavičným
sdražováním a lichvou stěžují životní podmínky
hlavně toho lidu, z něhož pan redaktor vyšel a
proti jehož krvi nyní tak urputně brojí. Ovšemčí
chleba jíš, toho píseň zpívej, ale nemá se ta píseň
nósti tónem tak oprostým a neurvalým.

Ze Slatinan. (Umravněnostsociálníchde
mokratů). O prvním květnu sešel se kočí pana
vrchního správce p. Štelcik s některými socialisty

po de průvodu a domlouval se s nimi, čině námitky jejich náhledům. Domlouvali se všichni služ
ným způsobem tak dlouho, dokud nepřišel k nim
Jejich „hlava“ Soudek, který počal ihned s na
dávkami, načež jej p. Šteleík odkázel na meze
slošnosti. Na to dostal p. vrchní správce pesní

tohoto obsahu: „Podáváme Vám žalobu na Vašeho
kočího Štelcíka, abyste mu dal důtku. Kdyby
sloužil jinde, ani se nevyživí. Takový chlap myslí,
aby byl poračníkem a popobáněl, ale vřdyť ne
může ani na kozlík vylézti. My se o něj posta
ráme, až bude tím poručníkem, tak si to vyrov
náme. Až přijde J. Jasnost kníže pán, tak si
k němu dojdeme a řekneme mu, jakého má pan
vrchní kočího. My mu fo neodpustíme ani za nic,
ten bude pamatovat, co udělal socialistům prvního
května; a taky mu to ještě jinak povíme. Socialisti.“
Peali to všichai nocialiati? Takoví bídalci předce
všichni nejsou! Tedy kdo? Z psaní plyno: Jak
umějí socialisti denuncovati; pan vrchní nechť
propapustí p. Štelcíka a vezme si sociálního de
mokrata; dokad je kočím, nechť si zjedná p.
Šteleik předseda demokratů, aby jej aa kozlík po
vysadil; ať se jde p. Štelotk učit k demokratům,
jak se má človék nživiti; J. Jasnost nechť se ra
duje, že již není pouhým občanem sgrárníkem,
nýbrž zase knížetem pánem a nechť stiskne před
sedovi demokratů poctivou, upracovanou pravici 8
uctivě ho uvítá, až přijde se stížností; obci alati
navské můžeme k takovýmto poměrům jenom gra
talovati; o bezpečnost mezi socialisty znamenitě
postaráno, tak že by skoro ani četnická stanice
nemusela u nás býti.

Průmyslové museum Podkrkomoš
ské v Hořicích pořádá ve uvé výstavní síni
— školní budovy na Habru — výstavku starého
vyšívání východočeského a výsledky kursů, pořá
daných průmyslovým museem pro východní Čechy
v Chradimi ku povznesení dovednosti vyšívaček
v tamoím kraji vyšíváním se živících. Výstava po
dává obraz v dovednosti a vkusu žen Českýců, 0
jejich píli A možno návštěvu její vřele všemu obe
cenatvu i školám doporučiti. Výstavka je každou
neděli a ve sválek volné přístapna, hromadným
návštěvám i jindy. Ukončena bude dne 26. května,
a na její míato nastoupí „výstava obrazů k výzdo
bě školních místností a bytůá“. Výšivky zapůjčilo
ochotně průmyslové museum v Chrudimi.

Z Červ. Kostelce. Od 5. do 13. dubna
t. r. byla zde konána obnova sv. míssie, kterou
vedli důstojní pánové z řádu kapucínského z Olo
mouce a Brna. Z počátku, poněvadž bylo počasí
nepříznivé a cesty špatné, bylo účastenství slabší,
v posledních však dnech hojné. Věřící četně na
plňovali chrám Páně, hlavně na večer, aby naslou
chali krásným kázáním. Všech komunikantů bylo
na 2200. Též školní mládež byla u sv. zpovědi a
av. přijímání, a mnohé dítky u prvního sv. přijí
mání. Za všechnu obětavost, namáhavou práci a
lásku důst. pánům misionářům vzdáváme srdečné:
Zaplat P. Bůb!

Z Louček. Zoamenité ge vybarvují Soc.
demokraté v blízkých Besedicích, kteří před ne
dávném založili si zde svou organisaci. Jsou to
po většině nezkušení dělníci, kteří přijímají návody
různých štváčů, a mají na místo hájení zájmů
stavovských za hlavní účel štvaní proti občanstvu
ve své obci a zlohčování náboženatví vůbec. Před
sv. Markem k návrbo svého „důvěrníka“, takto
osmnáctiletého mladíčka, který je komandován
jedním atheistou, poslali učitelskému sboru do
Louček, kamž Besedice jsou přiškoleny, přípis,
jímž ti, kdož z organisace sociálně-domokratické
mají školou povinnó'dítky, přejí si, aby o procesí
na sv. Marka i v prosebných dnech dítky jejich
byly ve škole vyučovány. A páni učitele ochotně
splnili přání několika socialtetů, sklonili hlavy
před jejich až brůza známým terrorem a vyučo
vali — mladé červené občany. Ditky rodičů kato
lických mohly, které chtěly, jíti na procesí, ale
bes dozoru učitelů. Jdeme stále v před. Ale ty
konce nebudou těšiti, tuším, někdy ani ty, kdož
se se socialisty bratříčkují. — Socialisté v Base
dicích, kteří rozeštvali klidnou dosud víska, budou
v blahobytu od této doby tonoutil?

Paběrky ze všedního hovora (por
spektiva do bodoncnosti). Sedím v L. v hostinci,
svačím paprika a mám dvojí porci, na vidličku a
pro ucho. Chutná mi oboje, ale te druhá porce
více, je z kuchyně střízlivého úsudku. Nejsem
sám, ta a tam sedí cizí mi tváře po dvou, po
třech a hovoří se o všeličems. Statný, dle bovoru
skušený rolník míní, že je dnes na světě mnoho
nevzdělané a vzdělané chátry. Je to bejlí, které
všechnu pšenici dusí. Spořádaný a úsudkově své
rázný člověk nebude smět pomalu ani z domova
vyjit, aby na něj nedospělí strážcové pokroku jako
na spátečníka prstem neukazovali. Dnes je to

samý rosumpats AMačajesocialista. Přečetl si nějaký lístek a už poučuje lid o spásonosném po
kroku. Nemá-li ráno Šesták na retka, je uš v po
ledne socialistou, poněvadž je to dnes módou býtř
u hodně dryáěnické partaje. Máte pravdu, sousede,
přizvakuje jiný, ale já to těm hochům sa slé
nemám. Mám Šštudenta — znáte moji domácnost
— a už to v něm taky hraje, že mne to kolikrát
i mrzí, že jsem jej na študie vůbec dal. Ale to
uš jsou ty pokrokové manýry té nové výchovy na
školách: poslouchat je omezování svobody; úcta
před stářím se nehodí do nynější doby, kdy hooh
čtrnáctým rokem je tak dospělýma zkušeným,
že žádného táty zni mámy sní poručníka nepo
třebuje; náboženství je oblupování; dešstero —
i kdo by se na to ještě ohlíšel, to by člověk byl
pomalu živ; náboženství vůbec patří jen do ko



atela a do kostéla patří jen staré báby. Proto teď
chtějí voloou školu, kde místo náboženství se
bade vykládat trestní zákon, aby chlapci věděli,
co je moo okaté a co se můře, pak všecko že je
příroda a konečně se budou dávat rady a pokyny
pohlavního života atd. Rozumíte,sousede, když
se takové věci pořád a pořád slovem i literou
přemílají, co pak chcete pak od té mládeže ne
vzdělané a vzdělané! Dobře, ale kdo je tím vinen?
Mísí se soused po pravici v hovor. Milí braši,
myslím, že jsme se dlouho „jen“ smáli zbrklostem
radikálních přemrštěnců, a teď nám přerůstají
přes hlavu. Tak jest, přitakuje jiný. Mluvili jsme
moe dlouho o paoské porobě a báli jsme Se Be židy
poroby páterské, a zatím — zatím kde 8e vzala
tu se vzala a již ji cítíme tu knutu radikálních
vášnivců, kteří nás šlebají bez milosrdenatví v ka
ždém ohledu a do náboženství našeho, jehož si
vážíme, vandalsky kopou. Ano, ano, ozývá 86 prvý
soused, bejčkali jsme sí příliš dlouho bada na
vlastních prsou, a ten teď otravoje život náš, a
myslím, že brzo odbije právu rozumoého člověka
na slovo hodina dvanáctá. Jak ty věci vypadají,
nejsme daleko od pěstního práva a volné lásky.
Jak povídám, dnes je to samý radikál a socialista,
ale dnes anebo zejtra to bude samý socialista. A
víte co, že panstvo od vlády jde socialistům na
ruku? Nebylo to vidět při posledních volbách do
okres. nemoc. pokladny v L.? A oč se vsadím, že
za nějakou chvíli postaví se na špici socialistů ra
dikální učitelstvo! A víte, kam to kouká? Za
chvátí nás francouzský proud zvůle a vášně bez
pána a bez Boha, a naše děti utonou v babně
bezpráví a neřestí, a naši vnuci ve vlastní krvi. — —
Musil jsem zaplatit a jít, volal mne k pořádku
nražený paragr.f tiskový.

Z volebního ruchu.
Výsledek volby v městském okrese

volebním č. 24. Seřadujememěsta dle přízni
vého výsledku pro našeho kandidáta se zřetelem
na odevzdané hlasy.

Dolllo celkem Regi Hampl Drtina Sláma Choc

Dobruška 592 216 187. 113 6. U
Kostelec n.Orl. 948 306 330. 174 59 9
Třebechovice 607 206. 46 91 15 9
Hradec Král. 1146 179 203. 299 408. 57

Opočno 419 69 82 68 67 133
Mové Město 5583 84 A 7 89 22%
Týniště 446 66 187 61 1 71

Holice 919 98 565 91 M8 17
Rychnov 869 71 24 310 231 23
Vamberk 658 36 382 78 68 104
Skalice 553 30 303 138 64 18

Nechanice HI 13. 68 99. 168 8

Úbrnem 1874 2910 1599 1365 836

Jest tedy katolický kandidát na 3. místě a před
stibl ještě Mladočecha. Kdyby se bylo posledních
6 měst drželo také tak, jako prvých, bylo by došlo
k užší volbě mezi katolickým a socialistickým
kandidátem. Trapně působilo také, že nedostavilo
se k volbě skoro 1100 voličů, kteří s větší části
patří ke katolické straně. Předběžný náš hlaso
vací rozpočet nás mnoho nezklamal, a kandidát
váš obdržel ze všech městských skupin největší
počet -blasů.

Pokrokáři zepírali. Na voličskéechůsi
Nhradeckých živnostníků dne 11. května obražoval
se Dr. Reylproti slomyslné kritice pokrokářů,
kteří nemohonce programové jeho řeči nic vad
ného vytýkati, problašují program jeho za vypůj
čený od pokrokářů. Ba Dr. Štemberka v Kostelci
šel tak daleko, že prohlácil, že Dr. Reyl předná
šel v Rychnově program strany pokrokové, či lé
pe řečeno program pokrokových šidů. Dr. Reyl
dokazoval na hradecké scbůzi křesťanský původ
svého programu proti tomuto nařknutí. Přítomný
však kostelecký pilnikář Formánek tvrdil, že p.
Dr. Štemberka o židovském programu se negmi
žoval. Dr. Fr. Reyl však irval na svém tvrzení a
dokládal se svými slenografickými poznámkami.
Panu Formánkovi přizvukoval též pokrokový obuv
nik Malec, ale oba tyto sloupy židovského pro
gramu usvědčila z nemístného lokajství průhled
ného semitismu „Osvěta lidu“ č. 51., kde v refe
rátu o schůzi kostelecké přináší doslovný k
Dra. Štemberky o šidovském programu pokrokové
strany. Pokrokoví živnostníci zapírají pravdu, pro
tože zapřeli v sobě již všecko češství 1 lidské city.
Ubozí lokajové židovských pánů!

Všech 5 kandidátů ma schůzí v
Hradci Králové. Návěštní tabule svolávaly
sice bradecké voličstvo a všechny pp. kandidáty
do „živnostenské“ schůze v Klicperově divadle
na 11. květen, ale mimo nadání odbýval se v di
vadle v týž den sjezd pokrokářů se sousedních
měst, z nichž některá ani nepatří do volebního
našebo okresu. Běželo krátce o štafáž prof. Drti
novi a o brest písku do oči veřejnosti. Z venkova
eebnaní mládenci s rudými karafiáty vytvořilivše
obecné „přesvědčení“ a dělali svými botamihlně
nou náladu pro pokrokovou politiku. Již volba před
sednictra vesměs pokrokového (Čermák « Hradce
Králové, Formánek z Kostelce, Malec z Opočna)
ukázala, že jsou již všecky řeči sbytečny, proto

fe shromáždění jiš předen 86 vyslovilo pro prof.Drtinu « socialista pla. Pořad řečníků navr

boval Dr. Reyl losem, ale předsednictvo zeela ne
stranně drželo se abecedního pořádku ato je věc
pouhé „náhody“, že mohl mloviti nejprv Dr. Drti
ns a po něm hnedle soudruh Hampl. Rovněž při
vyměřené 3Ominatové lhůtě k řečnickému výkladu
opozďovaly se hodinky předsednictvu o celých
16 minut při řečích prvých 2 řečníků. Samá ná
hoda a svláštní osud druhých 3 kandidátů. Vý
klad Dra. Drtiny obsahoval stručný přebled živ
nostenské otázky, ale postrádal naprosto dokladů,
kterak programové zásady pokrokové měly všdyky
tu vynikající péči o akci živnostenakou. Socialista
Hampl odvážil se také mluviti o šivnosten
ské otázce, ačkoliv strana jeho buduje ce
lou nynější i příští existenci nad ©hrobem
malých výrobců. Je to zajisté zábavné, když
mistr popravčí dává odsouzenci na popravišti
moudrou radu, aby si šetřil zdraví a rovněž ne
méně zábavnou jest péče sociálního demokrata o
řemeslníka k amrti odsouzeného. Řeč p. kan
didáta ©(Choce prozrazovala © dobrého | znalce
živnostenských pomérů a parlamentární činnost
dosavadní poskytovala záruku, že p. Cboc také
tomu věří, co povídá. Velmi obtižnou posici mě!
katolický kandidát jednak ve skrovném počtu
svých stoupenců, jednak v unaveném publiku, jemuž
již předchozí řečníci vyložili všecko ze živnosten
ské otázky. V takové sitnaci volil dr. Reyl jinou
cesto k živnostenskému výkladu a hleděl doká
zati dějinnou souvislost mezi nynějšími požadavky
českého Živnostnictva a mezi pracovním progta
mem strany katolické od prvých dob jejího trvání.
Zejména pracovní program katol. strany, přijatý
na ejezdě Litomyšlském z r. 1894, dokazuje, že jsmo
upilovali o zřízení pevné organisace stavu řemesl
nického. Program náš žádal řemeslné komory,
zákaz práce trestnické, průkaz způsobilosti, vý
bradní prodej výrobků řemeslných a zákaz práce
domácí, přímé vojenské a zemské dodávky, sta
robní, invalidní a nemocenské pojištění atd. Strana
naše před 13 lety, tedy dávno před etranou po
krokovon, měla ve svém programu nynější poža
davky „řemeslnické, proto dlužno považovati nás
za buditele zdravého rachu živnostenského; a jestli
že dnes ku probnzenému vědomí stavovskému blí
ží se židé, jest obavu, že chtějí ovládnouti toto
zdravé hospodářeké hnutí zrovna tak, jako zmoc
nili se hnutí dělnického. Pánům lze nablédnonti do
karet; proto ten strach předjejich velikou láskou
ku stavu živnostenskému. Židovské praktiky ovšem
poškozují křesťanskévýrobce,protose vším právem
obradil Dr. Royl proti nařknutí, vyslovenému Drem
Štemberkou, jako by přednášelprogram pokrokových

židů Řeč p. Dra.Reylaavýmstanoviskemi svoufor
m.u přispěla ku vzpražení ochablé nálady po
sluchačstva, ač žádným spůsobem nohleděla na
dělati z pozvaných pokrokovců křesťanské sociály.
Naposledy dle abecedy dostal se k slovu p. rada
Sláma. Vším právem poukázal na obtíže a pokro
čilou dobou časovou vzešlé a na nesnadnost vy
tvořiti při opakovaných schůzích „živnosten
ských“ vědy z brasu nový program. Vzdor
tomu předce postřehl ještě druhými řečníky
opomenuté některé detaily a rozšířil se o nich.
Klidoý- a věcný přednes zkašeného politika
působil velmi dobrým dojmem. Po řečech rospředla
se poněkud ostrá polemika mesi Drem Reylem
a pokrokovými řečníky, kteří hleděli ho v očích
hradeckého občanstva zlehčiti výtkami nedůsled
ností v programových zásadách. Tyto výtky od
míti energicky Dr. Reyl, jakož i Hamplovu vý
čitku, že appeluje na antisemitakou zášť ulice.
P. Hampl ze špatného asi svědomí vždycky pro
blašoje, že prý jeho strana nemá „nic“ se židy
společného. V debatě vynikl p. účetní Černý, jenž
Bvou břitkou logikou zasazoval těžké rány allianci
pokrokově- sociulistické.Neobroženévystoupení
p. Černého přivedlo najatou klaku z rovnováhy,
takže začala povykovati a dupati. Vypadalo to
pomalu jako v cirku, ale p. Černéhoto nezmátlo
a ve své řeči pokračoval dále. Kandidát Hampl
snažil se sesměšniti pádné vývody p. Černého po
známkou, že mu ten papírek strčil nějaký páter
do kapsy, ale pro tuto poznámku měl nejméně
příčin, protože všecky své řeči „drží“ z litogra
fckých papírů, které všem socialistickým kaodi
dátóm rozeslal blavní štáb «- Prahy. Debaty
nůčastnil se též p. Kaásek až z Chrudimě. Pro
hlásil se zprvu za Mladočecha, ale po krátkém
úvodě bylo patrno, že je pokrokářem v mladočeské
kůži. Vedeno bylo ještě hojnost růsných řeší, ale
všecky dohromady měly za účel dokásati pravdu:
Není strana jako strana, ale pokroková ze všech
řemeslníkům nejužitečnější. Zdaž však hradečtí
živnostníci dali se po této schůzi přelakovati na
pokrokovo, silně poobybojeme. Škoda té štrapacel

Voličská schůze Dra. Royla v Ke
stelel m. Ori. Dne 5. května nepořádalDr. F.
Reyl dvě voličské schůze v našem městě. Jednu
odpoledne na Skále pro voličatvo předměstské a
druhou večer pro městské obyvatelstvo. Při obou
schůzích bylo lze posouditi, jak Špatně chápe po
kroková „intelligence“ osvětový úkol vzdělaného
člověka. Ve schůzi „na Skále“ většina posluchač
stva nalešela třídám pracujícím, a pokrokáři za
stoupení byli jen malým bloučkem, jenž byl veden

profossorem reálky p. Kuitlem. Právě proto, žeyli pokrokáři v menšině, drželi se v mezích slad

nosti, a schůze měla průběh dAstojaýse vystřídala celá řada řečníků, a
aě v debatě

p. professor

Koití polemisoval dosti útočněproti programu ka
tolickému. Zcela jinak vypadala schůze večerní.
Do schůze této přitrhl relý zástup soč. demokratů,
kteří se vraceli z odpoledního táborů +%Častolovi
cích i se svým řečníkem Adámkem a dostavil ge
skoro celý professorský sbor reálky kostelecké i
8 kapeloíkem Čermákem. Řečník Adámek jest
dressován pro táborové echůze na náměstí, proto
Jeho řeč v uzavřené místnosti působí komikou vy
volavače před Jarmareční boudou. Hrozně ge róz
čiloval nad brožarou „Z domácnosti sociálních
demokratů“, ale nepokusil se o vyvrácení agi je
diné socialistické defraudace. Ke konci se mu stal
malér, že odporačoval volbu socialisty Švába, ale
mýlku jeho napravil Dr. Reyl, upozorniv, še kan
diduje p. Hamp! v městské skupině. K roplice ne
přihlásil p. Dr. Reyl, ale po průtahu povolilo mu
předsednictví jenom věcnou poznámkn, což bylo
zrovna takovým násilím, jako na schůzi v Ryct
nově. Poté ujal 8e slova Dr. Štemberka, který
schrálně do schůze z Rychnova přijel. Začal roz
marně děkovati p. Dru. Reylovi, že přednesl včera
v Rychnově program pokrokových lidí a pokroko
vých židů. Ale během řeči stala se mo nehoda, že
zapomněl na pochvalné toto uznání a jal ge ně
které programové zásady odsuzovati. Tím ovšem
odsoudil živnostenský program prof. Drtiny, jenž
dle náhleda p. Štembérky má totožný program
s Drem. Reylem. Maouo bloudil p. Štemberka ve
staré historii české, ohtěje mermomocí dokázati,
že náš program pochází ze 16.století, prošel klá
šterní kořalny s nenalezl při tom ani jediné vino
palny židovské, zabloudil též do kostela pod ka
zatolny, zacitoval si brožuru „Sv. tyranství“ a od
soudil kandidaturu katolickou. Řeč p. Dra. Štem
berky doprovázeli četnými soublasnými projevy
pokrokoví; zejména prof. Fousek olehdoval svému
přesvědčení občasnými poznámkami, takže hu pří
tomuí dělníci svým klidem zahanbovali. Ke slovu
se přihlásil též kapelník Čermák a prohlásil za
politickou nemravnost Drem Reylem citovaný vý
rok Komenského s kulturního programu strany rea
liatické, kdež na str. 50, požadují realistá od školy,
aby větěpovaladle Komeaského útlémuděcku přasvěd.
Čení, že nerodí se sobě samému, nýbrž Bohu a
bližníma.“ Čermák zná dobře, že u realistů mezi
slovy a skatky jest naprostý rozpor, a proto pro
blásil toto sneužívání slov Komenského za nemrav
nost. A tak podruhé již v této Bchůzi došli po
krokáři vlastními svými stoupenci odsouzení svých
činů. Dr. Štemberka program jejich prohlásil za
program židovský a Čermák prohlásil vykořisťování
Komenského za nemravnost. Ovšem oba tito řeč
píci chtěli potupiti katolíky, ale pořezali sami sebe.
Ke slovu ge přihlásil p. redaktor Astr a polemi
govalsesocialistouAdámkem.Protijehovýčitkám
o Drozdovi aredl mu z Č. Skalice soudruha Po
láka, který vybíral na stávkující, a když asi 300
K vybral, zmizel 8 nimi. Tato pravda věak pálila
přítomné soudraby, a proto spustili brozný rámus,
takče nemohl již Dr. Reyl v replice ukázati na
nedůslednost Dra. Štemterky a na ubohost projevu
Čermákova. Kostelečtí pokrokáři vádycky vyčítali
katolické straně, že koná schůze důvěrné, ale sami
svým neslnšným a násiloickým jednáním dokázali,
že jim musí býti přístup do vážného shromáždéní
zamezován. V jediném Kostelci nebyla dopřána
katolickému kandidátovi volnost slova, aby se mohl
proti inenltům obbájiti. Tak rozumějí pokrokáři
svobodě|

Dr Beyl před voliči v Opočně.
K výsledku schůze dae 9. t. m. hleděno s velikým

napjetím, protože pokrokáři ohlásili plakáty řečprof. Drtioy na stejnou hodinu a v téže místnosti,
kde měla se odbývati schůze katolického kandi
dáta. Zdálo se, že musí nutně dojíti k bouřlivému
konfliktu obou táborů. Když však přijeli ve 8po-'
lečném kočáře z nádraží oba kandidáti dr. Reyl i
dr. Drtina, bylo již patrao, že k osobním násil
nostem nedojde. Celá záhada se vysvětlila tím, že
chtěl prof. Drtina promluviti před širším obecen
stvem, než-li jaké obyčejně pokroková myšlenka
dovedla mu sohnati, a proto použil popularity ka
tolickóho kandidáta, jenž míval vždy ohromnou
účast posluchačetva. Řeč p. dra. Frant. Royla
přijate byla 80 značným zájmem, který velice
stoupal, kdyš rozpředl ee mezi oběma intelligent
ními zástupci dvou velice protichůdných světů

jména na jejich hlasivkách, byly znatelny již
značné oběti, které přinesli při propagaci svých
idel za volební kampaně, takže poskytovali oba
příklad, kterak nutno přesvědčení své bájiti i za
cenu vlastního zdraví. Oba hájili názory své pře
avědčivě a při tom přece vybnuli se všem osobním
útokům, takže výchovná stránka této schůze je
nepopíratelná. Pozorabodným je názor prof, Drtiny
o náboženské výchově ve Škole. Problásil v tom
ohleda: Jaem pro to, aby děti i ve školní budově
byly vynčovány od kněží své konfesse v nábo
ženství a přeji si, aby i laikové učitelé na náb 
ženské výchově této se súčastňovali.“ Strana po
kroková ovšem vylučuje náboženství ze školy, ale
bývalí raalisté náboženskou výchova ve škole mají
ve svém rámoorém programu s r. 1900. Ovšem
není jisto, zdaž realistické názory přetvoři zed
nářské smýšlení pokrokářů o potřebě bezkonfosní
Bkoly. Dr. Reyl ve své replice probral požadavek
pokrokových směrů o rozluce státa od církve. Se
stanoviska historického ukásal, žo církov vzrostla



i protivůli římského státu, se stanoviska prár
ního dokázal, fe církev i stát jsou společnostiobě
samostatné a vlastního života schopné. Srovnáním
života církevního ve Francii a v Americe dokázal,
že církev i bez zvláštní ochrany státní může zcela
dobře prospívati. Ponkázal dále ná to. že katolík
skládá více nadějena slovoKristovo „Aj jás vámi
jsem až do skonání světa“, nežli na protekci vlády.
Zajímavá debata prošla v největším klidu a byla
by jistě trvala ještě déle mežli 4 hodiny, kdyby
oba kandidáty nevolal čas do Dobrušky na večerní

schůzi.
Z Debrušky. V nynějšímvolebním ruchu

rozvinula strana pokrokářsko-židovská agitaci pro
„drtioismus“ dle vzoru cirkosu „Barnum Bailey.“
„Žádá to“ prý „Čest měste, aby zvolen byl Drtina“
(snad palestinského?); o okrese 24. prýse bude
mlaviti po celém Rakousku (soad jako o zemi, kde
byly 3 zlaté vlasy děda vševěda ?). Plakáty čtvrt,
půl a metrové a na nich samé Drtina, volte
Drtinu. Tolik toho nadrceno o.Drtinovi nebylo
snad nikdy. Tóž se objevilo surové znošvařování
a salepování plakátů Dr. Reyla dle způsobu cho
vanců pankrácké trestnice. Vše bylo zase patřič
ným spůsobem napraveno. Sociální demokracie
získala znamenitého klakéra p. Karla K., který
jako v opojení volal p. Hamplovi „výboraě“, kdy
koliv mluvil o věcech kulturaích. Tento bezdětný,
bohatý pán, který za svoje výrobky znamenitý
obnos ročně ahrábne od věřících katolíků, prodělal
již všecky stupně přesvědčení, jež ee vyskytly
v posledních 80 letech a oyní právě jest dle
vzoru boháče dra Adlera příznivcem nociální de
mokracie. Fangle se pěkně točí, ale ne charakter.

Z Dobřemle. Volby u nás vykonány za
neočekávaného účastenství voličů. Ze 136 voličů,
kteří voliti mobli, přišlo k volbě 131; rolník p.
Hampi, ač churav, vstal s lože a přišel odevzdati
svůj hlas. Zahanbil věra netečné avé spoluobčany,
kteří z různých ohledů zůstoli za pecí. Z ode
vzdaných bylo 128 platných, a obdrželi: Soc. de
mokrat Joa. Malý z Chradimě 47 blasů, nár. soci
alista Jos. Netolický 46, kandidát atrany katol.
lidu MUDr. Ant. Pekař 24, agrárník Hynek Srdínko

-9 a pokrokový Ant. Štěpánek 2 hlasy. Tolik hlasů
sociálně-demokratických neočekával nikdo, zvláště
páni, kteří z opposice proti faráři a „klerikálům“
a ze strachu před červenými vším spůsobem fe
drovali socialisty národaí. Voličům strany katol.

- lida, kteří poprvé šli pod praporem náboženství
a sociální spravedlnostido boje, všechna Čest!

Ze Syravátky. U nás výsledek volebne
- překvapil. Vědělo se, že náš polovšemohoucí patron

národních socialistů jim přitlačí palec a proto ze
75 hlasů platných dostal p. Netolický 49. Pová
žení bodná jest menšina 19 hlasů soc. demokrata

-p. Malého. P. Srdínko sklidil 4 hlasy, p. Štěpánek
1, MUDr. Pekař 2. Že by p. patron červenobílých
socialistů svou ochranu jim poskytoval z upřímného
přesvědčení, sotva jest jisto, spíše tak dělá, aby
nepohodlného klerikála „usadil“. Když se dá,
provede některý s jeho chbráněnců tomu kleriká
lovi už nějakou „radost“ a tak raka raku myje!
Zámožný muž, který chce klidně užívat ovoce avé

ráce, nemůže z přesvědčení podporovat stranu,
rá na prvuího máje má chuť vymašírovat pod

standardou „krvavon“, „zanáší símé vzdoru“ 8
„tpívá zpěv revolty“. (Viz báseň v „Našem Práva“
so dne 3. května t. r.) A% vzejde nímě jím aalé
vané. bude si pak říkat jako vadorovitý chlspec
z bájky: To je dobře, že mne sebe, proč ml táta

- nekoupil rukavice? Pocbybujeme!
Mladočeská schůze v Rammé. V so

botu 11. května pořádsli mladočeší voličekou
schůzi v Ranné pro kandidáta svého p. dra. Ma
línského, statkáře a továrníka v Ronově. Během
schůze 8e místnost úplně naplnila. Přijeli p. K.
Adámek, přísedící zems. výboru, kandidát p. dr.
Malinský, syn výše uvedeného pan dr. Adámek,
advokát z Hlinska, a též se dostavil evang. farář
v kanné p. Šádek. Účastenství bylo tak veliké,
poněvadž ae čekal boj jmenovaných proti katol.
faráři v Bauné P. Elitzerovi, Tento stál samoten
proti čtyřem. V boj 8e pustit musil, poněvadě
musil ukázat, že dovede se proti nepřátelům po
staviti veřejně a ne pouze z úkrytu, jak o něm
bylo rozhlašováno. Chcet svým příkladem kato
likům dodati odvahy. Také na tóto schůsi chtěl
ei s ním, jak pravil, vyrovnati účet p. přísedící
Adámek, Mluvili p. dr. Malinský, p. farář Šádek,
p. přís. Adámek, p. dr. Adámek jim sekundoval
Tosličnými poznámkami, jimiž se v řeči krášlil ne
ku ové veliké cti. Hlavní obsah řečí p. dra. Ma
línského i p. přís. Adámka: útoky proti straně
katol. lidu, že je nečeská, vedená římskou hie
rarohií, bází fráze mezi lid o ohrožení katol. víry
bez důvodu, kněžím nemůše se přiznat právo
pracovati v politice, ponóvadě nejsou 8 to jednati
dle svého přesvědčení, nemají potřebné svobody,

"jak prý dokázalo rozpuštění zemské jednoty katol.
duchovenstva. Ony dvě rychmburské schůze líčil
téš, ale jak a to ještě dle zápisků, jenže baď si

průběb schůzí těch před více než 9 p“! konanýchpatně zapsal, nebu špatně „četi“. Mnoboprav
. divého vynechal a něco přidal nepravdivého. To

Jest ovšem velmi pohodlné vyrovnáníúčtů. Mnobo
ej tét pomáhal vtipy a sesměšňovati od

fúrce, Čímš ovšem uaznačil, jek silné jsou dů
vody jeho vlastní, když p Adámek takovéto po

moci musil užívati. Všem řečaíkům odpovídal
opponeot far. Eliteor. Poněvadá ma bylo vytkuuto
v jedné věci: boj o státní právo, že nemluví
k věci, ač p. dr. Malinský též o uěm mluvil, po
snal s tobo a též jiných věcí terrain a obmezil
se pak va svých odpovědech na pouhou obranu,
odpovídaje na útoky proti straně katol. lidu a
můžeme řící. zvláště přimyslíme-li si ještě řeč
jeho ve Hlinsku, proti církvi katol. vůbec. K poaled
nímu útoku jeho, týkajícímu ee Školy a vzděla
nosti, odpovědět nemobl, ač si přál, poněvadž p.
Adámek schůzi, jež trvala jen od 6 hod. odpol.
do */,8 večer, ukončil. Dle potlesku, který Be pro
p. dra. Malinského rozlebl, zdál se výsledek její
pro téhož p. kandidáta velice příznivým, což při
poměrech zdejších vysvětlitelno; proto překvapilo,
že na Ranné dnes při volbě dostal p. dr. Ma
linský ze 101 hlasů pouze 48, tedy ne ani po
lovic, kdežto p. Prokop, kandidát katolický 26, a
sociální demokrat p. Ackermann 26 blasů. Nů
padným též je, že p. dr. Malinský oznámil kom
promis uzavřený 10. kvétna mezi mladočechy a
agrárníky pro okresy venkovské 63. a 60. (v 63.
volit p, dra. Malinského, mladočecha a v 60. p.
Havelkou,agrárn.), ale agrární kandidát p. Pleva
ještě v neděli ráno v 9 hod. o ničem nevěděl.

Za 45. volební okrem obdrželnáš kan
didát MUDr. Pekař jmposantní počet hlasů 1663.
Soc. demokrat Josef Malý 4626, agrárník Hynek
Srdínko 4886, národ. soc. Josef Netolický 11438,
pokrokový agrárník J. Štěpánek 323 hlasů. Stojí
tedy náš kandidát MUDr. Pekař co do počtu hlasů
mezi 6 kendidáty na místě třetím, ač nám bylo
plné rosvinntí agitace valně stíženo,

Jest rozhodných katolíků málet
Ve venkovských českých okresech odevzdáno pro
kandidáty katolické úhrnem 73.899 hlasů, z nichž
připadá 35.656 na diecési královébradeckou.
V městských okresech odevzdáno 4148 hlasů.
Z těch obdržel náš Dr. Reyl 1374 hlasů, pozoru
hodným znamením doby jest, že Dr. Reyl obdržel
blasů více než protikandidát mladočeský.

Jimé katolické kandidatmry. V 43.
volebním okrese jest ušší volba mezi naším Drem.
Horským (5439 hl.) a agrárníkem Kotlantem 2126
hl.). — V 60. voleb. okrese mezi naším Šabatou
(4702 bl.) a sncialistou Jiráskem (4029 hi) —
V 61. mezi naším Drem. Myslivcem (5781 hl)
a socialistou Hnátem (3880 bl.) — V 63. mezi
naším Prokopem (5765) a socialistou Ackerman
nem (4904). — V 64. mesi mezi naším Adamov
ským (3265) a agrárníkem Hyršem (3116). —
V 66. mezi naším Václ. Myslivcem (3553) a soci
alistou Krňanským (2614). — V 72. mezi naším
Balcarem (4095) a agrárníkem Vojtou (3816). —
V 74. mezi naším Zárubou (6521) a agrárníkem
Donátem (3287). — V 75. mezi naším Sachlem
(3264) a socialistou Pešulou (2907). Přátelé, na
pněte všecky slly, aby všude našinci prošli! —
Jakkoli proti našemu Dru. Šulcovi bylo vášnivě
ogitováno, přece pro něho odevzdáno 23(4 hlasů.
Ant. Drápalík obdržel 1684 hl., náš Jan Krejsa
v 42. roleb. okrese 3564 hl., v 66. voleb. okrese
Josef Dvořák 2582, v 68. Josef Brož 2506, atd.
Tak veliká čísla již něco znamenají a pobádají
mocně k práci další.

Yolby v Pardubieich. Co jsme v Ob
nově předpovídali, stalo se. V Pardubicích a ve
všech městech tohoto volebního okresu imposantní
většinou zvítězil sociální demokrat Rautenkrans.
Celkem dostal o 1200 hlasů více nežli mladočech
Hráský. Ač bude tu volba užší, budou mueetí o
statní strany napnouti značně síly, aby zvítězily.
Jest obava zcela oprávněná, že i přiužší volbě
lehko může zvítěriti Rauteokranz. V Pardubicích
i jinde pomáhali k v tězství sociálním demokratům
pokrokáři a mezi těmi hlavně to byli židé. Soc.
demokraté každému svému přívrženci prohlédli před
volbou lístek, má-li tam skutečně kandidáta jejich
strany napsaného a pak jej bnali teprv k volbě,
A aby ani cestou nemobla se státi na lístku vo
lebním nějská změna, vyčárali prázdné místo tlu
stými čaramia každého doprovodili svojí egkortou
až k místu volebnímu. Není divu, že při takové
dresuře dosáhli konečně, po čem dávno toužili.
Mladočeská strana utrpěla v tomto okresu rozhodně
obromnou porážku, a kdyby konečně při užší volbě
svítěsila, bude to vítězství Pyrhovo. Tak se ko
nečně plní proroctví, že zajdou všecky strany a
Da jedné straně bude moderní pohanství pod vlá
dou didů a na druhé straně křesťanství.

Různé zprávy.
Strana o šestí hadích kožích. „Osvěta“

přinesla na konci roka 1908 řadu článků „o koncích
českého realismu“, kdeš snešeno krátce vše, co tato
otrane u nás jiš „vykonala“. Pisstel stati o realiemu

o šesti hadích koších.“ Sám spisovatel vystavuje pře
bledně toliko patero koší; psalť před Jistopadem, sle
dobře už napřed viděl,še při páté kůží strana Mase
rykova nezůstane s proto jí dopornčoval násov „strana
o česti koších.“ I kůše: „Osvěta“ píše: „Co by asi
učinil borš, kdyby mu bylo s dopuštění osudu ulofeno
eestaviti český politický program? Co jiného, neš že
by evším vynechal české státní právo a sněmy č.
zemí. Naše, a 00 učinili realisté ve svém prvém poli
tlekém programu? Vypostilí tam české státní právo

a české sněmy.“ —II, kůže: ddo. 1889, Realisté praví
o sobě, že byli uznáni od Staročechů za moc. Jednalo
se o připojení realistů k Steročechům, tof se ví, fe
k vůli Starodechům. Zdá se, že Staročeší byli dopá-.
leni úžsenou neskromností realistických požadavků.
Ta hromádka lidí, kteří sa sebou neměli ani 50 voličů,
nechtěla nic víc, než 4 maodáty do říšské rady ane

E „počet mandátů na sněmacelou něm.„Politik.“Prof. Masargkměl býti vrchním inspektorem celé re
dakce, dr. Koizl měl dohlíšet ne parlamentní zpravo
dajství, a Knisl a Kramář ae měli starati o zvelebení
hospodářské listu. To byto Staročechům mnoho, —
JIL kůže: „Kdyš to nešlo ss Starodecby, šlo se —
rovnou — k Mladočechům. Na podzim r. 1899

se rozbilo ae Staro, a vpřovnsí r. 1890 už byla rakav rakávě s Mlado. „Od jedný k drahý, jak strýček
Tahý.“ — U Mlado se slovilo: žádaly ao jen tří man
dáty a žádný inepektorát na „N. L.“, jenom Masaryk
nhtěl vodení části vědecko-literární| Realisté se přiči
nili prý výdatně o pád „otaro“ apak se teprve spojili
s „mlado“ prý z „mravní nutnosti“, jak praví bisto
rik realismu. — IV. kůže: Kaizl a Kramář stali se
„mlado“ a Masaryk vypadl a sačal znova na svou
pěst. Zkusila se nová taktika. Samostatná etrana,
nové jméno „lidová“, protože, jak praví Robur, jich
historik: „Lid o nich noví— a lid nezískají.“ Samo
statná realistická st ana lidová opřela se o židy a 6
vangalický klerikalismus. Ale aelbali „židé, evangelíci
a studenti“ — Kůže V.: Když to selhalo s orange
liky, zkouší se to teď a Hajnem, pod novým jménem:
„česká strana pokroková.“ Článek „Osvěty“ vyáel
v listopadu, proto nemohl ještě vydělati kůží VI.
z Havlíčkova náměstí, která je marokkánského rázu.
— (Čech 1906).

Sociální demokraté a márodnost.
Tentokrát obrázek ze Slezska. „Kladivo“ 27. dub
na píše: „Dne 21. a 22. října 1902 projednával
se na říšské radě pilný návrh posl. Hrubého a
soudr., aby před soudy a úřady ve Slezsku pro
vedena byla ve smyslu čl. 19. a stávajících zákonů
jazyková rovnoprávnost — zajisté důležitá i pro
dělníky. A jak se zachovali sociální demokraté?
— Přímo banebně| Elderach napadal české řeč
níky, zejména dra Dyka, zuřivěji než vpavský
Hofmana, tak že dr. Dyk byl opětně ve své řeči
přerušován. Taktéž so zachoval proti dru Dykovi
sociální demokrat Polák Daezyňski. Cingr a Hy
beš, sociálnídemokraté čeští, otevřeli hubu, jen
kdyš Elderechovi a Daszyňskému volali „bravo!“
Němota ani tenkráte jich neopustila, když se jed
nalo o nejdůležitější věc lidu slezskéhoa dělnictva
slovanského. Ba ani za řečníky — třeba jen pro
formu — zapsati se nedali, jak se vědy činí, když
Bechce aspoň demonatrovati. Jen poslanec sociálně
demokratický Daszyňski promluví) sice jako pro
fečník, ale jak pertidně! Návrhposl. Hrabého prý
je nacionalistický. Němci proň hlasovati nemohou,
on nemůže dojíti většiny, ale povede prý ještě k
horšímu národnímu boji. Až prý bude vybojován
třídní boj, bude čas na urovnání poměrů jazyko
vých. Zápas 0 národnost jest prý malicherný a
nebude míti výsledku. Emancipaci národní prove
dou prý jioé mocnosti (rozaměj: sociální demo
kracie, až by národy učinila otroky zlaté interna
clonály). Při tom učinil Daszyňski protinávrh na
prosto nepřijatelný, ale spůsobilý k ubití návrhu
posl. Hrubého. Přes tyto sociálně-demokratické
úklady měl návrh Hrubého většinu velikou, bo
hužel na potřebnou dvoutřetinovou většinu schá
zelo — jen 16 hlasů, Že těch 16 hlasů nedocíleno,
o to mají zásluhu též sociální demokraté! A teď
před volbami? Aby lid polapili, klamou ho, před
stavují, že jsou národovci, že mu vymohou mimo
to nebe na světě — též jazykovou rovnoprávnost!“

O moderních promdech protinábo
žemských píší v č. 0. evangelické„Hlasy ze Siona“,
které ovšem nám katolíkům příliš přátelské nejsou:
„Váším si také vyslovených stheistů a přeji jim, na
lezají-li bez církevní opory duševní klid a sílu ku
správné šivotosprávě, Avšak jenom tehda, jsou-li také
oui enášelivými ku mému přesvědčení. Neboť nevím
skatočně, proč bych měl činit rozdíl mezi papežencem,
který nutí lidi, aby věřili všemu, co jeho neomylný
papež ka věření předkládá a vyhlašuje za neznaboha
každého, kdo něco z toho nevěří — a mezi těmi aoci
alisty a jinými atheisty, kteří natí lidi, aby nevěřili
v Boha a urážejí jejich náboženské přesvědčení. Vidím
i v tom jednu s příčin nedávných volebních neúspěchů
sociální demokracie v Německa. Lidé se neosvobodili
proto od uúeomylnéhopapeže římokého a abeolutiati
ckých karabáóníků, aby vešli v poslušenetví papedů
a karabáčníků socialistických. — Mlavit o náboženství
jako věcí překonané, mohou jenom buďto pokrytci,
kteří chtějí takovou řečí jenom zakrýt svou neroz
hodnost vůči klerikalisma a snad ho tím nepřímo
chránit, anebo lidé, kteří soudí podle malého kruhu
avýchznamých a dle povrchních úkazů.— O náboženství
badoacnosti ae sice mluvívá a píše, nevím však, jestli
si při tom kdo něco určitého představuje. Bývá ta
obyčejně výmysl nějakého professora nebo spisovatele,
aemožný pro skutečné poměry. Počítám k tomu i Tol
atého, jeuž mě] přece tak -veliký vliv i na mé názory
náboženské. Víra nebo nevěra nezáleší vůbec na vů
deckých důkazech. Ka př. důkszy o jsoucnosti boší
jsou dnes tytéš zrovna tek, jako důkasy atheismu,
jek jich užívala jiš filosofis řecká před 2000 roky.
Pamatuji se, že jsem se sám jako gymnasieta ve vyš
ších třídách asi po dvě nebo tři leta považovalze
athcista a materialista. Proč, nerím do dneška.Snad
dle příkladu jiných spolušáků, kteří mi imponovali
avou osvíceností a svými „zkušenostmi“ a jejichž
mravní slabosti -mně byly neznámy. Nyní vím, še má
víra, po případě chce-liji někdo tek jmenovat, nevěra
je výslednící růsných vlivů kultaraích i divotních
s částí ovědomělých, z části mně dosud abrytých.
Myslím vrěsktaké, še nemůše za naší doby počítat



Besídka.
Volební provolání duchovního roku 1861.

Pánům voličům nu sněm zemský
z okresů Náchodského, Novoměstského a Opo

čenského.

Ve vážné této době, kdež se rozhodovati
má o budoucím osudu našem a národa .n -Šeho
— ano i celé vlasti Rakouské, — kdež se tedy
jedná o životní a nejsvětější zájmy naše, —
avšak i v té době, kde národ náš nedospěl,
jelikož nemohl, u vědomí politickém, — a tadíž
občané na mnoze nevědí, oč tu běží — a ne
znají muže takové, jimž by důvěrně i bezpečně
svěřiti mohli vykonávání práv svých, — a když
nad to i jediný hlas neastáleného poslance u
Škoditi může národu celému: — tuf svatou
povinností národovce každého stavěti se v šik
— a nabídnouti se národu svému za bojovníka
národního; — jak to i obyčej v zemích ú
stavních.

Nejsem cizincem mezi Vámi, nebct 32 let
uprostřed Vás žiju a nejednu trvející památku
vlasteneckou jsem zřídil; celý vikariát Opo
čenský zná tone aspoň z působoní mého úřed
ního v záležitostech dachovních a školních,
— znají mne co jednatele svého při Dědictví
Pražském i Brněnském, — zoají mne od dávna
co muže, který groš svůj dělil s vlastí, když
Se jednalo o zvelebování národnosti neší; —
a ptá-li se kdo po sm;šlení mém politickém,
tať snadno se rozpomenouti na rok 1848, kdež
jsem byl oudem slovanského sjezdu v Praze,
— ostatní dopovědí Bobuslavětí, uprostřed
nichž tenkráte jsern žil, — ať svědčí za muel
— — Avšak i okresu Náchodskému nejsem
cizý. Ať pominu nevděčné spracování a vydání:
„Památek Náchoda kněze Ladvíka“ — mohou
se upamatovati, že téhož roku 1848 v „Národ
ních Novinách“ do okresu jejich mezi jinými
za poslance do Prahy byl jsem schválen, —
ať již i nepřipomínám Čas neo, kdež jsme se
zasazovali lidu našemu zjednati průmysl zvý
šený zdokonalením přádnictví a tkalcovství,

Avšak časové se mění a lidé v nich. —
Jakého tedy hesla se nyní držím? — — Pořád
starého:

„Dávejte císaři, co jest císařovo a Bohu,
co jest Božího“ — s dokladem: „proto vraťte
i národům, co národům dáno Bohem samým!“

To jest prapor můj, pod nímž setrval
jsem věrně, překonav nejeden krutý boj 8 li
bovůlí protinárodní, — pod ním trvám nec
broženě, — pod ním chci i nmř ti co věrný
vlasti syn. — Se slavným biskopem Strossma
jerem, miláčkem to Jihoslovanů, vyznávám i
já, že jsem tělem i duší Slovan; — jsem ne
odvislý, -— po ničem nebažím, — ničeho ne
potřeboji, — čest hledám toliko v dobrém svě
domi; — poctivého a přímého člověka vážím
si i v haleně; — pýcha, lež, obojetnost jsou
mi ohavy, jež stíbám, byť se mi v jakémkoli
kabátě objevily. — — „Ale“ — namítne kdos
— „ty jsi kněz — snadno“. Na to odpovídám:
Tím lépe pro Vás; — jsa knězem nepřestal
jsem býti Čechem, — co kněz pak samým
Bohem i spasením svým vázán jsem svědectf
vydávati pravdě —a stavěti se co obhájce
k ntlačovanému.

T ak a potud za sebe zaručiti se mohu
Vám.

Proto ale nevoucaji se Vám; — odstup
ode mne to, čeho jsem se nikdy nedopustil! —
ač i nezapírám, že při vší té ohromné odpo
vědnosti velikou to ctí v národě — důvěry
hodným se státi u 70.000 národovců — jimžto
slušelo by dáti tři poslance — a býti zástupcem
jich na sněmě zemském. — Znáte-li muže ráz
ného a schopného, — znáte-li, věrného národu
syna, který by nehledal sebe, ale osvědčiv se
posud skotkami svými obětovným vlasti i nyní
hotov jest obětovati 8e i daševními silami i
vším, co má blahu národa svého a to, třeba-li,
až do úpadu: — zvolte toho, mne pomiňte!
— Já první spolaradovati 36 buda z volby
šťastné zástopce tak rázného a národního.
— Nemáte-li takového — stavím se já v průlom
z povinnosti, — neboť hradby národnosti naší
nesmějí osiřeti, — třeba tam bojovníků vytr
valých; — a k tomu povoláni jsou všickni,
kteří s vlastí a národem poctivě smýšlejí. —
Proto pozorl

Rozeznávejte duchy; — nevěřte slovům
lichým; prohledněte a oceňte si prve každého
člověka, který se Vám svou radou nabízí. —

Sliby — chyby! — Pozdě bycha honit!
Volte tedy 8 Bohem — svědomitě —

pokud možno jednohlasně — a šťastněl!

V Novém Městě n. M., dne 11. března 1861.

Jan Karel Rojek,
děkan, býv. b. vikář a školdozorce.

Školská hlídka.
I.

Glossy o volné škole.

(6) Každá doba má svá určitá hesla, Naše doba,
jež rozvířena jest bojem proti positivnímu křesťan
ství, vynesla na povrch agitační heslo boje »za
volnou školu.«

Co skrývá se pod heslem boje »vzavolnou
školu«? Časopis »Freidenkera, který ve Vídní vy
dává soc. demokrat Wutschl, píše ve svém májovém
čísle: »Klerikálové nejsou hloupí: vidí již v duchu,
že z volné školy stane se jednou škola protikře
sťanská, škola úplného neznabožství.« Boj za »volnou
školu« jest tedy bojem směřujícím k tomu, aby
nejen náboženství jako předmět vyučovací bylo ze
školy vyloučeno, nýbrž aby škola zbavena byla ve
škerého rázu náboženského,

Svůdné heslo »Volná škola« skrývá v sobě
tedy snahy naprosto zpátečnické a násilné. Nebojuje,
jak by se z hesla toho souditi mohlo, za »svobodu
vyučování«, aby (jak to je na př. ve svobodné
Americe) každá společnost, ať církevní neb světská,
mohla si založiti svou školu a vychovávali dítky
svých příslušníků ve svém duchu svobodně a podle
svého přesvědčení, jen když vyhoví podmínkám od
státu kladeným, hlavně kvantity vzdělání se týka
jícím; volnou školou rozumí sc škola státní, s nu
cenou návštěvou, škola zbavená všeho rázu kře
sťanskéko, bez vyučování křesťanskému ndboženství,
v níž nezávislé učitelstvo, obdařené od státu mono
polem vyučování, bude míti svobodu jak vyučování
tak vychování.

Návštěva školy má býti zúvaznou pro všechny
děti všech vyznání.

Vyučování náboženské má býti nabraženo
jakousi bezpáteřnou mravoukou laickou, humanitní.

Rodičové nemají míti práva rozhodovati o ná
boženském vychování dětí podle víry své. Jejich
povinností bude na školy platit a mlčet. Budou-li
chtiti, aby děti podle víry své křesťanské vychovány
byly, musí se o to poslarati cestou soukromou!

„Volná škola“ znamená tedy násilí, jemuž
od doby Juliána Apostaty není rovného v dějinách
křesťanství. »Volná škola« znamená odnětí přiro
zeného práva rodičim, aby určovali směr vycho
vání svých dělí, ovolná škola« odnímá rodičům
svobodu vychování a nutí je posllati děti do škol,
Jež směrem svým příčí se jejich přesvědčenía jejich
náboženské svobodě.

„Volná škola“ jest povahou svou heslo reakcio
nářské, zpátečnické, jest útokem ze strany židovsko
zednářské na svobodné vychování křesťanských dělí.

Heslo »volné školy«, slibujíc. učitelstvu na
prostou svobodu vyučování, vyvolalo v učitelstvu
hnutí ve prospěch této myšlenky a tím velikou část
t. zv. pokrokového učitelstva postavilo v úporný
boj proti positivnímu náboženství, a diskreditovalo
Je v očích těch, kteří nedávají se strhávati vřavou
dne, ale klidně a rozumně vše uvažují. Kulturní
boj je vyvolán, hnutím volebním zameten až do mej
poslednějších dědin. Katolický lid začíná se pro
bouzeti. pozoruje útok na křesťanský ráz vychování,
hnutí katolické roste a poroste silou elementární.
Pokrokové kruhy hnuly u nás otázkou náboženskou.
zapomenuvše z dějin, že český lid v těch věcech
byl vždy nedůtklivý. Veliká část učitelstva postavila
se na stranu nepřálel katolického lidu ——a myslím,
že tím poškodila vážnost stavu a snížila váhu uči
telstva v očích našeho lidu. Dobře uznal bystrý
politik Kramář, že radikální náběh kruhů židovsko
pokrokových proti náboženském citům katolického
lidu posílí »klerikální« t.j. katolické hnutí,

Katolická mmtelligence i katolický lid nejsou
tak slepí, aby neviděli, jak nepokojné, protikřesťan
ské židovstvo sebevědomě všude vystupuje — |viz
uféra Březnovský-Baxa), jak reklamuje pro sebe ne
obyčejná práva ve veřejnosti, jak vystupuje se svými
diktáty a jak kruhy liberální £ pokrokové sklo
ňují šíji svou před hrozivou silou zlaté inlernacio
nály.

Jen tak dále, a bělmo spadne i s očí těch,
kteří, bez rozmyslu přijímajíce hesla boje protikato
lického, zaslepeně ženou se za židovsko-pokrokovou
klerikální standardou beznárodní a protilidové klaky
zlaté internacionály.

K pokrokovému učitelstvu škol obecných při
družila se před nedávnem i frakce pokrokového
učitelstva středoškolského, vyzývajíc své stoupence,
aby zasáhli do voleb pod heslem »zbaviti i školy
střední všeho rázu konfessního«, t. j. vyloučiti ná
boženství i ze školy střední. Vliv klerikálně-pokro
kového Masaryka a jeho panoše Drtiny projevil se
i v řadách těch, od nichž dalo se očekávati více
samostatného úsudku!

Zajímavě glossuje tento projev časopis »Tý
den«.Píše: -1

„Pokud manifest jejich týče ae ve příčině
školství českých požadavků, pokud vyžaduje skutečně
věcných oprav — což činí ve druhé řadě — lze
8 ním úplně souhlasili... Jest-li však střední

školu dle jejich mínění prospěšně zreformuje v prvn!
řadě jimi požadovaná „bezkomfestelnost“, o tom
mohou a smějí býti mínění ruená. Jak se u nás
poměry jeví, střední škola konfesijních vlivů zba
vena nebude! Otázka ta v kulturním boji, jenž by
proto byl vyvolín, bude ochotně a prostě rozřešena
tím způsobem, že střední školy z nákladného vydr
žování veřejného různým způsobem moderně přejdou
do správy soukromých společností nebo podnikatelů.
jako jest většinou již v Německu a v jiných pokro
čilých státech. Společnosti ty ve příčině konfesijního
stanoviska zařídí pak na středních školách vše dle
přání školným vydržujících je činitelů .., Na ka
tolických školách budou působiti rozhodní katolici,
na protestantských evangeličtí protestanté, na židov
ských čidé a na ostatních ostatní, jestliže totiž jaké
ostatní budou !“

Milostivá paní,
víte proč máte při nákupu
sladové kávy klásti hlavní
důraz na jméno »Kathreiner?«

Jelikož sejinak vydáváte
nebezpečí, že obdržite
méně. cenný | padělek,
kterému scházi všechny :
přednosti,jimiž se vyzná
menává ©»Kathreinerle

Neb Jedině

má následkem zvláštního
způsobu výroby vůní a

chuť kávy zrnkové,

Račte si zapamatovati, milo=

sivá paní, tely zcela dobře, že

pravou »Kathroinerova« ob

dyžite jedině v uzavřených pů=

vodních baličkách s nadpisem:

sKathreinérova sladová káva

Kneippova« a 8 obrazem faráře

Kneippa jako ochrannou známkom.

ODD OG G3ÁVA0
JÁN STOUPÁ v Praze,

Václavské náměstí číslo 32,
doporučujevždy we velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců. zárlon barevných i krajkových,
pokrývek na st:ly a lůžka, přikrývek pro
šivaných a flanelových, přikrývek cestov
nich, plaidů, deštníků veškerých cestov

nich potřeb, županů, haveloků atd.

Úplné zařízení do hotelů. — Úplné zařízení
bytů soukromých. —Úplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.

gap- Illustrované cenníkyzdarma a franko. -jy
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Meler pro církevní malbu o

a výzdobu chrámovou 8

o

Ant.Hůla
Josef Můuh „ nástapce,

v Nové Pace (Čechy),
provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slobů (malbu temperovou, caseino=
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd,

">

Četná doporučení od veledůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí.
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Voškeré knihy, hudebniny a časopisy
jsou stálo na skladě.Znlož.r.1IWON.

(Bývalý závod Posplšilův.)
0 naprosté správnostia solidnosti svědčí

stoleté trvání závodu.

Voliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. "NOSRITZorEZ

Z „Časových úvah“
posud jsou na skladě tyto spisy:

Ralfleilsenovy záložny . .. .. .

Učtesezdějim-. - -< 16,EOslavaHuseva-2.4 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 16936 5, |

alobavyděděnceXIX.věku. . .- 8,Otrestuamet-2 8,
Zrušení řádu jesuliského. . . . - - - 8,
Vláda židovstva .-. . . . 2 k B,
Bliže k Římu
Moderní choroba a její protilék (o tisku)Vyznánístaréhohělšníka-+ +« 3,Osv.zpovědi.... 2.2. A,
Svépomocdělnictva. . . .. <.. 8,
Pryč s dogmaty . . . . -< + + ++ +. 8,
Fara katolická a protestantská . . . . 8,
O úpadkunáboženstvímezi protestanty. 16,
Zpráva o sjezdě Českoslovanských katolikův HradciKrálové. -< A„
Veliký biskup: -© B)Důležitostpravéhonáboženství... . 16,
Pokora a náboženství . . . - -+ + «.. 3,
Zakládejte odborové spolky - - - - - 8,
Husitéjindya nyní.<. -+ -+++ 2,
Několikslovo papežství.. - . -- -- 8,Katakomby-< + 8,Českénáboženatví-+ +. 16,
Oústavnímživotěv Rakousku. . . -- ",
Plus Vll. a Mapoleon 0 8,Sebovraždystudentů-©-+-+ 8,
Česká konlesse -< -+ + + 2Účelnostv přírodě -< +++- 16
Pohřbivatiči spalovatí mrtvoly? .. 8,
Moderní náboženství Masarykovo |. . . 8,
Jubileummariánskéa Lurdy<- - -- 8
Otrociví zrušeno křesťanstvím . 16,Spojencisplritistů-++ 8,Omanželsíví-2 8,Braňmesetiskem-< -<++++. 8,
OzázracíchKristových- -+ 16
Jest úcta Panny Marie oprávněna? . 8 vNávštěvouu Slovanů.-< -+ 8,
Volnékapitolyo spořivosti—--- - -- 8

Objednávky vyřídí

Z knihtiskárnavHradciKrálové.

NAVŠTÍVENKY
- VŠEHO DRUHU NaBÍZÍ BISK. 

KNINTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.
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J. F. LANGHANS,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové
Adalbertinum, |RoNiro DrD

První český katolický zárod ve Vídní

František kuber
Dílna ku vyšívání

A - 1 zhotovení ko
: stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů;
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
1, wVdeň,

VII. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukáskusasílá;
se vše framnco.

SRRKARRKAKAKANKKK

Alelier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
VĚTIDOMÍČ. 286.

44 4
4

Doporučuje se slušně P. T. ducho
venstva k provedení oměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, spo
vědnic, Boších hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, kracifiksů,

rámů atd. atd.

l
Opravuje a obnovuje staré

kostelní průce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

i řesíní liséy
(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

M03 K300 0200000 E
Koncesovaný elektrotechnický závod.

Josef dežek v Hradci Král,
naproti Grand-Holelu.

Zařiznje

elektr. zvonky, telefony,
hromosvody.

Hlavní sklad všech elektrotechn,
a sportovních potřeb.

Fonografy. Gramofony.
pas“ Výměnagramof. ploten. “ x
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Akciový kapitál K 4,000.000-— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
devis, valut atd. Výměna kuponů.

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.

. oZál :a ožní úvěrní ústav © EO W

. S

Š v Hradci Králové. 8

R =- $ |na knížky vkladní - 10

Vklady napoklad.poukázky+. O ode dne vloženído dne vybrání.

Stav vkladů koncem března K 9,422.000— |
Telefonč. 9, Fillálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.



Doporučujeme Kolínskou cikorku!:kX
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Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zssílá na požádání vždy

dle roční snaísony kollekci
| nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cízo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Velejemné látky na taláry.

Též na splátky bez zvýšení cení

KEBI XGODKEODXGP X GB X

vý
Uznaný za cejvýbodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenniky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.NCSV
KAXKXAKXKX XXX

Veledůstejnému

duchovensóvu!

dan Sfanék,
K a čís. 19n., rokonviktské ul., pasř spe
cielné na koste činí dovolnie

1 doporučití svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrsnce, kalichy, cíhoria,

py, svíony, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádobty at d, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znova opravuje v původní

dntenci aji v ohni zlatí a ný Na požádání hotové©na ukáska,rozpočty,n asyneb cenníkyfranko.
a veškerévýroby aslacení ručím. Největší výroba

sklad v Praze k volnému nablédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Cbudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

JOKOKOKODOX[ACEDOXDOXOKOKOXEhiihihihihib-Pb+

kAnglicky
a německy

vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIČ,
Ellščino nábřeší.

|EE3XCB2XEBI

682XGPXGB3[X] 663X663X663[XIG6IX663X

Praha-l, ni.
Kar. Světlé

Továrnar+or+sr4
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

UG Jos. Comášek
ve Vysokém Mýtě,

KX dříve závod na sušiťkování ovoce, salošený
PTÁr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a , likéry, sladké ovocné
uíme, bíléi červené,vlo borůvkové (medici

Mi©nalní) vína sladká a víne Šumivé (šampaňské).

BE Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
"jakostivelmi levný koňak a vyborneu
Slivovlel, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1991 ca a výsáavě v bin netoť mnohýmiji.státní u diplomemslaté medatlic, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medaslle.

Wzeorkyzdarma a franko,
ČB ]czEBDvapno

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
w Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko=
stelních nádob ze stříbra,
bronza a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati vejedůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Bisknpskon Milosti revido
vány.

Meňšní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

4 Vzorky, r spočty, nákresy i
hotové sboží naukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelům. možno splácet bez přirážek.
OR“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “Wjij

Prosím veledůstojné docbovenstvo ©laskavou příseň
a důvám závodudomácímu.

CPICHICHICHIMKODCOICSICAÍ
JAN KALIS,

hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

přivírných

cenách.

o[gezjuppyzodsu

upoggoáyieaÁyzpigoIaeg

(

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kaposní ho
všech druhů a sonstav. Pendlové hodiny

v KE ko Fotiaty, skříních. náramky, jehlyskvosty, jako: prsteny, je
a j. v nejmodernějším eovodouí 8 úplnounánukový

Důvěryhodnýmmísilkyna výběrtéš 1na splátky
bes ovýšení cen. — Založeno r. 1848.

GPIKPDEODEI MOSER

v Ďáslaví

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
Hicícha četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se

x k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

voskovéB
dle liturgických před
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před

měty pro místa pout
nická, prvnější pří
padnými obrázky 0

polovoskové“ zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové
velikonoční svíce lustry,

(paškal krá svíce kostelní stepaškaly)8 krůpě.Temno
jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené B be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

zápalkový drát,
svíce obětní "ME

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
svíčky ke křtu,

toho spadající výrobky do
av. přijímání a 8v. orění. : ručuje veledůst. krahům
biřmování se stuhami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Továrnísklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.
Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 190U, zlatá
medalie.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1905,
diplom čestného uznání. Wideň 1006, zlatá medaile

Antverpy 1906, zintá medaile.
Výrobky všestr. uznané, Vsorky a cenníky zdarma a franko.

K zasvěconému svátku

sv, Gyrilla a Methoděje
dne 14. července

nabízíme

písné 9 nofami:

1. Ejhle oltář Hospo
dinůvzáři...
(mešní).

2. Bože, co's ráčil před
tisíciroky...
(hymna Velehradská).

4
89 4 str. 1 kus za 4 hal.,

100 kusů 3 K.

hu

msBiskupská koihtiskárna
v Hradci Králové.
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Zdraví prospěšná směs,
Dlouboletou zkušeností a důvěrou odběratelstva
podporován, mohu dnes otevřeně říci, že jak smaěsí
kávy zelené, tak za mého osobního dohledu
pražené největší oblibě a odbytu daleko za
branicemi se těší. Kupuji pouze nejlepší druby
a jakosti kávy; spokojím 86 8 meuším ziskem
a jest zajisté žádoucno, aby ctěné obecenstvo
kraje vašeho této výhody hojně používaloa na
moji firmu 8 úplnou důvěrou se obrátilo. Bude

zajisté k úplné spokojenosti obslouženo.

Fr, Jelinek, Slatiňany u Ghrudimi,
zasílatolství a moderní volkopražírna kávy.

PTTTTTETVTTT

Vina ku mšISv.
Zaročená přírodní, jakož i

jemná tubulová vína vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordinar. listem dtec. Čes.-Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního víma.

DORT TO 0000000000000 0000000000000 0000000000,0000000000000h
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) =

:| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Yýprachticlob)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu :
Bvůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,f
praporů a kovového náčiní.

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

LUV

dada dod 008,06-00880 080000 B0BnOnBH 040900,0600d0Dr00:00 00V00000000D000D 00a
P Josef
Dvořáček,

státně vyznamenaný závod kloboučnický

v Hradci Králové
98. Palackého třída 88.

mezi Grand-hotelem a Sv. Janským náměstím
má na skladě

lobouky plstěné
nejjemnější druhy.

lobouky vlněné
děti, chlapce a pány.

loboukyhedvábné
u i kolaté, vždy v hojném výbětu.

lobouky lodenové (rss
rukodílné).

loboukyslaměné"i
a pány (boh:tý výběr).

Čepice dívčí, dětské, chlapecké i pánské.
Leotní střevíce (Mikado).

OAB*Zásilky na výběr napožádání. ji
Opravyvyřizují86rychléG,O0Ně.| ——

Geny levné a povné.

vídeňské
tvary

v různých
cenách pro

Půjčaji za nejmírnější poplatky

divadelníoblekyi
všech druhů

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2. X
KXIOOOOXXXXKIKXXXX

Ro-šiřujte

Časové úvahy!
G90000000000000
© K sv. biřmování

čnejlepší dárky“
č

za velice levné ceny nabízí

ox7 ŠOT.C,
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.

Prodej se zárukou.

OOOOOOOCOO

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— wnělecký závod —

pro Maly

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
50 roků nu Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 1 se šelesnými
rámy, sítěmi vsazením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PRE" Nesčetnáveřejná i písemnápochvalnáuznání,jj
Založeno roku 1836.

2x

o
COCO000007000000000

=
| Zdrojem zdravíjso1 Jihuprosté nápoje, s nichž

—— dodnes nepřekonány jsou ©—
šumivé limonády
chuti malinové, citronové, jahodové,
mařínkové a třešňové, připravované

pomocí —————
Maršnerových šumivýchlimonádovýchbonbonů

jedině pravých s touto

ochrannou

nOoxWFUZ

(dříve A. Maršner).

CN
, V

zahradnické

do pařenišť na každou stanici
nabízí:

24/24 cm.
26,26., . „13 ,3030, .-1,

fermežový imel (kyt) . 19 „

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

OP“ kus za 4 koruny <“
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,

k. král.dvorní dodavatel
Hradec Králové č. 303.

„II hal.

proti hotelu „Merkur“.

NU

Pro Hradec Králové A okoli

přijme velký závod

me- Spolehlivého a řádného -m

muže
k cestování a ku prodeji v rodinách i u řeme
slníků co nejlépe zavedeného předmětu na stálý
plat. Místo to hodí se též pro řádného řemeslníka.

Nabídky pod značkou Š, $. do admin. toboto listu.

Boží hroby
krásně provedené a velikém výběra v každém

slobu, se vším příslušenstvím,

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva
řezané i z pevné sádry, jemně polychrom. (vs

velmi levných cenách.)

Sošky„Wzkříšení"
ze dřeva řezané, jemně polychromov., jakož i

veškeré kostelní práce ze dřeva

| nabízí veledůstojnéma P. T. duchovenstvaPetra Buška synové, Oyohrov
uměl. závod sochař. a řezb. pro práce kostelní

—| Založen 1853.. — ©

(Provedeno as 600 olt, a B, hrobů.)

| umď
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X390 cm. na
křídovém kartonu v Bedém vkusném

passepartont nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárna
v Hradel žirálové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmKB..

**

Na skladě jsou též dopisnice a obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

Om F
-Bc -c



Přidýlatné ma čťvri rohu 2 k 50 A

Číslo 21. | > na půl rohu $k — A

Výsledek voleb,
(14) Výsledek voleb překvapil nejvíce

ovšem agrárníky a Mladočechy. Ti,co měli
„jistých“ 42 mandátů, byli rádi, že s pomocí
těch, jež před volbami nejvíce potirali, dodě
lali se celkem nepatrnéhu zastoupení, a lo
jak v okresech českých tak i německých. Pří
sloví: „Pýcha předohází pád“ vyplnilo se i na
straně agrární, která svým přesedáváním Be
židle konservatismu oa židli liberalismu 8 ná
opak dle potřeby nemohla získati důvěry avi
na straně katolického vouličetva ani u živlů
radikálních.

Poněvadě do poslední chvíle nevěděli,
jaké stanovisko zavjmouti mají vůči třem po
žadavkům zednářským, přijímali je za své dle
společnosti, v jaké Be octli, po případě omlou
vali je před katolíky, tvrdíce, že nežádají
volné školy ve smyslu beznáboženském, nýbrž
svobodné od vlivů úředních, že nesuhají na
církevní posvátnost stavu manželského, nýbrž
že si přejí pouze opravu $ 111. obč. zákona.
Kdyby se byli v tom ohledu hned v loni přimkli
ke straně konservativní, k jaké přirozeně
svým povoláním a svým zastoapením nejso
lidnějších vrstev národa náležejí, mobli bez
odpora opanovati venkov 8 pomocí katolických

nomědč jestliže by vůbec bylo za těchokolností k utvoření této strany došlo; takto
však sami položili základ k rozštěpení stava
rolnického, a kde násilím zabránili vašim kan
didátům, aby svůj program mohli vyložiti, tam
připravili sebe i nás, krátce strana konserva
tivní, o mnoho voličů, kteří, nechtějíce jíti
s rolníky a neznajíce krásného programu ka
tolického lidu českého, dali hlasy sociální de
wmokracii, jíš možno i beze schůzí účinně agi
tovati jak v rodinách, tak veřejných místno
stech, továrnách, na alicích, atd., všade, kde
se lid dělný schází.

Ostatní strany měly své hlasy od voličů,
kteří si byli vědomi dosahu voleb, ale soc.
demokracie shrnula bezpříkladnou agitací na
se hlasy takých lidí, kteří novědělí ani, oč se
jedná a kterým to bylo také jedno, kdo jim
listek z raky vytrhne. Ostatní strany musily
odbývati voličské schůze, sociální demokracie
šla na to praktičtěji, ona voličům lístky v to
várnách přímo vyplnila. To bylo to tajné hla
sovací právo; a kdo zná poměry, mohl by
očekávati něco jiného? Ti, co dle novinářských
správ byli ztrnulí nad výsledkem voleb, měli
se v první řadě udeřiti do prsou, ježto oni
všeobecné právo k vůli avéma centralistíckému
systému a na posilnění oproti Uhrám před
časem a v této formě vyvolali. Není vše zlatem
nejlepším, co 8e třpytí. Což musime my v Ra
kousko ve všem počínati teprv tam, kde v Ně
mecku již přestávají? Podivno: V Německu

mýšli se vážně na oprava všeobecného vo
ebního práva přes to, že tam k žádnému ví
tězetví sociální demokracii nedopomohlo.

Socialisté namábali se v užších volbách
dost, ale ježto svůj prach již vystříleli a avé
kádry do posledního muže k volbě vyslali, na
mobli ovšem mnoho již zlskati, zvlášť když
katolická strana lidová a strana sgrární byly
tak moudré, že volily kumpromisně.

Poslední volby byly v moohém ohledu
poučné pro všechoy stavy, jež teprve nyní
vědí, jakým nebezpečím pro ně je internacio
nála. Před deseti lety smály 8e ještě, když
katoličtí kněží prapor protisociulistický rozvi
povali; krčily rameby, dokud útoky platily
poaze katolické cirkvi, mnozí si i race mnuli;
když však sačsly stávky a diktovány byly
mzdy, když socialisté přestali šádati a začali
porončeti, ta teprv se jim oči otevřely. Rozbá
raoost stavů občanských, etrannický boj, vzá
jemná nedůvěra, roztříštěnosta netačnost byly
smutnými zjevy posledních voleb. Jak se nyní
poměry na říšské radě utvoří, nelze předem
určiti; půjdou-li na to socialisté ohytře a di
plomaticky, dukáží mnobem více, než když

počnou k vůli svým voličům do toho bíti adyž vytasí se ihned 8 požadavky, k nimě

V Hradei Králové, dne 24. května 1907.
——— ——l

většina bude muset říci „veto“. A většina ta
nepotřeboje se teprv tvořiti; ta zde je, neboť
proti červené stojí zde jednou tak silná — jak
novináři píšou — „černá internacionála“, kte
rá byla Bi již dávno vědoma, s které strany
vlastní nebezpečí nynější občanské společnosti
sničením středních stavů hrozí, a která jediná
v nynějším boji hlavu neztratila. Na kravály
a obstrakci měla by vláda jen jedna odpověď,
buď$ 14., nebo rozpuštění. Já prorokojí na
Šemu novému parlamentu osud raské damy,
protože socialisté nespokojí se — již k vůli
tomo, aby půda pod nohama neztratili — po
nenáblým zákonodárným vývojem, a na uto
pistický program jejich sněmovna nikdy ne
přistoupí. Ta nezbývá, než revise nebo kolise.

Dopis z Prahy.
Poučení z volby. Než řádky tyto badou

vytištěny, budou již užší volby vykonány a
všecek lidský organism, duševní i tělesný, jenž
ve shonu a agitaci volební byl tak napjat, se
uvolní a oddá 50 zaslouženému klidu, volební
boj s veškerým válečným lomozem již dobonří
a na bojišti bode lze přehlížeti jen mrtvoly.
A nemohu dnes již najisto dobádnouti se vý
sledka ožších voleb, přece jen již prvé volby
podávají tolik látky, že možno učiniti arčité
závěry a vykonati rozličná pozorování národní,
společenskái politická. Předem konstatovati
jest rozmach sociální demokracie. Říci, že zprávy
o vítězstvích socialistických překvapily, bylo
by málo. Dres tedy již dobře pochopujeme,
proč sociální demokracie tak úsilně rovného
volebního práva se dovolávala. Rovněž pocho
pojeme, proč dr. Kramář a ostatní mladočeští
zastanci rovného volebního práva 8e tak zmý“
lili, domnívajíce 8e, že sociální demokraté ve
likých úspěchů nedobudou.

žas z toho, co nám rovné hlasovací právo
přineslo, zajisté pociťuje dr. Kramář nejbolest
něji. A jak by nel Rovným právem měli jsme
dosábnouti většího počta poslanců, a zatím c
trbala hrašky sociální demokracie, jejíž po
slance opravda za české nemůžeme považovati,
protože po této stránce nakapila již mnoho
pochybností. Napsal jsem svého času do „Ob
novy“, že co do volání po všeobecném právu
třeba. plouti po proudu, a že zkušenost nám
poví, zda jest pro národ náš prospěšné čili
nic. Naže, výsledky onoho horování jscu již
tady a json takové povahy, že mnohý český
politik, jenž o provedení volebního príva pra
coval, tiše je zaklíná. Poslanci sociálně-demo
kratičtí zástupci českého národa nejsou, neboť
u nich převládají docela jiné snahy a idee, než
o které český národ po dlouhá létu zápasí.
Sociální demokracia, byť ji pro venek nebo pro
uspání svědomí stoupenci její nazývali Česko
slovanskou, jest ve vleku vídeňského ústřed
ního vedení, které jest nepopíratelně německé.
Nejvyšší velitel jest žid a Němec dr. Adler,
který své německé amýšlení mnohými důkazy
na jisto postavil. Byli jame zajisté svědky roz
ličných skutečností, z nichž bylo lze vyčísti,
jak nedůstojně 4 nesamostatně naši socialisté
tohoto muže poslouchali i v takových záleži
tostech, které urážely rozam a české cítění.

Bylo rozhodně tedy nesprávným líčení
našich předních aktivních politiků, ža brali za
základ svých výpočtů zastoupení českého ná
roda o 107 až 108 poslancích. Tím ovšem také
veta jest po posile, kterou odporačovatelé rov
ného práva mícili zdůrazniti českou posici v
obledu národním a politickém. Velikým počtem
poslanců socialistických rozštěpeno jest jed
notné zastoupení českého národa. Miníme
ovšem zastoupení ne dle jednotné strany, ný
brž zastoupení české programem, smýšlením a
cítěním. Ta tam Jest váha a politický význam
českého národa ve Vídni. Zkoumají se příčiny
tak velikého rozmachu sociáloě-demokratického.
Rozhodně mýlí se listy usnzající, že příčinou
blavní jest přímost snah socialistických a od
hodlaná bouževnatost v šíření jich. Úsadek ta

Imserty se počítají levně,
Obnova vychásí v pátek v polední.
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kový jmůže pronésti jen novinář, jenž nepo
znává, že socialisté strhli jen voliče neuvědo
mělé a novědoncí, k čemu vlastné rovné vo
lební právo jest. Obromné procento hlasů ode
vzdaných pro sociální demokracii záleží z lidí,
kteří ve volbách nevěděli, čí jsou; stačilo jen,
aby jejich lístek volebuf dostali do rakou 80
cialističtí agitátoři a napsali naň jméno svého
kandidáta, Hospodářská bída neuvědomělých
voličů poskytla velikou příležitost, aby jim
namlouvány byly všeliké uemožnosti a řvoucí
nesmysly. Jestliže tedy socialistům se toč po
takovém vítězství hlava, a jestliže volají, že
jsou národ, pak nechť vědí, že veliký počet
hlasů pro kandidáty jejich odevzdaných jest
velikou mravní lží. Socialisté ostalně se pře
svědčí o tom, když nebude říšská rada roz
paštěna, jisté zu Šest roků. Chlouba jejich
rozplyne ce za šest roků jako bromada sněha
pod teplými paprsky slance.

Nechť se tedy nikdo neklume a nedění,
že úspěchy sociální demokracie znamenají
postop a pronikootí národa zásadami sociali
stickými. Byla ta jen veliká řada příhodných
okoluostí, která způsobila vitězství, jakého 80
cialisté ani neočekávali. V tomto vítězství však
leží již zárodek nebezpečenství a poprava,
kterou všechny vlastenecké strany, úslerem
procitnavše, prornyšlenou prací, uvědomováním
a výchovou lidovou socialistům budoucně zcela
jistě ocbystají. Proto vůdcové sociální demo
kracie měli by spíše se hluboce zamysliti nežli
jásati. Dnes i jiné strany, majice příklad na
samé sociální demokracii, nabudou přesvěd
čení, že politických úspěchů uedobývá se mlu
venfi a prázdným nemožnýmfatalismem, nýbrž
praktikovaným heslem: vlastní silou.

Co do české politiky vítězství socialisti
cké vrhlo nás hodně do zadu. Počet sociali
stických poslanců jest tak značný, že česká
delegace nebude moci rozhodovati v parla
mentní většině, čímž vliv německý, jak bylo
očekáváno, seslaben uobude, a čímž i vláda
nebude vázána, aby se na české poslance ohlí
žela, kdykoli by na přetřes uvedli věci, týka
jící se zájmů a práv českého národa. V za
stoupení várodá vražen mobutný klín, a jest
jisto, že parlamentní poměry často se vymknoa
ze vlivu českých poslanců. Zvolením tolika
socialistických poslanců však se také poměry
zjednodašily a vyjasnily, a docházejí svého
odůvodnění slova Liebknechtova, že ve spo
lečnosti stanou proti sobě dvě strany: sociální
demokracie a strana křesťanská. Sbíráním sil
a dalším postopem toto vyhránění vždy více
bude se ntažovati.

Výsledky volební tedy každého vidoacího
přesvědčojí, že organisaci katolického lidu vě
novati jest páči a snahu ještě větší, než dálo
se před volbami. Naše organisace byla slabá,
oa rychlo vybarcovaná, a hle, co 88 sehnalo
hlasů pro katolické kandidáty. Na společném
sjezdu kněžetva v sídle diecóse buďtež nastí
něny plány organisačního postapu, rozděleny
úlohy, spáči probozeni, organisační těleso budiž
semknatější, aby nabylo arčitého pohybu a
výsledné síly, V každém soudním okresu
kněžstvo masí častěji ge scházeti na porady,
aby konečně v každé farnosti zřízena byla
pevná a jistá organisace katolická, Musí býti
věnována pozornost katolickéma tisku a jeho
jakosti, účelně upravené k hospodářským a
společenským potřebám vrstev lidových. Obsah
jeho mosí býti zejména upraven se zřetelem
na sociální demokracii, se kterou dnes bude
co činiti v každé farnosti, a která využije co
nejdřív své posice, aby čilou agitací tisk svůj
na venkově rozšiřovala, Mocný důraz badiž na
to dáván, že jest to strana židovská, v kteróémž
ohledu o přesvědčující důkazy není věra nouze;
mnohost jejich vlastně ukolébávala nás v bez
starostnost, jako by lid všady o tom věděl.
Nemylme se však! Volby 8 zkušenosti v nich
nabyté dokazojí, že lid o této kompromitající
povaze sociální demokracie mnoho nevěděl.
Ale ať již věděl nebo nevěděl, hlavní věc jest,
že se mosí pracovat, Bončasně důsledně a vy
trvale. Musí se pracovat slovem, tiskem, or



gunisací a činností hospodářskou, kterouž
činnost poděkrtaji.

Nedá ee popírati, že také pro socialisty
hlasovali lidé náboženští, kteří o protikato
llokém řádění socialistickém vědí; ale jejich
hlasování vyšlo z naděje, že v jejich hospo
dářském strádání jim socialista pomůže, Již
často jsem v tomto listě podotekl, jak hospo
dářská otázka jest silna. Přítomné volby to
opětně potvrzají. Ještliže se o chudší lid nikdo
pestaral, jestlite někde ani kočr neprojevil
zájmu o jeho hospodářské potřeby, pak přišel
socialista a rozličnými sliby přičinil se o to,
aby získal hospodářsky —tísněných | davů.
Chceme-li se z těchto tak významných voleb
učiti, pak poznejme také, jak snadno na ven
kově zemědělský dělolk, chalupník a domkář
přístopni jsou třídním Štvanicim anebo, mír
něji řečeno, třídol zaojatosti.

Volby rovným blasovacím právem vyko
nané tedy otevírají nám novou dobu politického
a sociálního života, dávají možnost nahlédnonti
v daoši lidu, co se v ní děje, a oo lze pro
badoncnost při rozličných podmínkách a před
pokladech očekávati. Nesmíme také zavírati
oči před skutečností, že socialisté zaneuli na
venkov mnoho jitřivých hesel protikatolických,
a še kritika rozličných vad a nedostatků své
dilo jistě vykoná. Sbírejme tedy různá poučení,
kterých nám zápss volební podává, nčíňme
znich patřičné důsledky a přičiňme se všichni,
aby vážná doba nenašla nás malými, a aby 0
nás dějiny jednou nemamsily říci: ničemu se
nenaočili a nechtěli se naučit. Naším heslem
badiž: vzhůru ku práci!

+ *
o

Praha Slovensku. V Praze stává a po léta
zdárně působí „Českoslovanská Jednota“, kteráž
obrala pi za šlechetný účel podporovati mo
rálně i hmotně Slovensko. V tomto směru do
chází v české a zejména v pražské společnosti
pochopení i podpory, a proto všeobecně pře
kvapilo, že poslední velkou slavnost na Žofině
v Praze nepořádala tato Jednota, nýbrž ně
kolik slováckých studentů. Věc zaslahoje bedli
vější pozornosti, a to z toho důvodu, že slav
nost jest doposud předmětem hovoru v kruzích
pražekých. Má-li Jednota českoslovanská účelem
podporovati Slovensko, proč dal se její výbor
odatrčiti pořadateli slavnosti, slovenskými stu
denty — a neúčastnil se sl.vnosti vůbec? Proč
výbor Jednoty novyložil pražské veřejnosti
svoje stanovisko, proč mlčel k ústrku, jehož
ee mu se strany etudentů dostalo, a jenž byl
přece nezusloužený již vzhledem k tomu, že
Jednota přichází každému stodojícímu ze Slo
venska ochotně vatříc — — Proč stává tedy
v Praze Českoslovanská Jednota, když stadonti
ze Slovenska sami předstupují před pražskou
českou veřejnost vůbec, aby sami sbírali na
účeleSlovenska?

Program slavnosti byli by ve výbora
Jednoty zajisté také sestavili a po zkušenostech
při národních elavnostech v Praze nabytých

ostarali se o zábava nikoli jednostrannou,
jaká byla na slavnosti, nýbrž všestrannou.

Pražská veřejnost čeká na vysvětlení, «
Českoslovanská Jednota jest povinna toto vy
světlení poskytnouti|

Obrana
(8) Panu božejovskému faráři Va

ckovi a jiným stejně smýšlejícím. Našinepřátelé lačně vynžitkovali Vašířeči a slov
jiných několika koěží proti katolickému edru
žení, Teď po volbách, kdy se vášně poněkud
uklidnily, a kdy jsou lidé různých atran pří
stupnější klidné rozvaze, není nevhodno pro
nésti rozumný posudek. Mluvil jste na sjezdu
české strany agrární proti katolickým země
dělcům. Ovšem takhle si získává popularitu

katolický kněz způsobem nejpohodinějším,Edyby o positivní práci takového kněze ve

rospěch národa nebylo he nic,„hned bho paši odpovědní nepřátelé na rukou nosili.
Vždyť si získal svučné jméno mladočovský
novosvěcenec taky pouhým „rázným vystoupe

ením“ proti katolickéma sdružení. Hnedšlo

foho jméno od úst k ústům. A kdyby oěkterýněs i zcela okatě Jhel, že košžstvo nio pro
národ neučinilo, še sotva jeden ze sta s ná
rodem cítí, byl by potlesk od taky-katolíků
Ještě mobutnější. Věnde by letěla slova pe
rutná: „Toble jest přece charakter, tohle je
upřímný člověk. Takových kněží jen víc.“

* Ale tašema se, kolik těch obdivovatelů by
šlo do chrámu, až by takový kočz měl mši av.
Tažme se, kolik by jich tleskalo, až by do
kázal nad světlo jasněji, Jaké nestoudné Iži se
tronal na potupu církve i Krista samého. Iou
— Jest potřebí, sby taková parádní řeč byla
opatrnická, aby řečník při tepání katoliokého
ruchu se.nesastal ani jednou ráznější větou
tolik špiněné církve. Jináč by se ubralo na
triumfu mnoho. Svozil také ještě jako kato

lický katecheta chodil sokolům přednášet proti
církvi; a při tom také byl tolik obratný, že
nevyčetl nikoma surové a zákeřnické útoky
proti církvi. Vy jete řekl ku konci: „Vím, že
budu vláčen špínou a kalem žargalístiky,ale
já se nebojím toho smýkání.“ Ina, bodejt byste
se bál, když jste věděl, jak slávu Vašeho jména
agrárničtí baroni do všech koutů světa českého
roznosou. Vždyť jste na to netrpělivě čekal,
uby katolické listy proti Vám psaly; věděl

si budete moci lacino hráti pa mučedníka. A
o špíně a kalu listů protikatolických nevíte
nic? Vlasy by Vám vstaly na hlavě při dů
kladnějším čtení Rašple, Červánků a pod.' A
proti této zoemravňaojící literatuře jsme Vás
nikdy neslyšeli ve veřejném shromáždění rázně
promluviti.

Zuínil jste ce, že katoličtí zemědělci při
schůzi se modlí, když „zvoní poledne“. A dodal
jste: „Kristus Pán neřekl, když se modlíte,
jděte na nároží alic a modlete se v pucha a
výpara tabákovém .. . Sotva jejich modlitby
doznějí na jejich rtech, již ozývají se nadávky
a spílání na jejich rtech, sotva 86 domodlili,
dokazojí křesťanství a katolictví zdviháním
židliček. Už se tak stalo.

Jeden průbojce jejich byl odsouzen na 2 doy
do žaláře, nebo k pokatě 50 K. A víte, coo
tom napesl „Čech“? „Případ ten naplňuje nás
úžasem a obavami, neboť pak se z každé naší
schůze dá vytlouci několik žalob.“ Pánové:
Když křesťanství a katolictví takovými zbra
němi mosíme(!$) hájit, myslím, že by to kře
sťanství za málo stálo. Náboženství, které po
třebuje bodáků, štvaní a policie, tomo nábo
Šeoství so dává smutné vysvědčení.“

A teď dovolte, pane faráři, slovo nám.
Kde a kolikrát jste viděl, že projevovali ka
tolíci křesťanství zdviháním židliček, spíláním
a nudávkami? Jestliže někde výjimkoo přece
tak se stalo, tož se toma nenančili ani z kate
chisma, ani u kazatelny ani od katolického
tisku. Spiš byli leckde krajně dráždění sociál
ními demokraty anebo viděli často „kalturní“
práci jejich, k níž chytrým způsobem sociali
stický tisk nepřímo nabádá. A nikde tolik
sprostých nadávek nečtete jako v socialistickém
tisku. O tom jste se nezmiňoval. Toť se ví, že
Kristus přímo neřekl, aby se lidé modlili ve
výpara tabákovém. Ale modliti se člověk může
všude; a jest lópe, jestliče se lidé i třebas
v hostinci chvilku pomodlí než kdyby tam
karbanili. Čech právem napsal, že případ od
souzeného dra. Myslivce naplňuje obavami.
Socialistovi po nejhrobších nadávkách nestane
se nic; leč každé slovo katolíkovo se chytá
a překrocuje, hned se shánějí evědkové za
mstivým účelem. A kdybyste tak viděl, jak
vůči pokojným katolíkům ve schůzi leckde se
chovají egrárníci, jejichž duševní stravou jest
Venkov, Pruvda, Cep a případně i Červánky!
Užasl byste nad tou zlobou. Tible taky-kato
líci přece taky do hostinoů na scbůse chodí.
A kdyby katolíci obmezili se s obranou víry
Jen oa kostel, protivníci by se pošklebovali,
proč jen tam kočs víru hájí, kde ge ma ne
může hned odpovídati. Smáli by se nám: „Vy
Ge za svoji víra sami stydíte, že ge s ní bo
jíte jíti na veřejnost. Kdybyste „klerikální vý
mysly“ dovedli hájiti, nebáli byste ne veřejného
rozhovoru, Ovšem že takové náboženství, která
by potřebovalo bodáků a policie, za mnoho by
nestálo. Ale, milý pane, potřebojí zákonné o
chrany ti lidé, kteří to náboženstvívyznávají.
Či nikoliv? Nevíte, jak často i přes ochranu
policie byli katolíci zkrvavěni, až ubiti od
našich nepřátel? Nevíte, jak často jest vyha
zován katolík z továrny, že se nechce přidati
k odpovědným nepřátelům naší víry? Nevite,
že v některých místech, kde jest plno našich
nepřátel, jest nebespečno knězi za soumraku
ne ulici vyjíti? Jen nemafte pojmy| Málo se
skušenosti víte o surovosti našich nepřátel.

Tázal jste se, pročti katoličtí zemědělci
nejdon apoštolovst jinam, proč jdou na český
Jih, kde jest lid zachovalý. Odpovídáme, že
jest potřebí i ten katolický lid uvědomiti o
jeho politických právech, o tom, jak veliké
Debozpečenství i na katolický český jih se valí.
Bude-li ee lid jen modliti a čísti rozjímání,
nemaje politického rozhledu a nesnaje drzých
úskoků stran nepřátelských, badou ina českém
jihu chytří socialisté loviti zcela pohodlně.
Přijdou nejprvé a ojištěním, že sí náboženského
přesvědčení jiných lidí váší, že nechtějí zná
eilňovati; pak pošloubrožury proti kněžetvu,
konečně proti víře— a bude hotovo. Tak ee
to dělo všude jinde, kde nestála povná orga
oisaoe katolická na otráží.

A nyní se tažme, Jste ty věcí na
sjezdu agrární strany vykládal? Potřebovali
sami agrárníci slyšeti ty fráze, které stejně
a jinými stranami o náe v nejrůznějších va
rlacich semleli? Milajete-li ovoji církev, proč
jate raději nepoukázal na to, Jak se jí velice
ubližuje? Mohl jata říci, še by agrárníci stranu
katolických zemědělců učinili zcela sbytešnon
nejlépe tím způsobem, jestliže by aspoň nej

lhanější útoky na čest katolioky omýšlojí
ožko rolniotva odráželí a jestliže by zcela ur
čiťě slíbili, že chtějí svoboda katolictva hájiti.
Vždyť od nich nežádáme, aby své evangelická
přísloSníky k vůli nám utlačovali. Vaše řeč
vyznívala tak, jako by právě v českém kato
liotvo bylo více zlořádů než ve stranách jiných.
Jest to viděti z jásotau nikoli lidí nestranných,
ale právě z lístů, které kde jakou hana proti
nám shánějí a úžasnou měrou víru a knčžstvo
potupojí. To jete mohl předem věděti, že Vašich
slov se využije a sneužije k proticírkevgíma
boji vůbeo.

A Vy si myslíte, že jest nějskon slasti
konati veřejné přednášky a organisovati? Měl
byste jen zkasiti jako jiní — a viděl byste,
co jest prací pohodlnější: zda salichotiti se
stranám jiným či bez básně víru i před veřej
ností hájiti. To byste viděl zlostné pohledy
taky-katolických agrárníků, kteří si přivedou
proti katolíkům na posila i socialisty, slobný
křik proti kočžím vůbec, výčitky, až vlasy
vstávají. Co byste řekl tomu, když na organi
sačaí schůzi katolická vyčtou 80 vzornému
kuězí od agrárníka i dvě korany štóly a když
80 mu vyčítá, co se na té faře chleba „pro
utráví“. Ano, i tu skýva chleba tací taky
katolíci závidějí, jak měl pisatel těchto řádků
příležitost slyšeti. Vaše mínění jest, že náš
lid jest stejně zbožný. Jen pátrejte trochu by
střeji a poznáte, že liknavostí příslušných
kruhů zkařeno již mnoho; i machý rolník,
který dosud do kostela chodí, jest „Cepem“ a
socialistickými listy tak zpracován, že vidí i
v hvdném knězi neupřímoého sobce. Jen 80
podívejte nyní na výsledky voleb za venkovské
obce a seznáte snalno, jak zůmyslně 8 neo
mlavitelně leták agrároioký balamatil čtenář
stvo tvrzením, že.oa našem venkově jest stejně
99, katolíků, A což ty obrovské tisíce hlasů
odevzdaných socialistim? To úoznamenánic,
když na tolika venkovských okresích agrárníci
přicházejí do užších voleb se socialisty ? Spolků
na potření,církve jest plno; ale epolek k há
jení víry by se dle Vašehosdání neměl za
kládati.

Ti katolíci, kteří tolik potap od surovců
na venkově zkusí, by se Vám poděkovali za
takový „katolický projev“.

Nu — gratuloval Vám bezvěrec Alfons
Šťastný, jistě ne proto, Ze jste svojí řečí církvi
a našemu náboženství prospěl. Počkejte, už
oaši odpůrcové ještě více zmohutní! Pak ee
zachovají zcela stejně k Myslivoům i — k Vám.
Dosud takých kněžských řečníků, jakým jste
Vy, potřebují. Ale pak!

(3) Podivné vlastemocké názoryV listech pokrokářekých, mladočeských, 
kálních i v šarnálech jiných stran uveřejněna
troufalá výsva „České sekce Volné Myšlenky“,
kterou se katolíci sa všecky obětavé práce
vlastenecké vyhazují s národa. Výsva praví:
„Česká sekce Volné Myšlenky jako korporace
politicky zcela nestranné apeluje proto v zájma
svobody svědomí(??) co nejdůtklivěji na všechny
voliče těch okresů, kde kandidáti klerikální
v užší volbu vcházejí, aby nehledíce na to,
který a jaký kandidát proti klerikálu v užší
volbě stojí, všemi silami svýmise přičinili, aby
kandidát klerikální mikde 20 okolností
zvolen mebyl!“ — Ejhle! Takhle komčí proti
katolický proud wladočeský, « něhož stále
Samělo i borácelo: „Vlast nade všecko! Před
vlastenectvím musí všade všecko ustoupiti.“
Teď raději se mé pomáhati socialistům, kteří
tolikrát do našich národních snah kopli, než
státoprávním katolíkům, Ať už by stál proti
katolickému kendidátovi zřejmý přislahovač
gormanisujících židů! Vše jedno; jen když se
bade voliti protiklerikálně. Tekble se dokasoje
láska k usrodo, který většinou se hlásí ke
katolicismu.

Prohlášení „Volné Myšlenky“ odvažnje s0
drze mloviti o svobodě evědomí, trne nad tím,
co by prý katolická hierarchie učinila s Ra
kouska, kdyby dostala parlament do rukou.
Píše dále: „Konec by bylo Vuší politické evo
bodě, konec Vaší volnosti wyšlenkové, komec
Vaší duševní nezávislosti! ... Jak to Havlíček
dobře řekl: katoličtí klerikálové dělali by po
nabytí moci totéž se svobodou, co ve etředo
věku.“ Tak se odvažaje mluviti „Volná My
šlenka“, které dokázáno tolik lží proti kato
liotvu a jež ei počíná tolik násilně vůči lidem
Jinými Oitojene zde, 00 napsal sám čák a
stoupenec Masarykův dr. Chalapný v „Přehledu“
dne 13. července r. 1900: „Volná Myšlenka, jak
u nás vystupuje, není a nebude tím, čím ji
chce míti dr. Bartošek, Jo to mesnášenlivásehkla,
která kdyby mohla, znásilní každou volnost od

jevu stejně jako tnkvisice.“ A tato
„Volná Myšlenka“ ještě se opovašuje spínati
race nad tím, co by 56 stalo 8 naší avobodon
pod praporem katolickým! Ještě nemá v rakou
moo a již si počínájako inkvisíce. Kdyby teď
Havlíček vstal, musil by usnati, že by po spů
sobu středověku nejraději ujařmovali svobodu
nyní sociální demokraté a jiní lidé s nimi spří
znění. Katolící však mikoli. Vždyť tolikráte



pro. , že přejí svobodu vyznáním jiným,
ale Ze svoji vlastní volnost bráti si nedají!

Katolické centrom jest nyní v říšském
parlamentě německém stranoo nejsilnější a
přece neubližaje svobodě lidí jiných; vzalo ci
za zásadu největěl enášelivost. Vůdce křesťanské
strany německé v Rakousko sám roshodně

rohlásil g0 pro snášelivé soužití se stranami
inými. A co činí socialisté? Nebylo na př. při
volbách viděti, že socialista jest hotovým ne
volbickým strojem vlastní organisace, která
blídá každé jeho hnotí jako inkvisice? Nenu
tila sociální demokracie krajním terrorem i lidi
jiného smýšlení k volení socialisty? Sorové
násilnosti této strany přehlíží „VoluáMyšlenka“
tcela vlídně.

„Nedopnstie aby národ s hositskoa minulostí vyslal do parlamentu 2 tocty římsko
klerikálních poslanců“, volá „Volná Myšlenka“
dále. Ubohý národe busitskýl Ubobý Husel
Jak od těch „protiklerikálních“ stran bade
tvůj program prováděn! Ze zášti proti katc
lictvu šlape se bezohledně češství, na které jsi
tak veliký důraz kladl. Z této studentstvo
české spojuje se s židovoko-německými stu
denty, odpovědnými to nepřáteli českého ná
roda. Protičeské intriky germanisnjících židů
nacházejí pardon. Německo-židovská Škola ra
bíaská v Praze má pokoj, zato na českou ka
tolickoa fakaltu dene se útokem; ani nábu
ženství Hasovo nemé míti místo ve Skolách.

Ubohý národe s hasitskou minulosti! Ti
lidé, kteří provozovali pookazováním na ná
boženskc-reformní snahy Hosovy šikovný po
litický kšeft, vzdalovali tě svými frázemi od
ducha zbožných předků; zkypřili půdu těm,
kteři-v příbodné době prohlásili otevřený boj
náboženství každému. A teď má národ náš
raději voliti stranu protikřesťanskou, chránící

Hidovako-aěmocký kapitalismus, než Čecby věei —
A nemá ten náš lid daleko stkvělejší mi

palost katolickou z doby Karla IV.? Nemá se
rozpomenouti na zlatou dobu země svojí? Ti,
kteří tolik farizejsky straší „středověkou ná
eilností katolictva“, zamlčují schválně strašné
násilnosti husitské. Zumlčují, že v tom „tem“
ném středověka“, kdy církev tak veliký vliv
měla, arcibiskop Arnošt z Pardnbici Karel IV.
jevili daleko více lidskosti a snášelivosti než
svobodomyslníci moderní, kteří teprve k ve
liké moci se šplhají.

Zapamaťajeme si, že mladočeši jeví daleko
větší vlídnost k eociální demokracii než ke ka
tolikům, bez jejichž hlasů by byla porážka
mladočeská ještě větší. Zapamatnjeme si, že
strana tolik spráskaná od těch, s nimiž se maz
lila, ještě před skonem svým propůjčila se za
nástroj zcela nespravedlivého boje proti tolik
utlačovaným katolíkům.

Politický přehled.
Výsledek voleb v zemích koruny české pů

sobil tlsnivěi na vládu. Projevena i starost, zda
li nebudou gocialisti činiti obtíže předlohám vojen
ským. Předseda ministerský baron Beck pozval
do Vídně telegraficky posl. Práška za tím asi ú
čelem, aby agrárníci přiklonili se při užších vol
bách k mladočechům a takto jim dopomobli k
svolení. Vládě se dle toho bude po mladočeších
stýskat, unažilit se tito, aby byli vládě oporou. —

trpný úsměv vzbudilo před užšími volbami pro
volání, v němě čeští socialisté alibují, če budou
na říšské radě co nejrozhodněji hájiti národol a
kulturní požadavky národa českého. Dokud dr.
Adler jest jejich patronem, dotud podobný projev
považovati nutno jen sa volební manévr. Vědyť
nelze ani myeliti, že by se židovsko-německé plány
dr. Adlera kryly s tažbami národa českého. Voda
8 ohněm nikdy 8e nespřátelí. — Moravský ná
městek zem. hejtmana dr. H. Fux zemřel. Žasnu
lý byl s nejpřednějších sloupů moravských Němců,
který německých požadavků zastával so všdy způ
sobem vzdělaného Němce důstojným. — Ve vídní
konal se VIII mezinárodní ajezd zemědělský.

Mori Maďary s Charvaty zavládl právě spor
vyvolaný železniční předlohou v uherském sněmu.
Předlohou ton chce vláda překasiti propuknatí še
lezniční stávky a pak proti Čemu ve zvláště Char
vati postavují, jest požadavek vládní, aby i na že
leznicích charvatských byla úřední řečí maďarština.
Charvaté právem pociťojí v předloze té nové po
tlačování práv jazyka svého.

Dle možnosti pracuje se k tomu, aby ruská
duma byla zachována. K tomu cílí alvušiti mé i
nový jednací řád, jímž nepotřebné debaty mají býti,
pokud možno, zamesovány. — Revolucionáři v práci
neustávají. Přišlo se také na spiknutí, dle něhož
měl býti zavražděn nejen car, ale také násled
ník trůnu a jediný bratr carův, velkokníže Michal.

VIndii čímdál tím větší projevujese ne

spokojenost. Indové, n jsouce bezohlednémuvysávání so strany avglické, chystají se pomalu
evrboonti jhboanglické. rel P

Wyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Casové Úvahy.

Zprávy místní a z kraje.
Pořad visitační cesty Jeho Biskupské

Milosti nejdp. Dr. Josefa Doubravy. V neděli,
26. května ráno a v poledne v Dabeoci, 27. ve
Vlčkovicích, večer vědy v Kuksu; v úterý 28. května
v Jásené, večer v Jaroměři; 29. v Jaroměři, večer
a vo čtvrtek 90. v Hradci Králové; v pátek 31.
května ráno a v poledne v Jaroměři, v sobota
1. června dopoledne v Jaroměři, odpoledne a 2.a
3. června v Josefově. Tím skončena visitační cesta
Jeho Biskopské Milosti.

J. NH.nejdp. Dr. Jos. Donbrava, pře
rošiv visitační cestu ve vikariátu jaroměřském, za
vítal najavátky svatodušní do Hradce Králové,
kde na Boží H-dsloužil v kathedrálním cbrámu
sv. Ducba pontifikální mšisv. za přítomnosti nej
důst. kathedrální kapituly. K poutní slavnosti v
chrámě tomto dostavilo so hojně obocenstva i £
okolí přes to, že počasí bylo nepříznivě.
- © Nadace Jeho Biskupské Hilosti Dr.

Jesefa Donbravy v kněžském sanatoriu
„Marianum“ v Janských Lázních. Nejdp.
biskup složil Jistinu 2000 korun do rakou nejdůst.
bisk. konsistoře; ročního úroku z jistiny té má
užívati chorý koz diecése královébradecké, jemaž
by pobyt v Janských Lázních a útulek v otevře
ném sanatoriu „Marianom“ byl potřebný. Ušívatelo
určí k návrba bisk. koneistoře nejdp. biskup. Ji
stina složená arcipastýřem bude uložena 8 Spra
vována v pokladně bisk. konsistoře. — Dacho
venstvo diecésní bade míti lidumilný skutek svého
vrchního pastýře vždy ve vděčné paměti jako Čin

ravé lásky otcovské, která přes vlastní svízele a
olesti podává balsám útěchy jiným těžce zkouše

ným. Bůh budič štědrým odplatitelem!
Zprávy diecónní. Ustanoveníjsou: psa

Jos. Chaloupka, kaplan v Golčově Jeníkově, za
prozat. katechetu školy obecné v Hampolci; pan
Marm. Surčka, kaplan, za administratora v Potě
hách; p. Karel Valenta, koop. ve Vidochové, za

kaplana do Golč. Jeníkova; p. Leonard Kožený,koop. v D. Libchavách, za prozat. katechetu do
Č. Třebové; p. Fr. Svoboda, administr. ve Ždáni
cích, za kaplana do Přelouče; p. Jan Adamec, kaplan
v Sezemicích,za kaplana do Pardubic; p. Vít Štěpí
nek. kaplan v Přelonči, za kaplana do Sesemic;
p. Ant. Svoboda, farář Konojedský na odpoč. v No
vém Městě n. M., za fuodatista v Rezku. Na od
počinek vstoupil: p. Ant, Holub, farář ve Včelákově.
Uprázdačná místa: Včelákov, fara patr. kníž. Kin
ského, od 1. dubna; Potěhy, fara patr. knížete
Auersperga, od 24. dubna, Oasobí, fara patr Lnd
víka Veselého, od 23. května b. r. V Pána zesnuli:
p. Jos. Semerád, jubilár, č. konsiat. rada, děkan
v Potěhách, 120. dubna (naroz. 1832, vysv. 1856);
p. Ant. Běhal(V Valn.), farář vOusobí, + 18.května
(oaros. 1850, vysv. 1878).

Osobní. Panu Janu Novákovi,řiditeliústavu
pro vadělání učitelů v Hradci Králové, dostalo se
titalu vládní rada.

Poutní slavnost Svatojanská v sc
minářekém kostelíčka královéhradeckém i le
tos přivábila do zdi seminářských neačetně
návštěvníků, Mše av. slouženy již od 6. hod.
ranní. Pontif. uši sv. sloužil vsdp. Dr. Alois
Frýdek, při čemž sbor ctpp. bohoslovců do
provázel mistrně řízeným zpěvem. Zahrada se
iminářská objevila se letos v lepší úpravě, kte
roa zčíti bylo i v novém vodotrysku dole v
zahradě. Úprava kolem jest velmi ladná.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké, konané dne 22. května, ueneseno:
Zpráva p. zvěrolékeře o prohlídce krámů a vozů
mlékařských v dubnu t. r. byla vzata oa vědomí.
— Za příčinou vznika požáru v lese revíru Svi
narském učiní se k obecenstvu opětně vyzvání, by
lesů- žetřilo, hořících sirek s doutníků v lese ne
odhazovalo a bránilo tím nebezpečí nedozírných
škod. — Výkazy pokladní hotovostí ze dne 18. a
21. května t. r. byly vzaty na vědomí. — Pou
káže se k příjmu zemským výborem v králové
bradecké obci pra sbor dobrovolných hasičů udě
lená subvence 120 K k zakoupení hadic. — Po

kanc. oprava fagady domu čp. 87. — Místnímo
odboru Ú. M. Š. propůjčí se divadlo na den 15.
června t.r. — Billanční správa obecní zastavárny
sa rok 1906 a návrh odboru na rozdělení čistého
zisku postoupí se městskému zastupitelstvu. —
Žádosti o chudinské podpory a pod. odloženy
byly do schůze příští.

Výroční veřejná ukouška žákyňhu
dební školy zdejšího ponsionátu ve dnech 20. a
21. t m. přivábila hojnost obecenstva a zajisté
nepostrádala zejímavosti. Při zkoušce takové nelze
ovšem povatovati za nejdůležitější, jak to Či ono
člslo bylo zabráno, poněvadě prodakující efly jsou
ještě ve stadiu zdokonalování se; ale hlavní po
sornost, zvláště u menších, dlužno věnovati tomu,
jský talent u jednotlivců se jeví, zda učitelka
methodicky správně si vede a jakou píli žačkém
svým věnuje, coš se pozná přihře žákyň méně
nadaných. V obojím směru jsem byl úplné apo
kojen; a co svláště chválím,jest, že skladby od

pray n dovédnosti;nemáto zajistésmyslu,dyš šákyní vybere se skladba, jež stupeň její

methodicky dosažené dovednosti přesahuje; vědyť
i po dloubém a pečlivém cvičení pozná Be

při přednesu chybof prutoklad a chytané tony,
nemlavě ani o tom, že jest to metbodě velmi na
ujmu. Z jednotlivých čísel -- vesměs sice dobrých
— libilo se mi v. poř. č. 7. „Le désir“ (Cramer),
kde doulám jeví se prouikavý talent; rovněž č.
14. „Le Tourbillon“ (Mattei), č. 9. „Kolovrátek“
(Bendl) a č. 11. „Bývali Čechové“ (Fleg!) vesměs
klavíraí. Z II. poř. pak č. 8. „Messipská nověsta“
(Fibich), klavír a harmonium, kde úplnému úspě
chu bylo na ujmu nepřesnésladění nástrojů; pak
č. 2. „Slavnostol ouvertara“ (Riedl) a 10. „Suita“
(Grieg) pro 2 klavíry na 8 ruk, jež bylo zvlášt
pečlivě oacvičeno a podáno; také č. 9. „Rtapsodie“
(Liszt) a 11. „Lacaseade de roses“ (Ascher), kla
víraf, se pěkoě poslouchalo. Čísla zpěvná byla
naprosto dokonalá v intonaci i vokalisaci; nejlepší
č. 16. v I. poř. „Rybářská“ (Nejedlý). Dělati
změny v texta národních písní nemám za vhodně.
Celkový dojem zkoušky byl velice příznivý a
svědčil o avědomité píli učitelek i žákyň.

Dr. Aliguis

Valmá hromada Dobročínného ko
maltéta dam v Hradci Králové koná se v úterý
dne 28. května 1907 o 4. hodině odpolední v míst
nosti nového „Rudolfina“.

Naděje ma úrodu na Královéhradecku
jest velmi slibná. Zprahlá půda z prvé polovice
května dešti o svátcích Bvatod. znovu uapojena,
tak že v přírodě vše jen kyne. Z polí klidí se
již drubá úroda salátu, ano zahradalci kuklenští
přivezli na bradecký trh již i nové brambory.
Štromy ovocné odkvetly za suchého teplého po
časí, vše bylo květem obeleno, ovoce ukazuje se
hojnost.

Potvrzení. Panovník potvrdil volbu Frt.
Bednáře, majitele statku v Suché, za starostu okr.
zastapitelstva v Nechanicích.

K naším poměrům na Pardabsku
a jimde. Veškerý hovor točí a točiti se bade
ještě nějaký čas kolem voleb. Občanstvo města
i té nejzapadlejší dědiny až po ženy 4 školní děti
— všecko šmahem strženo jest v proud volebních
úvah a debat. Napjetí bylo veliké a proto rána,
která vybuchla červenou záplavou a zasáhla mlado
české buržoy, byla tak oblašující. O kandidátech
strany sociálně-demokratické mluvilo 8e s hotovým
zbožňováním a nejen děloictvo v městech, ale i
po venkově pohlížejí k nim lidé v úplné zaslepe
nosti jako k příštím svým spasitelům v každém
směru životním. Utopické a nesplnitelné sliby suci
álních demokratů zrovna 7fanatisovaly lid, a kde
se také vyskytla ženská popletená smyšlenkami
socialistickými, počínala si jako bez rozumu. Roz
umí se, že nepopiratelné volební úspěchy kato
lických kandidátů v mnohých českých krajích vy
volaly u našineů příznivý ohlas a radostué sym
patie. Nesmíme si ovšem zapírati, že na Pardubsku
o bnutí křesťanském ae namnoze posud skoro neví.
Musíme pohříchu doznati otevřeně, že myšlenka
křesťanské organisace jak v městech tak i na
venkově v těchto krajích je úplně v plenkách až
na uěkteré osamělé obce a proto posud jest
8 nepatroým úspěchem spojená. Je to kormutlivý
zjev, že panající zde tak mocný protikřesťanský
rozmach neprobudil pospd z mrákot živly kře
stanské k účinnému odporu a ku stavění bašty
naproti živlům podvratoým. C) se posud dálo, je
málo, úžasně málo k veliké Škodé myšlenky kře
sťanské. Sami laikové, stopující zdravé křesťanské
bautí v různých končinách naší vlasti, dávají výraz
Brému údiva oúad dosavadaí sbailoun netečností
strany křestanské a příslušných činitelů v našem
okrean. Hned po volbách přišel k nám velmi vzdé
lsný muž a horlivý zastance katolicismu, rodák
z ukoll pardubského, který sleduje s šivou účastí
pokrok křesťanských sociálů. Muž ten účastnil se
skoro všech volebních schůzí na venkově i v městě
na Pardabsku i Chrudimsku, a kde se mu na
skytla příležitost, vystoupil proti ulrhačům vořejně
na obranu katolického náboženství. Tento laik do
slovně pravil: „Pánové, proč tam také nejdete?
Nevíte, jak se vás ti různí štváči a agitátoři bojí.
Nebylo schůze, sby se tu nešpinilo katolické ná
boženstrí. Proč je nejdete bránit? Nebojte se těch
sprch, kterých se vám při takové příležitosti du
stane. Taková sprcha neškodí, ale atužuje a dodává
kuráže. Potřebovali bychom za našich dob hodně
ronoho Pavlů, energických kněží, ozbrojených do
brou znalostí sociologie. Za stávajících okolností
nelze se diviti, že ten lid v jádru křesťanský
atrácí víc a více jasnou představu své víry, že
vůbec nezná zámad křesťanského socialismu, že
nemá ani potachy o programu strany křesťanské,
Jednoduše proto, še mu žádný posud o tom nic
neřekl. Jen energický a nadšený kněz může vy
chovati sebevědomé a nadšené křesťany, kteří jimi
zůstanou nejen v kostele, ale také ve společnosti
a v politice. Chabost plodí zaso chabost. Karabáč
socialistický musl nás katolíky konečně probuditi
« té sbnilé netečnosti k usilovné činnosti, která
bohdá k příštím volbám ponese již lepší ovoce.
Třeba rozhodně jiš pomýšleti nejen no sebe, ale
i na jiné veliké povinnosti svého poslání. Cbraň
nás Bůb před vyhledáváním zátiší, které je síce

sladké avojí pobodinoců a nečinným váboým klidem, ale probouzí jednou k brozné skutečnosti.
Doufáme, že v dohledné době vše se smění a



musl nevybautelně změniti v zájmu ohrožené my
dlenky křesťanské. V málokterých krajích otřásá
Be pilíři křesťanství tak arputoým spůsobem, jako
na Pardubska. Pokrokářská „Osvěta 1.“ a sociálně
demokratický „Východočeský Obzor“ rafinovaným
způsobem konají své poslání na povalení zásad
křesťanských ve všech vrstvách lidu. A popříti Be
přece nedá, že listy tyto jsou velmi obratně redi
govány a že majíce zajištěné finance, rozvratné
uílo své povedou se vším úsilím j dále. Kromé
toho co tu agitátorů pokrokářských isociálné
demokratických v městě i venku! Tovšecko uka
zuje na budoacnost ne prává potěšitelnou A za
vírati před tím oči bylo by hotovým bláznovatvím.
Ve volbách obráží se zajisté ducha smýšlení lidu.
A na Pardubaku dostali vášniví nepřátelé kuto
lického náboženství při volbách počet hlasů až
úžasný. A tyto smutné poměry utvářila jen horečná
Činnost a tisk našich nepřátel. Leč ani teuto po
vážlivý stav věcí nesmí nám býti příčinou k věšení
hlavy, ale naopak vzprohou k vydatné sociální
Činnosti na poli křesťanském a ku pronikavé po
Jitické organisaví. Křesťanská obrodná práce musí
saujati celou naši bytost a jen tak může se čeliti
rsnám dopadajícím téžce na základy všech institucí
křesťanských.

Opravená kaple v pardubské pra
covně. Přičiněním dp. duch. správce a správy
pracovny v Pardubicích byla kaple v budově do
nucovací pracovny značným nákladem zrostauro
vána a v těchto dnech v nové důstojné ozdobě
svému účelu odevzdána. Benedikci kaple ochotně
vykonal dp. Langkramer, katecheta, a po úkona
žehnacím iněl zpívanou měi sv. za přítomnosti
všech útedníků a káranců. Při mši sv. zapěli stu
dující real. škol.

Úmrtí v Pardubicích. V-nedělidne 19.
t. m. uuřel v Pardubicích p. Ford. Seykora, finanč.
rada ve v., typická zdejší osobnost, ve věku 74 roků.
Pohřeb konal se dne 22. t. m. ze zámku na zdejší
břbitov.

Z Chotěborek. Na své visitační cestě
zavítal 29. dubna Jeho Biskupská Milost do Chotě
borek. Již v první přifařené ubci Haslifanech byl
vřele uvítán u slavobrány v čele velkého zástupu
osadníků hustiřanských panem Václavem Sedláčkem,
starostou obce Hustiřanské; jménem biřmovanců
uvítala zde nejdp. biskupa Mařenka Holanova
z Hustiřan, jež podala mu kytici. Nastoupena
další cesta k Chotěborkám, kdež již očekávali
arcipastýře dachovonatvo, zástupce c. k. patronát.
úřadu, zástupcové všech přifařených obcí, školní
dítky se svými pány učiteli, biřmovanci a velký
zástop lidí. Za blabolu zvonů a střelby z bmo
ždířů zavítal před 8. hod. Jeho Biskupská Milost
do Chotěborek. U slavobrány ovítán byl místním
dachovním správcem, žačkou Maril Vojfovou, jež
podala Jeho Bisk. Milosti kytici. V čele zástupců
přifařených obcí vřele uvítal zde nejdp. biskupa
starosta obce Vilantické pan Otto Volfa v čele
pánů učitelů přifařených škol pan řídící učitel
z Chotěborek Antonín Prokeš, Když nejdůstojnější
arcipastýř poděkoval, nastonpena další cesta do
farní budovy a odtud do chrámu Páně. Po měi av.
a pobožnosti za zemřelé měl nejdůstojnější pan
biskup sám kázání, v němž vřelými slovy odpo
roučel přítomným úctu k Panně Marli, jíž chrám
Páně v Chotěborkách jest zasvěcen, a udílel pak
av. biřmování. Po sv. biřmování byla zkouška ze
8v. náboženství v místnostech školních, k níž so
dostavilo hojné rodičů a přátel školních dítek.
Jen krátký byl pobyt Jebo Bisk. Milosti v naší
farnosti, ale za tu krátkou dobu, jako všude, kam
zavítá, získal ardce farafků úpluě. O 4'/, hod. (po
vykonané krátké pobožnosti v chrámu Páně na
stalo rozloučení. Jménem biřmovanců rozloučila se
s Jeho Bisk. Milostí Anna Nováková £ Hustiřan
a za celou farnost místní dochovní správce. Arci
pastýř ještě naposledy promluvil ku sbromášdě
nému lidu a na prosbu duchovoího správce udělil
ještě všem apoštolské požehnání. Za hlaholu zvonů
a střelby odjížděl pak ke Kuksu. Bůb žehnej a
posiluj našeho dobrého vrobního pastýře v jeho
obtížném povolání a zachovej léta dlouhá!

Jak só chtěl agrárníkp. Chalonpka
očletiti. Chytrák! Kdyby nebývalo obvinění
Mourkovo pravdivé, tu by byly „Venkov“ i „Cep“
epustily nějskou muzika! To by bylo nářku nad
muočednictvím pronásgledovaného agrárníka! Alo
„Venkov“ místo všeho uveřejnil drobnon lokálku,
která nejapně překrucovala — a pao Chaloupka
a žalobou neapěchal, „Osvětal.“ poavítila na Cha
lonpkovo ramenářatví, ale pak — najednou lokálka,
že prýobvinění Moorkovo nezakládáse na pravdě;
prý Chaloupka podal na Mourka žalobu. Věřil
tomuhle „očistění“ p. Hajn sám? Ač věděl, že měl
Chaloupka žalovati dávno dříve, oítil-li, že jest
nespravedlivě napaden, přece pojednoa jakoby věřil
ujištění Chaloupkova! Tononcí se cbytl alespoň
stébla, ale rozváční lidé 80 jenom usmáli. Redak
tor Mourekvěnoval záležitosti Chaloupkově v po
sledním čísle „Lid. listů“ tyto řádky: „Dne 14.
dubna obvinil jsem p. Frt. Chalonpku z politického
sločinu úplatkátství a vyzval jej, aby soudní žalo
bou se očistil. Pan Chaloopka neučinil tak, až té
měř po 3 týdnech podal žalobu dne 3. května t. r.
stou průzračnou tendencí, aby žaloba mohla býti

rojednánu teprve po říšských volbách. Zakročil
sem ihned osobně u o. k. okres. soudu v České

Skalici, aby ještě před volbami, t. j. před 14.
květnem bylo provedeno hlavní přelíčení, abych
tak ještě před volbami goudné pana Chaloupku
uwvědčil z politického sločinu, který jej vylačoje
z činnosti parlameatěrní. Leč k nejvótšímu svému
úžasu zvěděl jsem u c. k. okres. soudu v České
Skalici, že týž vybověl jit návrha, který podal
pan Chaloupka (aby projednání žaloby před 14.
květnem bylo znemožněho), a svolil, aby před
hlavním líčením v obvodech různých c. k. okres.
soudů vyslechnuty byly osoby, které e mým ob
vioěním na p. Chaloupku nemají docelu nic spo
lečného. — Těmito předetíranými svědky chtěl p.
Chaloupka získati průtah, aby nyní v poslední dny
předvolební mohl odvolávati se na to, fe žalobu
podel, a předatírati takto svoji nevinu —Opakuji
znovu a 8 největším důrazem pod avojí ctí, že p
Chaloupka dopustil se největší občanské a politi
cké oemravnosti,a že otálejetéměř3 neděle 8po
dánímžaloby,akdyž pak neodčinitelnýmnátlakem
donucen byl k jejímu podání, snahou, aby před 14.
květnem projednána nebyla. dopustil so nové poli
tické bezcharakternosti. — Kn charakteristice p.
Chaloupky, člena výkonného výbora české strany
agrární, ještě podotýkám,že se svou smutnou ža
lobou utekl 8e pud ochranná právní křídla rych
novského p. Dra. Štemberky, proslolého a pronon
covaného nepřítele strany agrární, kteréž nepřá
telství při letošních doplňovacich volbách 8aómov
ních na Žamberecku bengálsky bylo osvětleno. —
A další ještě charakteriatikon p Chaloupky: vrhl
ge v otevřenou náruč pověstné pardubické východo
české atoky, nazvané „Osvěta Lida“, která pro
stranu agrární má vědy připravený jenom děber
špíny. Touto špínou stáží p. Coaloupku omyje.“

Archeolegický sbor „Vocel“v Kutné
Hoře odbývá valnou hromadu 8. června o 3. hod.
odpol. v zasedací síni městské radnice. Pořádek:
1. Čtení protokolu předešlé valné hromady. 2. Zpráva
jednatelská, účetní a revisorů účtů. 3 Sdělí se,
že počet velkolepých urienů hlavotho oltáře vele
chrámu sv. Paany Barbory dvěma dárci na LŽdo
plněn. 4. Sdělí se, že sl. výborem spořitelay král.

krásna, opětně z vlastní iniciativy věnovaná 2 fi
garální okna do vysokého kůru velechrámu Bvaté
Panny Barbory nákladem 10.000 K byla v mósíci
září roku 1906 dodána a osasena. Výjev prvého
znázorňuje příchod av, věrozvěstů Cyriila a Methoda
ku dvoru knížete Rostislava (863), který slavně
vítá vyžádané av. apoštoly od císaře byzantiaského
Michala III. na svém sídle Velehradě, aby blásali
av. víru na Moravé — po slovanském způsobu po
dáním obleba a soli. Výjev okna II. znázorňuje
pokřestění knížete Bořivoje na Velehradě roku 874.
Křest odbývá se uvnitř basiliky, kde kníže Bořivoj
skloněn nad křtiteluicí přijímá arcibiskupem Me
thodem av. křest. Za křtitelnicí stojí kníže Svato
pluk jako kmotr, dále pak dvořané a přisluhující
knčžatvo. Při komposici obou těchto oken dbal
mistr malíř Frant. Urban toho, aby, pokud tomu
omezené rozměry dovolovaly, rozvinul bohatost od
povídající aspoň částečně motivům voleným. Nemenší
péči věnoval mistr malíř také tomu, aby kroje a
Jednotlivé detaily architektury, jichž bohužel po
skrovna, odpovídaly době Cyrillo-Methodějské.
Oběma těmito okny figurálními přišel teprve pře
krásný skříňový hlavní oltář náš k platnosti. 5
Volné návrhy. 6. Vybírání členských příspěvků (4K).

Z Křižlle. Svatojanská jednota kato
lických jinochů a možů v Křišlicích uspořádá
v neděli dne 2. a 9. června t. r. v sále hostioce
„u Kalenských“ divadelní představení: Luciper

aneb: Zázračný elixír. Národní operetta ae pěnyve 4 obrazích, napsal F. K., hudbu sestavil V.P.
8. Začátek o 4. hod. odpol. Ceny míst obyčejné.
Člstý výnos ve prospěch žákovské knihovny školní.
Mládeži školní přlstap zakázán.

Ze Železnice n Jičína. (Lázně.Zvele
bení města. Okolí Železnice.) Vystoupi-li cizinec
na stanici Železnice, první to na trati Jičla-Tur
novské dráhy, mile jest dojat svěžím, čistým vzdu
chem podhorským, jejžaní kouř závodu ani aroma
továrenské nenasycuje a neotravuje. A kráčí-li k
městu, vítá jej slušná, umělecky provedená socha
ev. Václava a za tou na vyvýšenině starobylý ko
stelík se hřbitovem — mistem klidu a míru. Toť
příchod do městečka, které svými teprve 2 roky
působícími lázněmi rašelinnými stalo se — ač
dosud téměř neznámé — hledaným útočištěm ne
mocných i těch, kteří po rosrušující činnosti hle
dají odpočinku a oddechu v čistém lesním vzducho
zdejším. Lásoč jsou vkusné i čisté, obklopené
parkem a velmi bohatými lesy i lukami. Cítí se
ta každý jako doma, vše je laciné, venkovské;
ale i o požadavky větší je postaráno zařízením
velikého hotelu „Valdětejnův dvůr“ s četnými po
koji, sálem a vším pohodlím opatřeného, který
stojí bned u budovy lázeňské. — Rozumí 80, že
objevení rašeliny léčivé nezůstalo bez účinku na
městečko, jež se v různých směrech zvelebuje.
Letos zřízeny na náměstí chodníky, náměstí samo
vysázeno lípami, a všude viděti upravování, aby
každému z hostí se sdo líbilo. Strava tu dubrá,
laciná, posluha ochotná. — Málo jest měst, která
by tak blísko měla tolik míst vybízejícíh k ná
vštěvě, jako Železnice. Jaou to nejen velmi roz
sáblé lesy okolní, ale svláště vrch Želazný,tislci
a tisíci poutníků navštěvovaný Tábor, zříceniny

bradů Bradelce a Kumburku, kteréž obě svými

vyhlídkami odmění cestovní námabu kmiděmu návštěvníku, a oblíbená lesní hospoda „Klefánda“,

kam konají so výletní £ měst okolních. ZajímaváJe i vycházka do Valdics památným, nyní ve
státní věznici proměněným klášterem Kartouzským,.
do Libosada a čtyrnásobnon alejí starých líp od
tad do Jičína. Cestou zřímezvláštní kopec Zebín,
bývalé popravní místo — vrch Šibeňák a proj
deme i velkolepé zahradnické závody p. Masán
kovy. Z Jičína snadao lze vyjíti nebo vyjeti na
historický Veliš s prarým dioramem krajiny okolní
a do divůpiných skal Pracuovských, které staly
se vábivým místem výletním turistů z blízka i z
dálí. Lze zajisté s jistotou očekávati, že město

milým a prospěšným českým místem lázeňským.
Z Kukleu. Lotos připadá na 20. záříde

sítileté úmrtí Karla Bendla, mistra v skladbě
písoí a sborův. Naše činné spolky „Libuše“ a
„Vlastimil“ oslavily památku jeho akademií, po
pořádanou dae 20. května. Úspěch její přes všechno
agitaci známé nám strany po stránce finanční do
padl uspokojivě, po stránce morální velmi dobře.
O mistra Bendlovi promluvil katecheta a učitel
zpěvu Václav Jurkovič, oceniv zásluby jeho a
učiniv appell na pokračování v zásadách jeho.
Sbory dámské, mužské i smíšené vesměs od Ben
dla, k provedení dosti obtížné, zamlouvaly se. So
lové písně Bendlovy přednesla sl. K. Morfová, žá
kyně školy Pivodovy. Ač teprve nedlouho al. cvičí,
ač poněkud laboruje ve výslovnosti, poněvadž jest
Bolharka — ve vyšších polohách má příjemný
hlas a dobrý přednes; sklidila právem potlesk.
81. L. Prokopová, výborná klaviristka a i ho U
slístka, přednesla a bravuron na klavír Smeta
novu polku a aa housle Allegro z Rodeho 4. kon
certu. — Akademie tato jest dobrým výsledkem
jaré snaživosti nešich pěveckých jednot. Klavír
z ochoty zapůjčila firma A. Petrof, začež bu
diš jí vzdán dík. —

Kaple sv. Jama Nep v Heatačevě
po sedm celých roků byla v tak znboženém stavu,
že bylo c. k. okres. hejtmanství v Čislaví nuceno
zakázati její návštěvu. Loňského roku nařídila
komiese „odborných kruhů“ její snešení, jakožto
stavby obrožující bezpečnost okulojdoucich, uzná
vajíc stav její za neudržitelný, nesebopný opravy.
V nejvyšší das zakročil vysoce urozený pan hrabě
Jan Thun z Hohensteinu, povolav odborného znalce
konservátora B, Dvořáka s Pardubic, který po ú
radě s vysokou c. k. centrální komissí pro zacho=
vání památek rozhodl, aby krásná stavba z doby
baroku byla zachována a opravena. Přikročeno na
podzim r. 1906 k pracím restauračním. Opravena
krásná klenba s plastickou ozdobou rámovou,
e andliky velmi dovedné práce útukatéraké. Pod
omítkou objeveny krásné fresky ze života av. Jana
Nep., které byly náležitě restaurovány akad. malí
řem Vil. Trakem z Prahy. Střední obraz, koruno
vace av. Jana Nepom. hvězdami, ve středu klenby
nemohl býti zachován při největší opatrnosti, neboť
deštěm omítka byla odnlá a při zvedání klenby se
úplné odrtila. Dle zbytku namaloval akad. malíř
V. Trsek podle kartonu akad. malíře Aug. Vlčka
novou zdařilou postava av. Jana N. Krásný hlavní
oltář uměleckými fig ornament. Fexbami opravil
dovedně J. Štěpán z Pardubic. Nový stroj do var
ban pořídil p, Štarma s Pardubic. Šindelová střecha
nabrazena prejzovou a opatřena slohovou věžičkou.
Veškeré části vnitř kostela, jako mříšky na kruchtě,
kuzatelna, restanrovaly se tak, še slohový ladný
celek Be snoubí a celou úpravou. Radost a pře
kvapení navštěvujících opravenou kapli je pozoru
hodná, každému se líbí a nemůže se ani rozloučiti
od úpravy, která se líbí ssvým slohovým uspořá
dáním mysl všech povsnáší. Chvalořečí ušlechtilé
mysli urozené hrab. Thun-Hohensteinové, která
veškerý náklad na opravu kaple hradila ze svého
panství. Nemenšího pověimnntí zaslabuje ochota
ve všem počícání ředitele velkostatku p. J. Šolty,
který účinnou radou přispěl k zachování krásná
umělecké pumátky pro věky badoncí. Veškeré.

restaurační práce provedeny Dny pod dohledemarchitekta B. Dvořáka s Pardubic. Kaple v nej
bližší době bude vysvěcena, každou neděli pak
bude v ní čtena mše avatá O sv, Jaňě Nep. ob
noví se staré ti, které byly zda každoročně
konány a s Široka daleka ctiteli sy Jana navětě
vovány.

Z volebního ruchu.
Praktické provádění svobodnéhoa

tajného hlasovacího práva v naší zemi.
To se již ovšem mohlo věděti předem, že násilnická
sociální demokracie nechce všeobecné hlasovací
právo vymoci pro jiné, ale výhradně pro sebe. Ve
všech předměstích a čtvrtích pražských dal se od
socialistů bozobledný nátlak ua živnostníky. Soci
alisté přicházeli k hokynářům, kupcům, hostinským
s rozhodným prohlášením: Nedáte-li nám svého
hlasu, nebudeme u vás odbírati; uvalíme na vás
boykot. A tak plno nesocialistů bylo nuceno napsati
jménosouialistiakáhokandidáta- A-socialisté umějí
také svýminkeisičním srakom dobře eledovati, zda
se jejich příhazy plní. Listek voličův před vetapem
do volební síně důkladně prohlédacu; pod jmé



-nem kandidáta udělají sjlné čáry, aby nebylo možno
napeati kandidáta jiného. — Jak socislisté v Praze
hnusně potírali kandidatora dra. Černohorského,
o tom napsal dne 23. května „Hlas Národa“: „So

„-eláloj demokraté nepotírají zásady, nebojují věcně,
ale vrbají se na osobu kandidáta, proti němuž shá
nějí všemožné klepy, pomluvy, dotýkají 86 jebo
cti osobní, při čemě nešetří ani jeho veřejného
postavení ani rodinňfch neb osobních poměrů.
Nikde v celých Čechách neklesl volební zápas
tak hloboko jako ve IV. volebním okresu, kde
sa sociální domokraty kandiduje typograf Je
linek. Tomuto přináleží smutná zásluha, Že zne
ctil a poskyrnil čistý zápas volební a že vrhl
se na osobusvého protikandidáta, ačkoliv se strany
párodní bylo jeho vlastní osoby povždy úzkostlivě
detřeno. Nikdo = protivníků nemůže uvésti jediný
příklad. že by se agitace národních stran vrbla
ma osobu soc.-demokratického kandidáta a překva
jiti musí tudíž naprosto změněnátaktika volební,

rou v poslední okamřik sociální demokraté za
hájili. Ti rozšiřují tak mizerné a bobapnsté pověsti
o osobě kandidáta, že vzbaditi musí u normálního
a soudného člověka přímo bnus. Na př. rozšiřají
pověsti, že stal se pokus podplatití oc.-demokra
tického kandidáta Jelínka, nebo že prý Mladočeši
voliti budou Jelicka, který po volbě bude resi
gnovati, načež prý ustanoven bude nový, apolečný
kandidát, nebo že prý dr. Černohorský o vítězství
vůbec vestojí a pod. Kam jsme dospěli, když ta
kovéto žvasty nalézejí sluchu, roznášejí Be po hos
podáéch i veřejných místnostech a veřejně se pře
třásají! Dnes musí býti učiněn konec tomuto řá
dění neznámých a nepatrných lidí, kteří ee zde
sešli ze všech okolních volebních okresů; národní
voličové musejí dáti ráznou odpověď na teror 80
ciálně demokratický a přivésti společnou věc ná
rodní ke konečnému vítězatví.“ A tací nepoctivcí
dušují se, že chtějí očistiti český živel ode vší nískosti.
Myslí si, že účel jim posvětíi prostředky nejšpat
nější. — O dra. Reylovi roznesla se v Holicích
správa, že chrlí krev, že živ nebude. Tím bylo
plno našich voličů zmateno. — Naši voličové

. oa- Novoměstsko seznali zvláštní chytrost. Na
lstku voleboím byla přičiněna tožkou u ně
kterého písmene dolejších tištěných slov tečka.
Našinci pozuali, te jest tak nenápadným způ
eobem označeno, ku které legitimaci (dle číslu)
který volební lístek patří. Počet písmen až
k tečce měl prozraditi číslo legitimace. Také
„tajné“ hlasování! — Prolhané letáky o naší
etraně a našich kandidátech vydány kratičce
před volbou, aby se našinci nemobli brániti.
Na Jetácích nebyl podpis ani prolhaného pů
vodce ani knihtiskárny, takže zákeřně napa
dený katolík nevěděl, proti komunse má brá
niti s na koho trestní adání učiniti. — A teď
ta honosná přetvářka sociálních demokratů při
volebních schůzích! Socialisté přece i ve svém
tisku dali docela otevřeně na jevo, že chtějí
bojovati proti každému náboženství. Samo
jméno Kristovo provázeli ve svých tiskovinách
posměšky. A před volbami? Chbytráčtí radí
agitátoři velebili křesťanství jen což! Oni prý
každému přejí náboženskou svobodu; oni jsou

Prý jest lží, že by chtěli kříže odstraniti; oni
naopak chtějí dáti tomu odznaku význam vzne
čenější, než jaký ee mu dosud dával. Plno
prostých katolíků nachytali „nábožnými“ řečmi
a přímo nestondným slibováním všeho možného.
— Od cbalapy k chalupě chodili dobře pla
cení socialističtí agitátoří sháněti volební llstky,
aby na ně jmána svých kandidátů napsali. O
jiných volebních manévrech, jimiž svoboda a
tajavst hlasovacího práva měla býti zamesena,
pro krátkost času až příště.

Z Pouchova. Dne 21. t. m. odbývalase
voličské schůze soc. demok., na které referoral p.
Job s Prahy. Začal, že se namlouvá, jak chce soc.
demokracie odstraniti kříž a vzít lidu Boha, Soc.
demokracie prý není proti náboženství, kdo chce,
ač si věří; u 8oc. demok. jest náboženství; věcí
soukromou. K této řeči několik poznámek. Když
redaktor Myslivec dne 17. listopadu 1901 na
schůri soc. dem. + Praze „u Labutě“ pe tázal,
rosumějí-li soc. demokřaté pod názvem klerika
lismus i kat. církev a tudíž bojují-li proti kat.
církvi, tu celé shromáždění odpovědělo: „Tak

B Dále soc. Schell dne 5. června 1901 veuttgartě prohlásil: Povalujeme Boha za útočisté
blonposti, pokládáme Boba sa největší zlo na světě
a proto vypovídáme Bobu válku.“ Červánky v květnu
1904 vybízejí „moudraby“, aby ze svých příbytků
odetranili obrasy svatých, kříže, vů M)
9 křesťanstvím soavisí; mají prý si ozdobiti příbytek
obrazem žida Marxa a Lasalla. Časopis ten máme
v Pouchově k disposici. V Kladně socialisté zcela
zřetelné prohlásili, še chtějí vésti rozhodný boj proti
náboženství. Užjsme čekali od Joba, že se prohlásí za
dobrého katolika. Dobřevám to židé zařídili, abyste
se měli zač schovat. Socialista Job myslí, že přišel
mesi Jid nevědomý a neznalý soc. demokratů. Zde
lid již dobře ví, že béřete na sebe roušku beránší.
Jestliže jest náboženství věcí soukromou, proč je
tapíte a ničíte? Proč nepíšete o židovském, ačkoliv

vě „tslmad“ by vám poskytl hojnost látky
útokům? Věřím vám, s0c. dem. Jobe, že o ži

dovském se zmíniti nesmíte, to nedovolí vaši vůd

cové. Jak drze dovolil si socialista Job mlaviti!
Soeialistům prý se nejedná o nábož. zéjmy. Ne
divíme se nebot viděl před sebou samé takřka
nezkušené mladíky; tedy dle toho minvil. Já u
vedu jeden příklad, že soc. Be nejvíce starají o
náboženství, ale o dělojotvo pramálo. Ve fran
couzské sněmovně r. 1904 vytýkal poslanec Soc.
dem. Milleraod presidentovi Combesovi, že sapo
míná pro samé pronásledování řeholí na dělnictvo.
Za to nazval Milleranda soudr. poslanec Schuh
meier ve Vídni ve svém listě „Volkatribune“ —

lampem Co Be týká slibů malorolnictvu a malo
živnostoictvu, myslím, že každý ví, že soc. dem.
chce střední stavy zničit. Na dotaz p. Krejčíka,
aby vysvětlil, kdo je vinen drahotou, zda-li 800.
demokr. anebo agrárníci, pan řečník ge poněkud
zarazil, a aby někdo jej nepřipamatoval na židy,
nejmenoval nikoho. Prý karteláři jsou tím vinni.
Kdo jsou karteláři, neřekl. Ku konci mluvil, že
děje se násili na voličích, že sbírají se volební
listky a vyplňají se od Srdínky. Nechť se proti
tomu voličové obradí! Já se táži Ponchovských
socialistů, kdo to chodil od domu k domua sbí
ral legitimace.

Z Doebrašky. (Patování Dra. Drtiny za
Drem. Reylem). Večtvrtek dne 9. května 1907
pořádány voličaké schůze „Stranou katolického lidu
v Čecbách“ v Opočně a v Dobrušce, na nichž k vo
ličám měl promluviti svou kandidátní řeč dr. Frt.
Reyl. V Opočně ohlášena schůze na 2. hod. odp.,
v Dobrušce na '/„8. bod. večer. Výbojná strana
pokroková, jejíš kandidát Dr. Drtina měl na vo
ličských schůzích v těchto mistech uspořádaných
posluchačů poskrovna, učinila šikovný manévr. Na
Opočně svolala schůzi na tutéž hodinu a v tomtéž
sále a v Dobrušce na '„6.h večer a — zavolán
silným kattarbem brdia stížený Dr. Drtina. V O
počaě před velkým počtem voličů oba kandidáti
vyložili avůj program, a po replice z obojí strany
schůze skončena. Program Dra. Reyla, přednesený
klidným tóaem, učinil pěkoý dojem a došel všeo
becné pochvaly. V Dobrušce Dr. Drtina uchůsi
stranou pokrokovou oblášenou ani nekonal, —
bylo tam jevom asi kolem 80 posluchačů —
ale dostavil se ge svými atoapenci do schůze Dra.
Reyla. Dr. Reyl svým výkladem „o úkolech příštího
parlamenta“ učinil všeobecně dobrý dojem. Zvláště
šíře se zmínil o otázce živnostenské. Vylíčil pří
činy úpadku živnogtnictva, ukázal na nápravné
prostředky a cíle živnostenské politiky — vše tak
důkladně a srozumitelně, že každý nepředpojatý
vyznati musel, že takový inteligentní muž a zna
lec potřeb lidu ve sboru zákonodárném byl by
Bilou velice váženon a platnou. Po Dru. Reylovi
mlovil Dr. Drtina. Na návěštích sice sliboval, že
živnostnictvu vyloží, co mu slíbil, ale nesplnil. Jen
podotknul, že se shoduje s Drem. Roylem.
svoji započal kritikou politiky mladočeské, pak o
bíral se chválou své osoby, že není prý takový,
jak ho líčily„Nár. listy“a jak proti němumlavili
Dr. Vostřebal s Nov. Města a p. Šmoranc z Vam
berka, zavadil letmo několika slovy o národoho
epodářekou politiku a pak hlavně začal o kultur
ních otáskách dle smyslu své strany. Mimo jiné
řekl, že není pro vylončení náboženství ze školy:
chce, aby učitelé nábožensky vychovávali, aby se
neučilo jen katechismu a dogmatice, náboženství
nemá míti vlivo na ostatní předměty. Zamlčel však,
že ty ostatní předměty a jich vyučovatelé mají
dáti náboženství pokoj. Na maoželství pohlíží jako
na obyčejnou smlouvu, která se může rozloučiti.
Krozlace prý dojít musí, poněvadž jest toto, jakož
i vynčování náboženství, střeďověký přežitek, —
zbytek prý vlády církve nad světem. Historie, jak
ti je, když tě tak kroptí uoiversitní professor?
Toť se ví, že ovapgelicko-klerikáiní povídačky
Dra. Boučka o povolených roslukách církví schá
seti nemobly. Docela i proroctví dle vzoru Drabí
kova, že princezně saská povolena bude rosluka
Jistojistě. Bůh je prý talk vznešený pojem, že se
k němu nemusíme modliti, nepotřebuje oběti. Mo
ditt sese drodejest prýpošetité. „Toby prý
Pán Bůb musel míti k toru mnohosekretář“ —
slova waiversitního profeasora naprosto nedůstojná
a všecky konfesse urážející. O židech a proteh
tantech ani muk. Z celého referátu jetne poznal,
še mu nejde o nápravu stísněných poměů národa,
ale orosdmýchání kultarního boje proti katolíkům.
Drtina je frárziste, hrne slora bez vnitřní logické
souvislosti, užívá sofistiky, pathosn a affaktace,
aby k potlesku strhl nemyalící dav pokrokářský.

ných lidí však budí vše spíše útrpný úsměv. Ne
měl. by pan professor aestupovati k řadám a způ
sobům boucharonských agitátorů.

Z Orlických her. Volební boj, místy
zufivým přímo tónem prováděný, jest u konce.
Strana všech pokroků „prý“ nejpokrokovější do
byla vítězství i jest nyní na uvátenou, dostojí-li
všem těm možným i nemožoým slibům, jimiž lid
náš byl klamána šálen. Než,srovnáme-lity různé
výstřelky jistých geometrů budoucího ráje pozem
ského, uvážíme-li, že nemyslící lid, opojený slib:
a hesly těch nejpejstřejších barev a nadějí, sedl
na lep té šarlatánské vypočítavosti, vítězství takómu
nezávidíme. V okolí našeho okresního města, kde
je lid co do vzdělanostní kralíňkace dosud v ne
dbalkách, bylo áno množství schůsí, které se
účinkem neminuly. Uvedu zde několik obrázků,

ned nimiš se myslící masí posastaviti a ten lid

věru ubobý politovati. Do obce L. por byljakýsi Kobera, po jehož úlisné řeči lidé se domaí
valí, že panství knížete A. Schwarzenberka přijde
k rozdělení mezi chudý lid. Na panství to, které
čítá 177 tisle hektarů půdy, může prý se usaditi
38 tisíc chudých rodin, které badou dobře a lehce
žít. — Vobcí K. mlavil zase jiný osvícenec. Líčil
tónem tak bolestoým útrapy abídu dělného lidu!
Mezi jiným pravil: „Tóm nehoře u plných žlabů
onio nejde, ti se u vás nestarají, máte-li co v „ko
rejtku“ nebo ne, proto hleďte, abyste všichni vo
lili svého kandidáta, který vám z bídy pomůže a
vymůže též vašim ženám volební právo a to dvoj
hlagá'!“ To bude zajisté již ta nebeská blaženost
socialistická v Píši pozemské na vrcholi slávy, jak
se socialisté domnívají. — V obci S přednášel
socialista o nynější politické situaci se značným
účinkem. Dokázal vším možným i nemožným způ
sobem,Žeje třebanovéhoživotak šťastoémužití.
Ten nábled ovšem všichni prozíravější schválili,
ale a jiného hlediska než řečaík. Lid, který zašel
tek daleko,že popíráavéhoBohaaJeho autoritu,
potřebuje věra nového obrození, nového života. —
Neméně stkvělého účinku pro vítězatví socialistické
dodělal se vypočítavý soudruh ten v osadě L Vy
zradil posluchačstvu, že církevní statky, knížecí a
hraběcí panství jdou du mooha set milionů. Ať
prý oni socialisté vydají zákonu protimilionový, tu
případne dle rozpočtu na každou chudou rodinu
40 tisic! Občan M. po blahém tomto vyjevení
zůstal celý zkoprnělý a na těch40 tisíc ni u celou
chutí do rána popíjel. Drahý den nechtel svým
vlastoím očím věřiti, že blabá ta naděje v neji
stotě postavená připravila ho 0 penize, jež měl
ucbystané na dříví. — Na takové a podobné vě
jičky nachystáno tisíce lidu, dosud neprozíravého
a neuvědomělého. Drahá strana ve své hodnotě na
nejvyšší stupeň domýšlivá a ve smyslu duševním
dle vydaných známek blízka straně prvé, předčila
namnoze nejen lichometnictvím a letí radon inter
nacionálu, ale i v terroru a hrubiánství ukázala
8e. pokrokovější. Vobci L. agitovali agrárníci spů
sobem opovržení hodným. O našem kandidátu
mluvili takové lži, že našinec musí jednání takové
sprostáctvím nazvati. Víra „prý“ nezavrhují, ale
v tupení knčžstva katolického na úkor strany naší
snížili ee na stupeň nejnižšího hrabství, Vždyl i
při výkonu volebním učinil člen volební komise
dreou pošnámku o straně naší, která podobnými
sprostými a neslušnými výpady ve volebním ma
něvru nebojovala, nýbrž jen vzdělání a uvědomě
lost šířila, — Pak se není co diviti, když okresní
výbor ne srovna slašnou a Čestnou horlivostí fod
raje svého kandidáta, na druhé straně přímo 6 ná
rušivou zlomyslností tupí a snižuje kandidáta na
čeho — tu vítězatví jest dobyto, ať již způsobem
čestným nebo nepěkným. Dnes kdo chce vynik
mouti, musí víra zapříti a čest potlačiti. Strana
naše nemá ve štítě svém heslo: „Miluj bližalho,
a kde můžeš lízni ho.“ Strana naše je pamětliva
slov velikého muže, který svým jednáním v svém
žití uplatnil tato slova: „Jedaej tak v tom světě
všade, by až budeš umírati, a vše vůkol plakat
bude, ty'a se mohl radovati.“

Z Chotěbořska. Ve Vísce byla dne 20.
května schůze volební, na níž měl řečniti socia
listický keodidát Ackerman, který však se nedo
atavil. Přišel za něj řečnit socialista Povolný
z Prahy. Samo sebou se rozumí, že klerikaliamem
a útoky na biskupy a kněze ústa jeho přetókala.
Bměr jeho řeči mířil jen na děloictvo. Po něm
přiblásil se ke slovu p. farář Vlček, jenž vytkl
fečoikovi. že opomenul blavního činitele: rol
nictvo. Řečník dokazoval socialistům, že proto
nemluví o roloících, že mají v programu je zničiti.
Když nastala vřava odporu, p. farář Vlček citoval
jim výroky jich předáků a programatických usne
sení. Není pravda, že kapitál sežírá malé rolníky
a živnosti. Vypukla bouře znovu. Řečník to opětné
dokazuje. Socialisté v letácích lid balamutili, ří
kajíce, že dělníkovi náleží oelý výtěžek práce.
Nato p. farář Vlček vyvracel bod za bodem ne
správné tvrzení řečníka socialistického. Kdykoli
se dotekl bolavých mlst socialistických, zabarácela
nespokojenost sálem projevená od socialistů, jimž
polovice přítomných odporovala. Mezitím dostavil
80 do schůze kandidát Prokop a ujal se slova a
vykládal program svůj za neustálého vyrašování.
Po té mluvil občan Povolný a snažil se vykruče
vati důvody p. faráře Vlčka a p. kandidáta Pro
kope. Pan farář Vlček znovu vyvrací námitky
soclalistického řečníka, ukazuje na jeho podskoky,
uhýbání od jádra věci a místy i nevědomost o
skatečných událostech. Odpovídá v příčině Drozda,
že kněší ho nebájili a netajili, jako to činí soci
alisté ae svými defraudanty. Dokazuje, že socis
listé byli proti živnostenské raformě, a že tedy
občan Povolný nepravdivě chlubí se starostí
socialistů o živnostnictvo. Soc. dem. německá hla
sovala vždy proti zlepšení existenčních podmínek
dělnictva a Zivnostnictva. Biakupové majetek svůj
Mají právem, nenabyli ho šalbou a vydíráním,
jako to činí velkokopitalisté,kteří ovládajíohrom
nými miliony všechen národohospodářekýa poli
tický život, o kterýchá kapitajistoch p, čečaík Py
volný se ami nezmínil, protošo tak ami uěiajjí
nesmí. Za dupliky p. faráke Vlčka vypuk'u
chvíle bouře a vřava s výkřiky: volte gi Pája
Boba, jděte se modlit atd. Řečaík musil vždy



minuty čekati, než mohl pokračovati, Čím dotíra
vější byly jeho vývody, tím více socialisté bouřili
a křičeli druh přes druha, šermovali rakama, vy
skakovali na lavice vedle stěn sálu, útočilivý
křiky od předsedníckého stolku. Když však cítili
rány stále peprnější a když viděli, že se na ně
hrnou nemilé pravdy čím dál hustěji, dokásalí
konečně toho, že řečník musil odpověď avon skrátiti,
uč chtěl ještě mnoho pověděti. Konstatovatidlužno,
že řečník socialistický vyrušován nebyl, ale při
řeči p. faráře Vlčka občanské vyspělosti socialisté
nedbali. Úžasné jest, že mladočeší budou v naší
krajině voliti socialista. © tom všem ještě veřej
nost naše se rozhovoří.

„A Pokřikova. Přišlok nám 8. květnapo
fádati schůzi několik sociálních demokratů. Byla
to společnost kočující, která si a sebou obyčejně
vodí celé předsednictvo. Řečník pan Hodek, člen
výboru nemocenské pokladny ve Skotči, mluvil
8 počátka velice opatrně, Líčil, které strany již
v parlamentě byly, pro dělnictvo však nic veudě

-laly, V tom ozval 60 ze zadu hlas známého štváče:
Klerikálové! Však, avěte, žasni, co mu na to řeč
ník v této nestřežené chvíli odpověděl: Ne, kleri
káloré ještě v purlamenté nebyli, ti sí vůbec po
litiky nevšímali, tudíž také uškoditi nemohli. Dobře
Kvitujeme. Volnou školu odbyl hladce, taktéž roz
luku manželskou. O rozluce církve od státu se aní
nezmíoil. Jsou prý socialisté dobrými křesťany,
ctitelé Husa a jeho doby. V čem Husa následají,
to neřekl. Slavnou dobu Karla IV. však chytrák
zamlčel. Tancoval jako mezi vejcemi. Katolíkům
dal dobré svědectví, evangelíkům pochválil dobu
husitskou; rolníkům Be aleví daně a odpadne vý
měnek, dělníkům laciné mago, asi za 12 kr. kilo,
a dobrou pensi, nespokojeným mužům jiné ženy,
bezbožeckým učitelům volnou školu. Rozdával různá
cukrlátka. Jak se to však provede, zapomněl říci.
Na každého pamatoval, jeu pa toho- chudáka mili
úrdáře ve Vídní zapomněl, Kdo má jen poněkud
čich, pozná, že to páchlo židovstvím. Připravovaná
oposice by byla ani nezačela, kdyby zmíněný
evangelický štváč nedělal nátlak na řečníka, aby
přečetl hanopis na p. Jos. Prokopa z Jásené, kan
didáta 63. okresu volebního. Pan řečník, maje za
to, že má za Bebou silnou stranu protikatolickou,
vybověl přání onoho štváče a při tom nám začal
soaměšůovat j vašeho katol. kandidáta pana Jana
Krejsu « celou stranu naši. Na to mu odpověděl
z naší strany dělník Josef Svoboda, nazvav to zá
ketnickým jednáním. Chtěje ještě vyvrátiti některé
lži, byl několika socialistickými hochy vyrušován,
Čehož využil předseda a — odňal mu slovo. O ta
kovém jednání si učinil zajisté každý úsudek sám.
Socialisté žádají pro sebe volnou tribunu, ale ji
nému nedají volně mluviti. Socialietická rovnost!
Však tu zase 12. května vjíždí do našeho staro
slavného Pokřikova jiné panstvo. Lidé ai marně
lámou blavy, kdo to je, až kdosi povídá: To jsou
agrárníci! Tu teprve byl shon. Každý chtěl viděti
agrárníky; a nemějme jim to za zlé; u nás agrár
ník nikdy nebyl, a žádný od nás ho ještě neviděl.
A co u nás chtěli? Inu, zdali jeme u nás tak
vzdělaní a uvědomělí, abychom dovedli napeati na
volební lístek: Jindřich Paďour z Vraclavi. Kdo
to dovedl tak napsat, bude jmenován uvědomělým,
pokročilým rolníkem. Kdo však napíše: Jan Krejsa
ze Zderaze, ten je hned nevzdělaný, nesečtělý,
zpátečnický klerikál, A výsledek! Těch nesečtělých
bylo 46 a těch pokročilých 13. Ta se ti uvědomělí
nesmáli. Ale karta ge obrátila. Byla užší volba.
Tu ti neuvědomělí psali opět a napsali na volební
letek: Jindfich Padour z Vraclav. Budou-li pak
nyní také uvědomělýmirolníky?

Jeden z těch neuvědomělých.
Otevřený dotaz na p. něltele Kudr

máče, socialistického kamdidáta. Vy,pane
socialisto, který jete před volbou projevoval před
vesničany nezvykle zbožného ducha, na učco nám
určitě bned odpovězte. Nahořanští agrárníci tvrdili
21. t. m. pe vší určitostí ve Vrchovinách, jak jete
jim sděloval pokusy katolických předáků o smlouvu
mezi stranou katolickou a eociálně demokratickou.
Prý 8 Vámi vyjednával písemně dokonce sám dr.
Reyla dr.Hoiský; chlubiljete se, že mátevrace
dopisy těchto dvou křesťanských aociálů, jimiž Vás
žádají, aby Vaše strana při užších volbách nebo
jovala proti dru. Horekému. Víte dobře, že taková
správa, jakou jete vypustil z úst Vy, byla by na
škodu naší kandidatury, poněvadž pak by voličové
katoličtí přestali míti důvěru ke kandidátovi že
bronicímu o kompromis u Bocialistův. Vyzývámo
Vás tedy, abyste veřejně pověděl, kdy Vám co
dr. Keyl nebo dr. Horský psal. Chcete-li, abychom
Vás považovali za politika čestného, buď dokažte,
že Nahořanští nemluvili pravdu, nebo odůvodněte
tvrzení, jež jste dle zprávy Nahořanských pronesl.

“ Porážka socialistů v Chudeřicích
m Chinmce n. Cidi. V pondělí svatodušní 80
ciální demokracie svolala u nás schůzi. Posluchač
stva sešlo se velice mnoho, přes 400, aby slyšeli
názory 80c. dem. kandidáta za zdejší okres, pana
Malého. Kdo však do schůze se nedostavil, jako
sám Malý a po ustanovení předsednictva řečnil
sociální demokrat Malý z Praskačky. BSpolébalse
DAto, še střední stav náš nezná zásad jejich, a

semědělského lidu, kterak usilují, aby české men
šiny měly svá zastou Slovanstvo aby se spo
jHo, a četl program. by narazil, to opatrně

vynechal. Jak přáteli zemědělského lidu jsou,
trefně odpověděl jim říd. učitel Lad. Nági se Staré
Vody, poukazuje na předáky jejich Bebla, Marze,
dr. Ellenbogua, Vaňka, Vratislavský program atd.,
kde čteme: „Žádný člověk nemyslí sedláky zachrá
nit od sáhuby.“ — „Malorolnictví je podnik nej
větších lenochů se zvyko; malorolnictví je nejne
smyslnější podnik, který mnal býti zničen ; majetek
pozemkový je velikou ranou pro společnost“ (Marx

úkolu hájiti stavu selského. V zájmu dělnictva
naopak je, aby stav selský přišel na mizinu“, (Dr.
Ellenbogen 1894.) — „Prohlašujeme válku nejenom
velkým dvorům, ale i každé nejmenší rolnické
chatě.“ (Sňchejsche Arbeiterseitung.) — „Střední
stavy, tedy i selský stav, musl býti zproletariso
vány.“ „Úrganisace zemědělců jsou socialistům
lhostejny.“ (Vaněk.) Kdo v r. 1905 hlasovalproti
zákonitému rayonování řepy, čímž pěstitelé fepy
vydáni jsou na milost a nemilost velkokapitalisti
ckým cukrovarníkům? A čí zájmy bájili rakouští
800.dem. poslanci, když jedualo se o zrošení blanko
terminových obchodů na burse, které určují rolní
kovi cenu obilí dle vůle několika židovských velko
kapitalistů? Tu se ukázali sociální demokratéDej
většími nepřáteli, neboť hlasovali přeti zrušení
blankoterminového obchodu! A kdo štve zeměděl
ské dělnictvo proti rolnictvuf Sociálně-demokrat.
časopis „Zemědělec“, jehož úkolem je poštvati
dělofka proti rolníka. List ten nazývá roloiky:
„Selskými barony, zpopnými břbety, lichváři.“ Na
vádějí dělnictvo, aby více nepracovalo než 8 hodin
denně, aby měli týž plat jako průmyaloví dělníci.
Tim chtějí sničiti rolníka, neboť nemají zřetele
k tomu, že mzda dělolka se musí říditi dle výnosu
půdy, a že rolník nemůže dnes utvořiti kartel jako
velkoprůmyslníci, aby si zdražil libovolné avéplo
diny obilní, jejichž cena bývá řízena poměry trho
vého světa a úvindlem židovským. Jak soudí soc.
demokracie o ženách, necht přečte se spis Beblův
„Žena a socislismus.“ Na str. 433. čteme: „Též
v lásce bude žena rovna muži, bude si namlouvati
a dá se namlouvati. Jestliže však muž a žena se
nesnesou, nebo pojmou-li k sobě nechuť, nařizuje
morálka, aby rosvázali nepřirozený a nemravvý
svůj avazek.“ Soudruh Stern, druhá autorita 80
ciální demokracie, píše ve své knize „These o sc
cialismu“ na str. 24.: „Poněvadž člověxmění svou
náklonnost, nesmí mu ani v této věci býti kladeny
překážky.“ Jakými přáteli Slovanstva a českého
národu jaou, známe dokonale. Ve Vídni, kde soc.
demokracie nechtěla ani jeden mandát vídeňským
Čechům popustit a s kým spřábla se v Praze,
jest na bílední. Potom může pan Horák poakazo
vat, že oni jsou nepřáteli velkokapitalismu a jak
mohou býti přáteli rolnictva, když jsou ve vleku ka
pitálu židovského? Žádný rolník, který nechce
zničiti sama sebe, svoji rodinu, svůj stav, neamí
voliti sociálního demokrata. Po porážce této nepři
hlásili se socialisté již ani ke slovu, a p. Pavlíček,
rolník z Písku, statečně obbajoval rolnictvo země
dělské proti sociální demokracii, jakož i p. Vrzáň
z Nov. Města. Pan Vinař, rolník ze Sedlic, pou
kázal na svorné působení rolníka a dělníka. Tak
skončila památná schůze sociální demokracie hod
nou porážkou,

Výsledek užší volby vo 24. voleb
ním okrese. Obdrželihlasů:

Drtina Hampl
Hradec Králové . . 260. . 262
Třebechovice . . 20.. . 372
Týniště . , „209 . 207
Nechanice., „ Al... „101
Skalice . . . „ 34.. .%. . 801
Nové Město.. . děl.. . „18
Rychnov. ... . 630.. . . 296
Kostelecn.Ori.. . 863 -505
Holice . .. . M% . 881
Vamberk.. . 249 . 306
Dobruška . . . . 280 . . 24
Opočno . . . . . 186 « „181

Úhrnem 4048 8639
Ve volebním okrese venkovském

č.45. (HradecKrál—Chlumec—Nechanice)zvolen
agrárník Hymek NSrdimke (8102 hlasy) proti
8oc. dem. Malému (5141 hl.).

Za stranu katolického lidu českého
zvoleno sodm poslanců. Vskutkujest to
úspěch znamenitý! Tak pozdě jeme začali, tolik
ústrků a hanobení bylo anésti kandidátům našim
a všem těm, kteří byli jejich stoupeaci! Leč jarý
proud nedal se zastaviti. Našinci nedali se spléstí
sákeřnými, vylhanými zprávami a vedli boj 8 ne
stenčenou horlivostí. Dík a Čest všechněm, kteří
se tak vytrvale drželil Na Náchodsku zvolen
dr. Radolf Horský (6251 hlasy) proti agrár.
Kotlantovi (4696 hl.) Všecky jiné strany se apo
Jily proti straně naší v okrese tom, a přece Horský
zvítězil tak impouantní většinou! — Na Chrudim
sku odevzdáno 11065 hlasů. Z těch připadlo na
Er. Šabatu 6370, na soc. dom. Jiráska: 5102.
Neplatných lístků 193. — Litomyšlako. Náš
dr. Jesef Myslivee obdržel6362 hl., sociální
dem. Hnát 5137. — Chotěbořsko.Jos. Prokop
obdržel 7114 bl., soc. dem. Ackerman 85852. —
Dol. Kralovice. Václav Myslivec zvolen 4422
hlasy proti soc. dem. Krňavskému (8490). — Na
Pelhřimovskuobdržel P. Mile Záruba 5686 bl.

1 obdržel 4981 hl. prot soc.
dem. Pešulovi (8224). — Na Moravě DK prvé
volbě zvoleni čtyři čeští katol. poslanci, při druhé
volbě jich přibylo osm. Tedy v Čechách a na.
Moravě máme oyní dohromady devatenáct:
říšských peslameů. Toto číslo jiš znamená

nohoafr imponovatistraněkaždé.vé stramy agrární v užších
volbách. Na Lounsku zvítězil Bergman (7699).
proti soc. dem. Kratoohvílovi (5407). — Na Měl
nicku Kotlář proti soc. dem. Havránkovi. — Na
Mnichovo-Hradišťska Důrick proti soc. demokratu
Krčmovi. — Na Hořicku Zázvorka (6561) proti
soc. dem. Jarolímovi (4244). — Na Kostelecku
Chaloupka (5701) proti soc. dem. Švábovi (4822).
— Poděbradako: Richtera (6599) proti Boc. dem.

Zellerovi. —Selčansko: P. Zahradník (6237) proti
nár. soc. Pichlovi (4652). — Benešovsko: Dr.
Velieh (6732) proti 800. dem. Zavadilovi (4260).
—Kolínsko: Špaček (6581) proti soc. dem. Spite
rovi (4538). — Vysokomýtsko: Jindřich Paďour
proti 80c. dem. Braunovi. — Něm. Brod : Hyrá :
(6456),, proti našemu Adamovskému (3412 hl.) —
Taborsko: Suhrada. — Písecko: Rataj. — Horaž
ďovicko: Náprstek. — Klatovsko: Holý. — Stra
konicko: Bukvaj. — Milevsko: Vojta. — Jindř,
Hradecko: Mazanec.

Z mladočechů v užších volbách zve
lemi: Za Dolní Nové město Lad. Čech, za Nové
město a Vyšehrad dr. Černohorský, sa Meoší město
a Hradčany Kaftan, za Smíchov Jos. Neumann, sa
Král. Vinohrady dr. Jos. Fořt a dr. Herold, za
Karlfa A. Fiedler. — Louny: Fr. Kratochvíl, MI.
Boleslav: dr. Čelakovský.Pardubice: J. V. Hrás
ský. — Kolin: dr. Fořt (tedy po druhé). —
Něm. Brod: dr. Kramář.

Velební zisk státoprávníků a jimých.
Za St. Město Pražské zvolen státoprávník dr.Baxa,
za Žižkov (IL. díl) Buřival. Dvůr Králové: Dr.
Haja. Vys. Mýto: klofáč, Tábor: Fr. Žemlička.
Písek: Kalina. Klatovy: Habka Semilsko: Lisý.
Na Jaroměfsku hr. Sternberg 6927 blasy proti
Boc. dem. Zychori (9689).

Různé zprávy.
Nastávající důkazy vlastenectví so

popírají zprávu, še socialisté čeští utvoří na říšské
radě samostatný klob českých aocislistů a naopak
tvrdí, že apoledný klub socialistů všech národností je
umluvenou věcí mče čeští socialisté samostat $ klub
vůbec utvořit nemohou, poněvadá dvě třetiny sociali
atických poslanců českých jeoa lidé k práci na radě
říšoké neschopní. Dále upozorňují na to, že volební
provolání socislistioké vyslovoje te pouse pro čerkou
universitu na Moravě, nikoli všsk v Brně. — Ubohé
nájmy národní, vy byste dopadly, až byste byly zcela
v rukou sluhů Adlerových!

Soclalistický posudek ©pokroká
říel:. „Dach čsen“ píše o pokrokářích: „Slušná české
veřejnost u nás je s pokrokáři hotova. Svého času Da
psal fenilletonista O. D., so klerikály třeba odstřelo
vet jako škodnou zvěř, Dnes Ire jeho slovo obrátit
nečejvýš přiléhající na pokrokéře, Takovou stranu,
která se nestydí užívat tak pičemoých prostředků vo
volebním boji, jest nutno potírat a jen potírat, poně
vadě je horší klerik“lů.“ — Pánové se skrátka dobře
snají. „Moravský Kraj“ odeusoval socialisty, socialisté
zase odměňují se posudkem vlastním. Ale přesto vše
pokrokáři dali hlasy své socialistovi Krapkovi a zocí
alisté Masarykovi, ač vlastně dle hořejšího posudku
by je měli epíš dáti katolíka Povondrovi.

Dolnorakouský křesťansko-sociální

spolek relmický dostoupilkoncemdubna86.000enů. Jistě organisace to velkolepá,
Ferrl, vůdce Italské sociální deme

kraele, v pravém světle. Poslednídabnovýtý
den byl osndným pro vůdce socialistické strany itslské
a jeho orgán „Aranti“. Nejenom, še konkureoění list
„L'Asiono“ sensačním odhalováním čacbrů Ferriho
staví ho bezohledněna pranýř—oo má £a následek
rapidní odpadávání odběratelů — nároveň i dva re
daktoři „Avanti“ byli pro uráška majitele listu „Po
polo Romano“ odeonreni každý na 10 měsíců do vě
sení. — Ještě kritičtějším pro Ferriho bylo zasedání
sněmovny dne 26. dubns. Konserrativní poslanec Ban

tiní el dotas, je-li pravda,že Ferrima poskytnat
byl úvěrs „Banca dtalia“. Státní podaskrotář Fascs
prohlásil, še Ferrimu vyplaceno bylo dne 2. srpna
1906 v baoce 17 tisfo lir. Bátivi bičoval ostře morálku

Ferriho, který dříve velmi rozhorleně odsuzoval p;dobné politické bankovní čachry. Ferri přesto, še byl
od strany vyzván, aby přišel do sn movny a hájil se,
Olejel do horní Italie.

Zajímavé obrázky = meravských
veleb. Podivné spojenectví! Socialisté v sgrárnic
kých kočárech projížděly okresy Kroměříš Zdounky a
Napajedis, agitujíce pro pana Dosoudila. Též v ográr
nických kočárech jezdili sooielisté sa katol. kaodidá
tem Hrabanem, snožíce se wu rozbíjetí acbůse, —
Proti pracovitému m volezasloožilému poslanci Dr.
Stojanovi pokrokoví učitelé ne Slovácku počínali sl

přímo nepříčetně. Celý kraj saplaven letáky, které aeemšili Idemi. Dr. Stojan v nich líčen jako nepřítel
lidu « služebník velkokapitálu, jmenovitě arcibiskupa
olomouckého, který prý mé 23 rámků atd. Takhle
se podává pomocná ruka bystrému katolíkovi, který
tolikrát dokázal, jak“ soamenitů dovede pracovati.
Nejdřív se do katolíka kopne, sváší so ma ruce, a
pak ferisejští násilníci hned poukazují, de katolík
nechce a nemůže nic dobrého pro národ dělati.



Jak- „nábožní“socialisté -dovedou
dělávati, o tom píše „Budouonost“: Jest-Ji pak

vlo, kdo nejvíce rozšiřuje s rozmnožuje úctu k Panně
"Marii lardské? Boolalisti, pravím, a dokášu to! Ve
„jděte do chsloapek i v nejodlehlejších vesnicích a

nejdete v nich sošku Panny Marie lurdeké, sádrovou,
kosky nebo škaredě omalovanou, pozlao:nou. Ptejte
we, kde ji koupili. „Byl tady jeden se soškami Panny
Marie a tak nám vyobvaloval sásrsky její a vutil

'nás, že nám bnání nese do doma. Koupilijsme
ji a máme radost“. Víte, kdo je roznáší? Ponejvíce,
ba většinou socislistés okolí Brna. Tah'e jeda vlakem,

sedím, a sa mnou v drabém oddělení slyším chechtot,
veselý hovor, maleobnu: „Zač prodal's matičky?“ „E
dobře, to jsem zas napálil pár blapáků ©Kapovali o
všechno pryč.“ Naslouohám: „Tak jsem přišel k jedné
selce s matičkou pěkně zabalenou. Rosbalím a poví
dám: Paňmámo, tek mně těžko s tou matičkou se
loušit, a políbil jsem soška několikrát, sle vám ji

-dopřeji, vim, 84sjste nábošné, ať vám donese pože
bnání. Pětku stojí mně, dejte mi ja, podívejte se, jak
vám to bade svědčit na kohostně. Postevím ji tam, a
eslka se dívá, smlonvá, s já ani krejosr nospustil.

"Dostal jsem pětku“. „Ty jei tralant, to já jsem dostal
tahle v H. me štaci třináct ronekejch za matičku.
Přijdu, štacionešéf byl venku, pořádal vlak, vběhl
jsem do kvertýra: Milostpaní, mám tady sošku Panny

arie zázračné Júrdaké, už je svěcena, vozu si ju
domů, ns Hostýnkn ju posvětili a jé teď nemám oč
na oestu, dám vám ja, dám a radostí, protože vím,
de jste hodná, prosím vás, půjčte mně na Řu, je por
celánová, podívejte se jak zvoní, celá pozlacená,echt
slato, však já si pro ni přijdu, jak pak byob tě mohl
milá metičko opustit a políbil jsem ja kolikrát a
šátkem oči otřel, a hloupá dala 13 renskejch.“ Po
sloscbám, jak by nio, nstábl jsem se na lavici, jako
bych spal. „Kde pak kupoješ?“ „U Dáně na štrosn.“

„Ja eom tam taky kupoval, ale teď jinde, to ti ne
foknu. Dostanu je lncinší.“ „Za 407“ „Ale kde, 36
i 80, a etakra, nestačí ani, pořád se u něho hádají,
kdo příjde dřív. Uš jeem jich roznesl sta, ale ná teď
kšeft tak nejde. Je nás moc. Ale víš co? Já rozbiřuju
s tím taky naša kultora. Kde jeoa ještě hloupí lidi
a o nás noví, lam ja sabalím do „Červávků“ nebo
do „Rašple“, ať si taky něco dobrýho přečtou“. Do
jíčdím do Brna — co mluvili dál ani nenapíšu —
protože aprostota a rouhání jich nedá re vypsati.
Měli jen jednoho svědka a ten dle jich domnění spal.
Dal jsem si na ně pozor a při východu = nádraží če
kali už ne ně jejich známí. Vítali se a z jich bovoru
sesnal jsem, še jeou s blíského okolí Brna aedůkladní
socialisté. Cheste-li vědět odkud, i to vím. Ptal jsem
se v Brně a snámých s okolí, jak je to a těmi ma
tidčkami s obchodem — s dověděl jeem se tolik od

lidí zkošených: Lidé vždy najdou nový pramenpříjmů— tak i vyvinul se obchod se soškami Panny Marie,
Jezulátka a jiných svatých — a sabývá se litím
těch sošek mnoho lidí a desetkrát více je roznáší
všude po Moravě, Čechách, do Uber, do Haliče, všude
+lesou. Živí ss obchodem tím mnoho i hodných lidí
— ale nejvíce je socialistů — protože dovedou nej
opíše omámitilidi dobromvelné a ohudé svláště, kteří
Inou úctou k Panné Marii. V Brně je několik tako
vých zrovna fabrik, vlastně krámů na sošky. Soško,
jak je roznášejí, nestojí víc jsk 80—86kr. a švindléři
ji prodávají po 3, 8 i 10 zlatých, jsk kde kápnou na
dobromyslné lidi, kteří se dají obnout. Některé e těchto
obchodníků z okolí Brna budeme uvádět jménem, aby
lidé, kamkoli noviny tyto přijdou, věděli, a kým mojí
pošítat. — Zkrátka socislistům účel posvěcoje pro
atředky; čemu ae potají pustě vysmívají, to za poníze
s rafinovanou přetvářkou nabízejí.

Ku slepémuzáští a nenávisti k du
chovemstvu vybízí přímo apis o lidovládě,vydaný

titulem „Naučení mladému politikovi“, r. 1809
mladočeským klubem. Jest to, abychom tak řekli,
katochismus politického darebáctví, který se výtečně
bodí do krámu i lidoveoům, i pokrokářům i socialním
demokratům, neboť strany tyto v boji proti vífe a
duchovenstva jsou svorny. V to rakověti vší pro
bnanosti píše autor scela přímo a bez obalu o tom,
jak uměle se má rogněcovati a v lidu díviti nenávist
k duchovenstra na str. 60.: „Abychom v nenávist
uvedli katolíky, atavme neustále před oči svým vrstev
níkům strašlivé vypravování o noci bartolomějeké, vy
volávejme duchy obětí: stradidelní duchové jsoa velmi
užiteční v politice. Inguisice jest ještě pohodlnější;
jest nevyčerpatelnou studnicí sensačních argumentů
(ovšem vylbaných). Naše vesničany by ani nenepadlo,
oby nenáviděli svého faráře, dobráka, který nikomu
neublišuje, dříví užívá jen k tomu, aby si topil, a
nemačil by ani psa; nejvýše se jim udá, do trochu
dloaho káže « že naléhá často ne lhostejné, aby cho
dili na měi. Ale rozdáte-li v dědině noviny, které vy

provají o hrůzných činech Torguemadových, přídáte-litomu kalendář ozdobený strašnými obrásky, hrani
cemi, vlbkými žaláři, epoutanými kostrami, vybranými
mokami, katy v kápi kacířestíbejícími, vznikne sne
náhla v myslí naších venkovanů odražení myšlenek
mesi všemi těmi hrůsami a nevinným knězem, modlí
cím se svůj broviář. Budou mu viděti krov na rakou
a na šatech; bude se jim ujevovati ve snách a
chodní v ruce, jak staví na hlavu svobodomyslníkům
kacířskou čepici, Badou mysliti, de mu prokazují
milost, když ho budou podezřívati, že by i je pro
následoval, kdyby mobl. Stalo-li by se však, že by
nešťastný ten sluha Páně byl vládou pronásledován,
vězněn, v rovoluci sťat Bobo gastřelen kommoanoujako
rakojmě, nejeden s osadníků jeho zvolal by prosto
myslač: Komc koncň dobře ma tak: proč upálili

ik kacířů l“ K tomuto štvaní, vy tenému ne nej
nlšší pudy širších vratev, nepřidáváme ani ol.va kri
tiky, nýbrž citujeme náš katolický katechismus, který
praví, že nemáme nikoho bes dostetečných důvodů
Podozřírati. Budoucnost.

Evangelický Bund a „Losvon Eom“,
Jaké ohromnéaonÍ s ovan tokého Bandu do Ra

kamenického Zweigvereina Chem, Allg. Ztg. č. 103:
Jedině roku 1906 bylo 300.000 m. sasláno na účely
Los von Rom. To všecko ale bylo velmí málo. Che
mituer Zwelgrarein musí sám ročně 4000 m. klopiti.

R. 1906 s celého Německa bylo přes 2 milliony marek
k účelu tomu do Rakouska vbozeno. A naproti této
obrovské sumě kterak nepatrný byl výsledek! — Cbem.
Allg. Zig. přináší úpěnlivé vyzvání ku všem evango
kům: Škoro jiš půl atatisíce přestupů událo se přese
všecky obtíše. Bez evangelického Banda byl by ruch
ten hned na začátku zakrněl. Tentýš byl první, jen
akci ta sapočal. Skoro 100 kazatelů stojí vRakouska.
Skoro 800 nových obcí akazatelských stanic vytvořil.
Avšak roční příjem stojí doposud ze skutečnými po
třebami. Evangelický Bund hospodařil e těmi penězi
ovědomitě, Své účetní knihy může před celým světem
ukázati. — Jak se hospodařilo, lze poznati ztoho, žo
v Trnovanech pro 1800 protestantů byl postaven kostel
za 800.000 m., kterýš ale pro dluhy měl býti exeku
čaš prodán. Na štěstí všsk z rakon exekutorů vytrhl
jej Gustav Adolí-Vereio, jenš zbytek dlubu 300.000m.
doplatil. Nyní bude s hnutím „Los von Rom“ ještě
hůře, protože „ovapgeličtí“ velroněmeští šiřitelé hesla
toho Schůnerera Štein dostali od voličetva odpověď
tsk ránou, še so v říšské radě již neobjeví. Stein bez
rozpaků prohlásil,že „Los von Rom“ jest vlastně pro

středkom„Politokým. Nestydí se do daše alušnějšíevangoličtí „strášcí na Sionu“ ze podstatu a rozvoj
toho bnutí? Evangelíci, erangelíci! Oni prý chtějí
snovu do avěta uvésti čistá evangelium, snaží se při
vósti lidetvo do šlépějí apoštolských! A teď si před
atavte, jak by teď na sv. Pavla svět pohlížel, kdyby
býval ukazoval při šíření evangelia na plný měšec!
„Jdouce do celého světa, učte všecky národy“, praví
evangelium. Leč moderní „evangelíci si zásada tu po
směnili v heslo: „Jdouce do celého Rakouska, pod

pácojie národy.“ Jak draho přišla praským evangelíům kašdá koupené dače v Bakousku| A přece při
všem tom s moderním usovangolickým evangeliem tek
veliká ovízel!

Přípravek u růže stolisté. Našerůše
stolistá se zahrádek našich pomalu misí, ustopujíc
často růsným na pohled krásným růžím, které všsk
leokdys naše atolistá překonává vůní i úrodou. Růdo
stolistá mnoší se rychle, daří se i v lehčí půdě, spoko
jujíc se i koutečkem v zahrádce. Z vonné této růže
možno nám i po domácka připraviti ai výtaček. K
přípravě růžové tinktury vložíme do láhve čerstvé a
neporouchané plátky růžové a nalejeme na ně silný,
přečištěný líh. Láhev nechá se takto po několik neděl
na slanci nebo na teplých kamnech. Z ačkolika kapek
této tinktary rozšíří se vo světnici neobyčejná vůně
po celý den trvající. Bílé hedvábné stašky v tekatině
táto smočené a opět osušené a pak velmi rozředěnou
kyselinou dusičnou (na 17 g vody 1 kapka kyseliny
dasičné) vytašené nabývají barvy krásně Červené,
která po uschnutí se nemění. — Voda růdová při
pravuje se následovně: Vezme ae blíněná miska, přes
niž pološí se šáteka na něj vložíse vratva plátků rů
ových, třeba i z jiných růší. Na to položí se po
klička plechová, dobře ne misku přiléhající, na niž
nasype so žbavé ublí a tek dlouho se tu ponechá,
aš listy oschnou. Tím prýští = lí tků voda voňavá,
která teče šátkem do misky. Nyní očistí se šátek od
suchých lístků, vypocená růžová voda se sloje, pak se
položí opět čerstvé lístky na šat a pokračuje te v
práci dále. Tak nebudeme silně vonící vody růžové.

Katolické spolky a orgamisace +
bízejí se, míní-li ai znopatřiti kapesní kalendáf na
rok 1908 „Křesťanský organisátor“, by své objednávky
učinili nejdéle do 30. června na adresu J. Polák v
Hradci Králové Adalbertinum. Tento praktický rádos
orgenisační a vůbec pro všecky nelezli takové obliby
loni, de vydavatelatvo naceno bylo vydeti II. vydání.
Tento nový kalendář bude obsahovati velké množetví
praktických pokynů pro každého, proto vybísíme
všecky křest, socialy, by včas zaopatřili si ho objed
návkou, by se určil přesný náklad tisku. Upogor
hujeme, še II. vydání vydáno nebude pro finenční

stránka. Prospekty (i stran insertů) na požádání sevydají.

(Zasláno)
Odbor „Jednoty bohoslovců královéhradeckých"“

pro zakládání venkovských knihoveu zařiruje kašdo
ročně v osadách nábožensky neb národně ohrožených

Knihovnydis eteré skušenosti, jak může působiti dobrániha v lidn.

Letošního roku selošeno bylo 6 nových knihoven,
a ještě docházejí prosby a šádosti sa nové knihovny
s se výměnu dříve zalošených. K tomu třeba peněs.
Bohoslovci semi apisují značné částky, avšak to ne
stačí, Proto obraofme se na všechny příznivcenašebo
lida s nejuctivější prosbou, aby laskavě jakýmkoli
spůsobem blahodárné působenía další eřisování ven
kovských knihoven podporovali.

Předem jiš doufajíce pevně, že prosby naše vy
plněny budou, děkujeme vřele sa vše a voláme jménem
sechráněných dobrou četbou konečně: „Zaplať Pán
Bůh!“

J. Harel, t. č. jednatel odboru.

Olšnému pana

B.Škardovi,
mojiteli uměl.závodu pro malbu, leptání a broušenía v Brně.

Vyhovuji jen pocitu povinné vděčnosti, kdyč
dnes, po provedení práce,mnou u Váso ané, to
tiá velkého figurálního votivního okna dlekartonu
akad. malíře pana Josefa Mandla, pro aroiděkanský
chrám sv. Bartoloměje v Plani, vyslovují Vám tímto
své radostné uznání nad sdarem díla toho, které ne

ja mne úplně uspokojilo, ale které došlo i u širšíchrabů všeho usnéní a pochraly. Těší mne de toto
mohu s Vámi sdělítí a k novéma Vašemu úspěchu
plzeňskému Vám gratulovati, přeje Vám tároreĎ, sby
umělecká a úspěšná Vaše snašivost došla i na dále
vědy správného ocenění.

Rešte přijati výras mé uctivé oddasosti, s níš
trvám Váš Ad. Pytlík

V Plzní 19. května 1907.

Milostivá paní,.
víte proč máte při nákupu
sladové kávy klásti hlavní
důraz na jméno »Kathrelner?<

Jelikož se jinak vydáváte
nebezpečí, že nybdržjte
méně cenný padělek;

přednosti, jimiž se vyzná
menává »Kathrejnerla

Neb jedině

Kathreinerova sladová káva
Kneippova

způsobu výroby vůni 6
chuť kávy zrnkové,

kterémuschází všechny

má následkem zvláštního

Račte si zapamatovati, milo

stivá paní, tedy zcela dobře, že

pravou »Kathreinerovu« ob

vodních balíčkách 8 nadpisem:

»Kathreinerova aladová káva

Kneippova« a 8 obrazem faráře

Kneippa jako ochrannou sznámkom.

Kuptesiidůkladnýšspis:"ji

Z domácnosti sociál. demokrafů,
ŘadaI. PíšeJ.P Hradecký. ©-Ř

ČenaTex162hajpozkusůpožtů1,100kusůpo12 h.
ObjednávkySvyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král.

Velmi výhodná

my- příležitostná koupě.
Dne 1 června vyprodám

v dobrovolné dražbě
následující předměty:

Nové krásné reformní postele, k těmže noční
stolky a umývadla s mramorovými deskami,
jednotlivé kusy nábytku aneb celé zařízení

pokoje, postele z tvrdého dřevafornýrované,těmže umývadla s mramorovými deskami,
postele z měkkého dřeva, psací stolky, drá
těné vložky do postelí v železných rámcich,
pérové matrace, slamníky, záclony, garnysy,
(Console, mycí příbory, zánovní patentní stá
Šecí stroj na pivo, stojan na láhve, skříň
na umyté láhve, košíky dřevěné na nošení
lábví, košíky drátěné na nošení sklenic, velké
množství pivních a vinných láhví, láhve na
okurky, sady '/„hl. na okurky zvlášť dělané,
sody po víně, sody po zelí, lampy různých
drohů, zroadla, obrazy, skleničky na víno,
na vodu, etřikové atd., sklenice kávové a
čajové, nádobí porcelánové: talíře, mísy,
dálky kávové, šálečky na mokka atd., sirulky,

alánky. Vše 8e nachází v dobrém stavu.
Dále vyprodám veškeru zásobu svých vinných
sklepů: vína láhvová původu. plnění, mnoho
druhů: víne rýnská, Bordeaux, Voslavské,
Mělnické a j. za velmi levnou cenu, vína
sudová výtečná, zaručené jakosti za Cenu
velice mírnou mám na skladě, pravý fran
couzaký cogaac, Malega, Madeira, Sherry,

řecká vína.

Dražba se počne o 9. hod. ranní.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Adalbertinu

w Hradoi Králové.. .
Václav Poláček,

stavitel varhan a harmonií v Rychnově
nad Kněžnou

doporučuje se P. T. duchovenstvu, patronátním
úřadům a soukromníkům

pro veškeré opravy jakož 1přestavbyaladěnívarhanaharmonií.
PRB* Ročim za nejsolidnější práce. Pily



[F'= a
Wp“ Čtěte a rozšiřujte

tyto spisy, jež právě vyšly

—— vIL vydání:
Z domácnosti sociálních demo

kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl. — Cana 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sahula. — Cena 8 bal.

ČD
"Objednávky vyřídí

administr. Časových Úvah
v Hradci Králové,

——————

a. Josef
BE Krejčík

s V PRAZE,
" umělecký závod so

chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo O12—VN.
. Sklad: Velké Karlova ul. č. 30
oračuje uctivě své chyalně známé: sochy, oltáře,

nové cesty, jesle, Boši hroby, bříše; ,

dky atd. dle oba Roc fsp růsneema2brúsy,
Pre ní předmětyhodlcl0860oby
Původní nákresy, cenník a rozpočty berplatné a

franko.
Removacestarých oltářů akostelníchsařízoní.

doZ
Čtěte! B
Z domácnosti soci- M
álnich demokratů. m

řadau. PlšeHradecký.
Vyšlo jako 9, a 10. číslo „Časových Úvab.“

Již prvý díl hořejší práce těšil se tak značné
pozornosti, že byl vydán v II. vydání. Zajisté že
i II. fada, která ještě zajímavější světlo vrhá do
poměrů ve straně pocialistické, bude čtena se stej
vou horlivostí,

Stran 64. Cena 16 hal.
Při hromadných objednávkách větší sleva. "B

Objednávky vyřídí obratem
administrace „Časových Úrah“ v Hradci Králové.ČC

Alelicr sochařsko-řezbářské
:2 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
= FĚTIDOMÍ Č. 286.

bo >> „>

Doporučuje se slušně P. T, ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch arětců, krucifikgů,

rámů atd. atd.

R
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

—ARr sem

Výkresy a rozpočty na požádání.

Skvělé výsledky v poměrně krátké době!

při dně, hostel, rheum.,
lechlas, žensk. ne
mocech, chudo
krevnosti

Lesní park 600.000 m*
KXIII. sezona 13.V,—10.1X. 1907.

Více vyznam. 3 atdlí Idren. lékaří.

Rybník, lázně,tennis. Snížené ceny
obdrží: důstojníci, vojenští a atátní i zemětí

úředníci. Sluhové státní a zemětí, důat. kněžstvo,
členstvo spolku učitelů (z Čech, Moravy a Slezska),
všeobec. úřed. spolku i spolku železničních úředníků

ve Yídni. — Více vyznamenání výstavních.

| lahodné| krásnéchuti,|barvy.

a potravním se

s rodinných příčin. Tentýž je dobře zavedený, na

prodá za výhod

lezá se v krajském městě, v živé ulici. Potřeba

| , | / | | ( zbožímsmíšenýmAOOUYODODOUz ž

2000 K. Nabídky pod známkou „72 obchod“.

C. k. místodržitelstvím koncessovavá.

Realitní kancelář

Inž.Č. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučaje se ku zprostředkování veško
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících ato: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to- (

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak techoické,
tak právní vyřizají ae co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sabraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“«,

Zápiená 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

jsouproslulé svourašelinou, ovouními krásami, jen našemu milému

(gicht),rheumatismu kloubovém I svalovém,
rheumatlemu kloubovém ! úrazech,

chorobách nervových a míchových,

Rozsáhlý park.

Lékárna, pošta a telegraf v místě:

vodel masáž, télo

kloubů po

chorobách mužů (poluci, spermatorhoi, imp»tenci),
iných zlomeninách,

nemecech kůže, skrofulese

Znamenitá kuchyně.

lázeňská opatří též

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. lístu č. 8., str, 82)
dostati lze 1 kus za 3 bal. — 50 kusů

zal K
v biskupské knihtiskárně

v Hradci Králové.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

O“ akamny| boznichJB
rmy

Josef Komárek,
záved klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413. '

Cenníky zdarma a franko.

E
Krásný a trvanlivý

nálár na podlahu
jest Viktorineva jantarová barva a formefovou zá
ladní, buď světlá neb tmavošlutá. Podlaba natře se

první den fermežovou základní barvou a druhý den

(oateroron barvou. Schne celkem 3 duy a má krásnýesk. Na 20 čty, m. je potřebí obojí barvy úhrnem sa
K 6-80. Štětec k natírání 70—90 bal.

Suché barvy facádní
povětrnosti vzdorující, všeobecně uznané za nejlepší
nátěr na průčelí domů, vo všech odstínech. Barra za
oflá so jsko prášek, na 10 čtv, m. stačí 1 kg. Cena
ta 1 kg 40 bal. K násilkám na venek přikládá se
stručný návod.

Vosková pasta na parkety
bílé neb sv. žlutá. Touto pastoudoollí se překrásný
lesk, podlaha nechá ae vlhkým hadrem diatit, aniž
by leska ubylo. Na 16 čtv. m. stačí 1 krabice za K 1:40,

Připoštovníchzásilkáchseobalneúčtuje.
Fr. Viktorin,

—:jfáred somenářský a barvami :—
v Hradoit Králové,

Velké nám.



Příloha
Povolební úvaha.

(3) Skončeno, sečteno, seznána fysická
síla jednotlivých stran. Strana katolickébo lidu
českého může si gratalovati, že vstoupila na
volební kolbiště samostatně, ač jest posud jen
v začátcích. Dejme tomu, že bychom se byli
propůjčili za ochotné slohy stra , které nás
celkem nejméně mrskají. Myslíte, že bychom
sklidili aspoň nějaký vděk? Potají hlasy ka
tolické sbáněti a přijímati, to ještě jiné strany
dovedou. Ale na venek se k tomu oerady při
snají. Vyčte-li žarnál radikálnější, že ten neb
onen poslanec byl zvolen jen za pomoci ka
tolíků, tu zvolení páni všelijak se kroutí, vy
táčejí, jen aby nemusili přiznati se k pravdě.
Kdež by se přiznali ka spojenectví „s černými
klerikály“ | Proti tomu 50 na venek brání jako
proti nějakému zločinn. A přece vědí, že většina
národa, před nímž na oko se klaní, hlásí se
otevřeně k náboženství katolickému. Spojiti se
třebas s germanisujícími židy, to ještě před
naší „svobodomyslnou a vlasteneckou“ společ
ností projde. Ale s témi hroznými „klerikály“ ?
1 kdyby sebe více katolíci pro vlast učinili,
musí se takové přátelství osvědčovati jen
hodně tajně; jinak by zahřměla mocně pokro
kářská kletba. Vždyť nyní jest bázeň největší
před tím, který dovede hodně povykovati, kři
četi a spílati až do ochraptění.

Mladočeským vůdcům chatnaly znamenitě
katolické blasy, když začaly vystapovatí u nás
strany radikálnější. Ale na venek Velicí bo
jovníci mladočeští každou chvíli nespravedlivě
se otřeli ve svých žarnálech o zamlklé kato
lictvo. Agrární poslanec Firbas má mnobo co
děkovati hlasům rozhodných katolíků, že byl
zvolen. A četli jste po té volbě agrárnický
„Venkov“? Z řádků jeho vysvítalo: „To my
agrárníci sami jsme dokázali svoji sílu. Kdo
nám může vyčítati nějaké žebronění o hlasy
katolíků? Vždyť jsme přece pokrokoví; sami
proti klerikálům vystapojeme. Vlastní silou
jsme si pomobli.“ A tak by to Šlo dále, kdyby
tak veliké zástapy katolictva ze sebe udělaly
tichý a ponížený volební materiál pro strany
jiné. Agrárníci příliš výbojně proti katolictvu
si nevedli, protože jednoduše nemohli; již před
počátkem volebního rachu poznali, žekatolíci
ta nimi nepůjdou jen tak lehce jako ovce.
Agrárníci tudíž prohlašovali před jinými, že
jsou taky pokrokoví, před katolíky pak, že
není potřebí zvláštní katolické strany; však
prý náboženství není ohroženo. Ale měli byste
viděti, kam až by byli tihle „taky-katolíci“
zabočili, kdyby nebývalo mohutného rachu
katolického a kdyby agrární velmož byl tolik
nepotřeboval katolických hlasů. Přijali do
svého štábu též několik kněží; to proto, aby
je s vítězným úsměvem všude katolíkům uku
zovali. Nepodkládáme kněžím oněm úmyslů
zlých; byli chyceni labodnými řečmi, agrár
píci aspoň pro začátek jich nutně potřebovali,
tak že před nimi mlavili trochu jinak než

„před pokrokáři. Ale teď se na takový manévr
málokterý ovědomělý katolík chytí, věda, že
jest nyní možno všecko. Vždyť přece Svozil
ještě s kolárkem na krku jezdil mlavit ostře
proti církvi a agitovat pro našeho zásadního
odpůrce dra. Hajna. Proč by tudíž bylo po
divno, že se blásí kněží k straně celkemmír
nější?

Ale teď se tážeme, proč ta vášnivá zloba
agrárníků, že jsme hledali svůj vlastní krov,
že jsme rozhodné katolíky chtěli shromážditi
ve straně ryze katolické? Ubližovali jsme tím
enad evangelíkům, kteří sami tak často spro
stácky a útočně proti nám si vedli? Prohlašo
vali jsme někdy, že evangelíci nemají práva 80
organisovati zvlášť, že se jim mají náboženské
školy skonfiskovati a podobně? Chtěli jsme
poaze hájiti svobodu vlastní.

Nechi páni agrárníci přemýšlejí a srov
návují. Jaký jest vlastně rozdíl mezi sociálními

. demokraty a pokrokáři? To přece jest zcela
zřejmo, že pokrokářská strana jest pouze po
kornou služkou sociální demokracie; vždyť se
nechá pokrokářský žarnál někdy i docela ne
spravedlivě od „Práva lido“ zmrskat; 8 místo
řízné odpovědi pokorně „vysvětluje“, sekne
kompliment před „organisovaným dělnictvem“
a slouží poslušně dále. A ani socialisté neří
kají, že pokrokářská strana jest zbytečná.
Tyto strany kráčejí vedle sebe beze vší sloby.
Sociulisté vědí, jak by byli mnoho získali,
kdyby byli při volbách nechali některý aspoň
okres pokrokářům. Postavili však bez rozpaků
svého kandidáta i tam, kde měl méně naděje
na vítězství než pokrokář. A nebyl z toho
šádný pokřik nad zbytečným tříštěním sil.
Pokrokáři nebědovali, že postavením sociali
stického konkurenta roztříští se hlasy ve

rospěch mladočechů nebo národních socialistů.
okrokář se socialistou zápasili za vzájemných

poklon. Ale — agrárníci hněvem se necítili,
když seznali, že chce konečně katolík svobodně
dýchati, že chce míti plnou svobodu nspoň +e
vlastní domácnosti. Hněvali se, že odkopávaný
a posmívaný ubožák si řekl: „Nechci býti
osobou v národě pouze milostivě a blahosklonně
trpěnou, jíž vykázáno místo v předsínia které
se ještě nadto přikazuje, aby hlasitě nemlavila.
Chcí býti jako každý svobodný občan pánem
aspoň v dotácnosti vlastuí. Nechci již sbírati
skoupých drobtů padajících se stolů cizích,ale chci zasednoutik stolu vlastnímu. Jestiiže
strana agrárnická se obává příliš pokřiku a
pranýřování těch lidí, kteří ochraňují židovský
kapitál, budo se hájiti sám silou vlastní“,

Nač, pánové, ten hněv? Co jest ve vaší
straně dobrého, národa prospěšného, to budeme
hájiti i my stejně. Nejdeme-li zcela ruku
v race s vámi, jděme slušně vedle sebe. Zby
tečných sporů vyvolávati nebudeme. Ale proti
vašema křiklavímu lhaní se rázně ohradime.
Lbali jste, vy taky-katolíci, © některé jiné
třebas požidovštělé straně tolik, jako o nás?

„Snad ani nebndou agrárníci chtít uznati,
že jim i při nynějším volebním boji strana
katolická značně pomohla. Myslí si snad agrár
níci, že jejich volebníkořist by byla bez proti
tlaku strany katolické větší? Malorolník, če
ledín, průmyslový dělník by byl stejně agrár
ním baronům hlasu svého nedal; i mnoho
venkovských proletářů katolických by bylo dalo
hlasy své raději sociální demokracii než agrár
nickým bohatcům a velkodietářům, kteří za
čali své katolické přesvědčení osvědčovati ;te
prve v krajní nouzi. Vždyť socialista uměl
v katolických obcích wlaviti tak hladce a ná
božensky srášelivě, že nachytal do sítě ploo
nezkošenců hned. Volební práce katolická
však křížila plány radých 8 velikým výsled
kem. Nebýti katolických kandidatur, nastával
agrárníkům přímo zoufalý zápas se sociálními
demokraty. Hlasy socialistické by se byly
valně rozmnožily, a nejeden sgrárník, který
jest nyní v užší volbě, byl by poražen hned
na první ráz. A jak by se vedlo teprve agrár
níkům tam, kde se dostal do užší volby ka
tolík se socialistoo! Tam by zelený prapor
klesl do prachu ještě snadněji. Proto jen mnoho
nebědovatil Vždyť katoličtí zemědělci jsou
svým programem agrárníkům mnobom bližší
než sociální demokracie.

Uvažujme též, jaké rány by trpělo při
vášnivé agitaci socialistické naše náboženství,
kdyby se naše strana byla nevzchopila k vo
lebnímu protitlakn! Jak pohodluě by se soci
alistům proti církvi Ihalo! Jak by socialieté
statečně dle vzoru Červánkův a Záře katolíkům
spílali! Byli by se církve zastali při takých
příležitostech agrárníci? I tam, kde by byla
dobrá vůle, málo by se pořídilo. Vždyť se
v hájení katolictva agrárníci příliš málo cvi
čili — spíš znali ty chyby církve, které vůbec
neexistovaly.

Teď, kdy na samém venkově socialisté
tak veliký počet hlasů na sebe strhli, jest jed
nou pro vždy odbyta lež pohodlných nebo nám
nepřátelských pánů, že na venkově jest 959,
katolíků. Jen zkoumejte venkov důkladně, ne
pouze několik vesnic; poznáte k svému úžasu,
že i tam již na mnobých místech upřímný ka
tolík jest přímo barbarsky pronásledován.
Mají se tito moderní mučedníci nechati na
pospas bezcitným násilníkům? Teď musí orga
pisační práce borlivě účastniti se každý, kdo
k mrskaným katolíkům aspoň trochu soucitu
má. Vždyť nyní katolický dělník pro své po
ctivé přesvědčení zkusí hůř než kněz. Nyní
přestává všecka výmluva. Národ třídí se stále
určitěji na dva veliké tábory. Sítě nepřátelské
jsou již rozestřeny i v nejzapadlejších vsích.
A my nesmíme dopostiti, aby lid posud věřící
dal se schytati cbytrými agitátory do tábora
nám nepřátelského.
2...

šeob, úvěrní. společnosl
w Hradci Králové,

. dilálka ve Vídni VI., Getreldemarkt 18,
přijímávklady od 1 K počínajena

úrok. 4',—5"/, dle výpovědi.
Záruka hotově splaceuých závodních podílů, fondů
reservních a jiné,ga. K 400.00000. Složní listky

pošt. epořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj

nm obchodníkůma vůbec důvěrybodnýmosobám všech stavů na výhodné splátky.

Poskytůje záloby na cenné papíry a skvosty 8
zabývá se všemi obchody bankovními.

:-na církev katolickou. ::
OdrazilDr. Josef Topolský.

Stran 128. Cena pouze 32 hal.

Krátký obsah:
Všeobecná povahu královéhradecké debattý o »ná

boženství a intelligenci.« (Str. 1.—3.)
Vyvrácení námitek Masarykových proti panenství

Rodičky Boží. (Str. 3.— 10.)
»Na sněmu vatikánském nejlepší biskupové od bi

skupů analfabetů asijských přehlasováni«? (Str.
10.—11.)

Církev katolická zfalšovala Písmo svaté? (Str, | 1.— 12.)

Katolíci inferiorními v ohledu národohospodářském©
(Str. 12.—34)

"Náboženství katolické nemá v sobě ničeho, co by brá
nilo nebo zdržovalo národohospodářský rozvoj. Dokladem
toho řády katolické. Jejich zásluhy 0 zemědělství. 'Str.
15.—18.) Rozkvět národohospodářský v Německa za ka
tolických jeho dob. Rozkvět zemědělský. (Str. 17.—20.)
Blahobyt a přepych rolnictva. (Str. 20. -21.) Skvělé
hmotné postavení dělnictva. (Str. 21.—23.) Rozkvět a
blahobyt řemesel a obchodu. (Str. 23.—27.) Ze katoli
cismus neni příčinou úpadku národohospodářského, viděti
nyní na Belgii. (Str. 21.—29.) Jsou Spaněly. Italie,
Francie, Rakousko zeměmi v pravdě katolickými% Co
příčinou úpadku národohospodářského v některých těchto
domněle katolických zemích? (Str. 29.—33.) Možno ná
rodohospodářský pokrok v Německu přičísti pouze pro
testantům * (Str. 34.)

Kalolíci inferiorními v ohledu vědeckém? (Str.
34.—98.)

Katolická církev nebrání pokroku vědeckému. Jak cení
rozum lidský, základ vědeckého bádání, církev katolická,
a jak o něm mluví Luther, Kant, Lessing. (Str. 35.—37.)
Zásady katolické morálky o vzdělání rozumu. (Štr.
37.- 38.) Zásluhy církve katolické o školství. (Str 38.—-40.)
Úpadek vědeckého snažení za reformace. (Str. 40.—41.!
ulenové katolického kléru v prvních řadách slavných
vynálezců. (Str. 42.—45.) Galileo Galilei, (Str. 46.—52.)
Kultara vytvořena ve znamení kříže. (Str. 52.—56.) Péče
církve katolické o knihovny od nejstarších dob až do
doby přítomné. (Str. 56.—66.) Význam otevření archivu
vatikánského pro vědu. (Str. 66.—6G8.)Slnžebnici církve
i nyní průkopníky kultury a civilisace. (Str. 68.—71.)
Fandace kněží katolických ve prospěch chudých studu
jících. (Str. 71.—72.) Papež Lev XIII. vybízí ke studiu,
zvláště věd přírodních. (Str. 72.—74.)0 vědě a víře. Víra do
plňkem vědy. (Str. 74.—76.) Věda neustálená nernůže
upokojiti člověka; člověk bez víry nešťastný. (Str. T.
—80.) Rozpor mozi pravou vědou a vírou nemožný.
(Str. 80.—81.) Dogmata církve nejsou zotročením ducha.
(Str. 81.—82.) Náboženství nebrání volnému bádání.
(Str. 82.) O inguisici. (Str. 82.—85.) O indexu zapové
zených knih. (Str. 85.—88.) Příčiny, proč v Německu
protestanté mohou se vykázati větším počtem učenců.
(Str. 88.—90.) Katolíci nestojí nikterak v ohledu vě
deckém za protestanty. (Str. 91.—92.) Vážné vědecké
studium neodvádí od Bohn. (Str. 92.—94) 0 některých
příčinách. odkud mohla vzniknouti výtka o vědecké in
ferioritě katolíků. (Str. 94.—97.)

Katolíci inferiorními populačně“
Příčiny zjevu toho ve Francii. Národ bez Boha hyne.
(Str. 98 —101.

O morálce sv. Alfonse. (Str. 101.—-10%.)

Špatní papežové. (Str. 103.— 106.)
Zázraky lourdské. (Str. 106.)
Preputium Christi. (Str. 107)
Útok Masarykův na katolický tisk. (Str. 104.
Církev katolická v rozkladu. (Str. 110.)
Pryč z církve? (Str. 111
O budhismu. (Str. 111.—-113.)
Náboženství bez dogmat. (Str. 111)
Masaryk o protestantismu. (Str. 114- 115
Významná slova protestantského učence 0 círky

katolické. (Str. 119.—123.)
Boje a vítězství církve katolické.

(Str. 124.)
Píseň hněvu. Báseň VL. Srastného. (Str. 125.—-124.:

Z vírkve nikdy!

Objednávky vyřídí obratem

Administrace „Čas. Úvah““
v Hradci Králové.

Legitimace um
do důvěrných schůzí

dle 5 4. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

u i dostati lze levně

v Biskopské knihtiskámně v Hradel Králové,EEK É



oka kabudadobahababka

Zdraví prospěšná směs.
Dlonboletou zkušeností a důvěrou odběratelstva
podporován, mobn dnes otevřeně říci. že jak eměsí
kávy zelené. tak za mého osobního dohledu
pražené největěl oblibě a odbyta daleko za
branicemi se těší. Kupuji pouze nejlepší druby
a jakosti kávy; spokojím se © meuším ziskem
a jest zajisté žádoucno, aby ctěné obecenstvo
kraje našeho této výhody hojněpoužívaloa na
moji firmu 4 úplnou důvěrou se obrátilo. Bude

zajisté k úplné spokojenosti obslouženo.

Fr, Jelínek, Slatiňany u Chrudimi,
zasílatelství a modernívelkopražírna kávy.

PETTTETKTTT

Vina ku mši sv.
Zaručená příroduí, jakož i

Jemná tabnlová víma vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordimar. listem diec. Čes.-Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního vína.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma) 5

3v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)|
| (bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,E

: praporů a kovového máčiní.
Cennfíky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou. 5

VL KC DOOLDABN 0E000020900 dn DHD000000500000000000 00DODO

Josef
Dvořáček,

státně vyznamenaný závod kloboučnický

v Hradci Králové
83. Palackého třída 83.

mezi Grand hotelem a Sv. Janským náměstím
má na skladě

lobouky plstěné
nejjemnější druhy.

lobouky vlněné
děti, chlapce a pány.

loboukyhedvábné;
i kolaté, vždy v hojném výběru.

lobouky lodenové corws
rokodílné).

vídeňské
tvary

v různých
cenách pro

o a pány (bohatý výběr).epioe diví, dětaké, chlapecké i
Lotní střevíce (Mikado). 1 pánoké

SRB“ Zániky ua výběr ua počádání."„
Or vyřicují « rychle a*lesni

Ceny levné a porné.

KAXRAIXAXODOOOOCXXX
Půjčuji za nejmírnější poplatky X

divadelní
Moblekyli

všech druhů
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

Zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradec Král, Pětidomy, č. 2.M

KICOKOOOGNDODOSOX
Rozšiřujte

Časové úvahy!!

g9000000000000009
K sv. biřmování

nejlepšidárky;za velice levné 60ny nabízí

ti

XARNANOOXXANIX

XIII

<7 ŠSOTI.C.Ď
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové
Velký výběr zlutých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.

Prodej so zárukou.

a | dankyšpí,
2 (3. Sylvateráv©

synovec, nástupce)
odborný

—umělocký závod —

pro Maly

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíče Ma
léhu náměstí, dříve přes
"gy roků na Malém ná.
měst: pod lvubim) dopo

ručuje se
ku dodání oken chvá
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se čelesnými
| rámy, síťémi vsusením.

Veškeré rozpocty, skizzy i odborná rada bezplatně, beze
vŠÍzávaznosti hu definitivní objednávce.

S“ Nesčetnáveřejnái písemnápochvalná uznání,GR)
Založena roku 1836.

nVAVAVAVAVA:“ -"aiUPu

RYRACA3iPLT

s“
Zdrojem zdraví

jsou Hhuprosté nápoje, z nichž
dodues nepřekonány jsou —

šumivé limonády
chuti malinové, citronové, jahodové,
mařínkové u třešňové, připravované

pomocí —————
Maršnorových šumivýchlimonádovýchbonbonů

jedině pravých s toato

ochrannou

Boěnívýroba přes 40 mil. kusů,

Prraí č Jediný výrobce:val ska xpolodudst fovámemua' orient.
enkrovinky a čokoládu maKadl Vlaahradack

i: (dříve A. Niarěnae). tz

+ Jídelna nejmodernějšíhoprovedení,
1 kredeno se zrcadlemkřišťálo

vými skly a mramorem,
2Š 1 stříbrník ee zreadlomkřištá- 2

'« lovými skly a mramorem, k
Ň úkobercový divan,

1 patentní vytahovacístůl,
©kožených křesel

na každou stanici zasílá

cís. král. dvornívelkozávods nábytkem 0

K V.SkaherkýTae Tr
proti hotelu „Merkur“

Cenníky a prospekly zdarma a framco.

VÍEBKBA

Boži hroby
krásně provedené u velikém výběra v každém

slohu, se vším příslušenstvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva

řezané i z pevné sádry, jemně polychrom. (vavelmi levných cenách.)

Sošky 4,Wzkříšení"
ze dřeva řezané, jemnů polychromov., jakež i

veškeré kostelní práce ze dřeva 
nabízí veledňstojnému P. T, duchovenstvo

Petra Buška synové, Oyobrov
(uměl, závod sochař. a řezb.pro práce kostelní |

— Založen 1853. —

(Provedeno as 800 olt, a B, brobů.)ecsa"
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. ha
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartont nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým epolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradel iirálové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
daným K 6- *

Na akladě jeou též dopisnice s obrazem
Lwa XIII, + nejdp. biskupa Brynycha,
mejdp. biskupa Dra Doubravy.

= WP



Založ.r.1808. jsou stále na skladě.

(Bývalý závod Pospišilův.)
O naprosté správnostia solidnosti svědčí

stoleté trvání závodu.
"808K='sorezobjednávek obratem pošty.

C

kteligr pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josof MULhl,"kupce
w Nové Pace (Čechy),

provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slobů (malbu temperovou, caseino

PEVNÉ DÁKUDNÍ JTADĚU
látek pro domácnost, jakož i dámských apánských
látek jost u Tkalcev. výrobmího spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Tóžlze

obdržetipartie zboží 30mt.,obsahujícíkaždárůzné látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korua 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

ha4

Četná doporučení od veledůstojného ducho- CŽ
venstva k volnému nahlédnutí.

v Hradci Králové

odporučaje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovuasřizování

oltářů, iasatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Továrna na cottagová americká .

HARMONIA
též evropského systému

Rudolí Pajkrá spol.
v Hradci Králové. 4

Sklady:
Badapešt, VIII.ker József
kórůt 1£ zz. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —

Vídeň-VII., Mariahilferstr,
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižšíměsíční Z
splátky. 7Zk, sl

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a pos
lychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch
6 plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy, rozpočtyatd., ochotněa bezplatně.
Četné dopisy uznání po ruce.Mřesíní liséy

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskopská knihtiskárna,

9

z „Časových úvahí“
posud jsou na skladě tyto spisy:

zný nábytek
P. T. duchovenstvu zvláštní výhody..zaK 760| nnvempostele skládací . . . . ...

tytéž postele v silněj. provedení. „ „ 9— Raitt
posteles plnýmiželez.stěnami. od „ 25—| „was Učtesez děje včny T 10 hdrátěnématrace 1 n18— , . OslavaHusova 2... ?

(dětské postele. . . 2 3a18—| První český katolický závod ve Vídni | Hradecká kolej Tov. Sežíšova r- 168. 4;
kolébky.. 1 1 16— o lobavyděděnceXIX.věku... ... 8,mycístolky p 1 B— 1 x Otrestusmrti<... 5,
stojanynašaty.. . „ „lm Panljše U er jdu„jeoultekého 0 8,, . a....
stojanynadeštníky. ..... nh — poplkŘímuk a“

u ktické erní chorob . "
PRO“velice praktické © 2 Dílna ku vyšívání | Vyznání starého nříěníka ek n v . 8!

skříňové postele "— Z. zhotoveníko-o zpovědi. <... B,stelníchrouch, p E6dě dělnictva. . ...... 8,
(proúsporumísta) korouhví (balda- ryč s dogmaty. . ..... 8,Farakatolickáa protestantskáo... 8,

chinů), nebes a O úpadku náboženství mezi protestanty . 16,
spolkovýchprapo- Zpráva © sjezdě českoslovanských kato

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.

VN. 0., Seiden O ústavním životě v Rakousku

80X180 om za K 29—. Tytéž'postele bez rů; na požádání, Veliký kudy a srálové- 5 Šř ,
plnýchstěn a s pérovoumatrací za K 256— obstarám též ko- |Důležitost eo náboženství... . .16,. , i a nábo ti < 2

doporučujefirma vovénádoby, kříže| Zakládejte odborovéspolky (22. a
JAN STOUPA, " Pr1re,Váslarské| E enomatoyo mož 8: , í BĚvě2

j | náměstíč.82. Viďdeň Katakomby... » 0 a!
SMB-Illustrovanécenníkyzdarmaa franko."9 | 9 9, Českénáboženství... 16,

|

1

Antverpy 1006. Zlatá medaile.
Praha 1905. [. cena. Diplom čestného ummání.

ttoréjjedinékupujieažádejte!
„WMOMOPOL.“

akdlová svíškárna a voshíhma v Mě. Boleslavi.

Hlavní sklad všech elektrotechn,
a sportovních potřeb. Jj NAVŠTÍVENKY

Fonografy. Gramofony. 8:
Bag" Výměnagramuf.ploten. "m "jĎ KNIHTISKÁRNAV HRADCIKRÁL.

so
»M

Wčovámnáobled PLZNĚ,Senhéuse činlo %Telefonč.616

SBOR XSEROBOTBOO| gassečís.35. | PlusVNl.aNapoleon<... <<... 8,
Čotevraždystudentů...... 8,

Nejlepším mýdlem jest Ne ukázkusal ' Účelnost v přírodě 16)
mýdlo s vranou „| ModernínáboženstvíMasarykovo|.: 5;

mo ocbraoouzánkon = ' naj eko VASNNNNNKÉ

s x BEPOLOGG3606 M06000000060000000 iSpojenci splritistů 8]Š 55 , | anželství-<<< 8,
8 5 (| 36 KonosoranýolektroechnickýZárod. JÉ ©OzázracichKristových 221.: .18:

ž s ||% ——— JEMamkámovo amá 008:£ “ = x ; olné kapitolyospořivosti-. . . - 8,
: s [| 38 doseldežekv HradciKrál,3 P
5 sz x naprotiGrand-Holelu. je | Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.© — Zařizuje *x3
3 č || eloktr,zvonky,telefony,| ———"

Vídeň1006.Zlatá medaile. % hromosvody. z | ,x x:x x
x xx
ž s



Doporučujeme

X CEIXBP) KESI XEBI XČP X

žJan Horák,soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

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

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
$
vVelejemné látky na talár

Ý Téžna splátkybez zvýšenícen! " ý
KGBIXCEIKEOIXCPI XČP X

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovov ho náčiní +ve „ýrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k, dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 3

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

PREACIOPD

OKO DDKODO
Veledůstojnému

duchovenstvu!

dan Slaněk, £4 své
Konviktaké al, čís. 19 n., roh

onvi u vyučený Peielné ma koste náčiní, nař pe
i doporučití svůj hojně zásobený

aklad ve vlastní dílně ručně prace=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, oněm nádobky at. d., všesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohni zlatí a střídřt. Na požádání hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího de nejstkvostnějšího. Chndším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Zádnépresované vý

robky descenné. Vše posílám jiš posvěcené.KXKXXKXKX KOKOKOKOKU
přhohhěehti
„Anglicky

a německy
vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIČ,
Eliščine nábřeží.

Praha-l, ul.

Solidníobsluhapři«wuírných

cenách.

Továrna r+mr+sr2+
na zpracování ovoce,

pálenka koňsku a výroba likérů

JU, Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

ptz dříve závod na zušítkování ovoce, salošený
PTÁr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách

— nabízi 

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku.
rumy a punše,"ikéry, sladké an
víno, bílé i červené,wino bortivkové (medici
nalní),vina sladká a vino Šumivé (iampaňůské).

Upozorňujeme zvlášť nu sfený a při takovéjakosti velmi levný koňak a
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: rokn

1891 na jub. výs.ávé v Praze: stříbrnoumedaillístátní a diplomemslaté medatile,a mnohýmiji
ným diplomys právem rašení slaté me

Vzorky zdarma a franko,

==Fr=milě:
Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému ducho“enstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

„vzorka a ryzo církovním slohu.
Vše přesně, čistě s důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chorenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Blskupskou Milostí revido
vány.

Mešuí nádoby Jen v ohnl
alatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry:.le, řádně a
levně vyřizojí

ť VšezasílámjenonB Vzor spočty,nákres
> hotovésko:Anaukázkufra: o

se zašlou.

Chudším kostelům možno splácet bez přirážek.
ORP“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “fjiij

Prosím?*veledůstojné duchovenstvo o laakavon přízeň
a důvěruzávodndomácímu.

CEDROIEKIGHY MODEODCADCEI

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

'0|wsz|

jé4u

UrpogUofNI9AÁxzpigoIAnag

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

v krásných Otoky, skříních.sáramkya K akky
skvosty,jako: fotisky prsteny, náramkya j. v nejmodernčjším provede 8 úplnou o y

Důvěry hodnýmmásilkyna výběr téš i na splátky
bes svýšení cex. — Zalošemo r. 1843.
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První výroba

vědních

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze std., olpor-ču e se
k vyhotovení všcho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Chrámové svíce
voskové svičky a obět. před

dle liturgických před- měty pro místa pout
pisů vyráběné, mcká, prvnější pří

polovoskové ji Pdobsné, obrázky o
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce str,
—=—==== svíce kostelníste

(peškaly) s krůpě. arinové,
jemi krve a ranami,
též krášlené s be- | zápalkový drát,
ránkemvelikonočním.© syjce obětní "NS

třínožky hladké, ve všechvelikostech
neb krášlené, slonpky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,
jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

: , oručuje veledůst. kruhům
biřmování se stuhami fachovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárná

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

Telefon 914.
Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznamenánona výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1005, zlatá
medalie.Londýn 1906, zlatá medaile.Praha 1905,
diplom čestného uznání. Wideň 1906, zlatá medaile

Antverpy 19086, zlatámedaile.

Výrobky všostr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko.

sv. přijímání Aa 8v.

Kzasvěcenému svátku

sv, Gyrilla a Methoděje
dne 14. července

nabízíme

písně s notami:

1. Ejhle oltář Hospo
dinůvzáří...
(mešní).

2. Bože, co's ráčil před
tisícíroky...
(hymna Velehradská).

m
89 4 atr. 1 kus za 4 hal.,

100 kusů 3 K.

Biskopská knihtiskárna
v Hradci Králové.
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Zmserty16počítají lezně, | Ročník XIIObnova vychásí v pátek v poledne.

Veliký zápas dobojován!
V zápase tom ukázal jsi svoji allu, uká

zal jsi však také Bvé nitro, Své smýšlení, Své
cítění.

Setřásl jsi mohutným rozmachem se Sobe
podezření, že bys zapomněl byl na odkaz oteů
Svých.

Ukázal's, že evata Ti zemně, ua níž S6's
zrodil, ta země krví otců zbrocená, že svata
Ti práva této země, za něž otcové umírali ve
svatém zápase, žo ceníš ji více, než kterouko
liv zemni, ukázals, že nejsí světoobčanem!

Ale ukázal's též, lide český, křesťanský,
že's nepozbyl odkaza otců Svých, že's nepozbyl
víry, kterou Ti hlásali světci Cyrill a Method,
že's nepozbyl víry křesťanské, té víry, jež byla
podstatoa životu Tvých předků, té viry, z niž
čerpali útěchu a posilu.

Té víry jsi oepozbyl a přesvědčil tak své
nepřátele, že budeš žíti dále, že's uezahynul,
že nenadešla ještě doba, kdy děliti by se mohli
o Tebe, děliti o odkaz otců Tvých,

V sedmi okrscích Tvé dosoviny zatkoat
prapor, na učmě stkví se kříž, kol praporů
těch seskupeny bojovníků tisícihlavé řady, —
sedm vítězství zástupců Tvých,

A v celé řadě okrsků jiných to zřejmé a
jasné oovědčení: Jsme národem světců Cyrilla
a Methoda, jsme národem věřícím, křesťan
ský, národem Svatováclavským

Poprvé voláno beslo toto v řady Tvé a
tak mocný ohlas nalezlo! Čím to? Čím?

Duch křesťanské víry jest podstatnou sou
částí života Tvého, bez této víry si nelze myslit
život český. Kdo opak tvrdí —Tvým je vrahem!

Proto ták skvěle osvědčil jsi, lide český,
osvědčili jste, statečuí mužové, věnde tam, kde
do boje jsme volali, osvědčili Jate tato pravdu!

Ale vy jste také osvědčili, že nechcete
nadále svěřovati osady Své rukám, jež vždy
prázdné pro Vás byly a jen věřiti slibům, ať
za fanfár lživého liberalisrna, af za zvuků je
rišských trab marxismu a adlerismu pronáše
ným —nechcete svěřovati osudy své těm, jimž

národ dojnou kravou, tučným žlabem, jichž je
diným ideálem pluý měšec a plný břich.

Doba vlády prázdných hesel, doba hum
bugu a šalby minala, nadešel čas, kdy dlužno
pracovati, tvořiti, dobývati!

Dobývati chceme! Stojíce na stanovisku, že
země korony české v minulé době smlouvou ní
roda 8 panovníkem „svobodně, dobrovolně, bez
výhrady“ přešly na dům habsburský ne „prá
vem válečným“, tedy ne jako dobyté — buderne
vždy dle tobo poměru domu habsburského
k zemím koruny Svatováclavské vystapovati,
tedy: hájiti celistvost, svéprávnost, srázákon
nost zemí koruny Svatováclavské.

Jako lidé „domácí“ se považujíce, buderne
vždy žádati, aby všichni, jak vláda, luk sbory
zákonodárné, tak „sousedi“ naši na nás jako
na lidi domácí hleděli a nedivili se, když žá
dati bndeme to, co nám dle historického vývoje
po právu náleží.

V ohledu hospodářském chceme ve spolku
S jinými zástapci národa zvolenými uu pro
gramy hospodářsky uzákladněné | pracovati
k toma, by národ náš politickými, často bez
výslednými spory a národnostním boucharon

stupeň, na jakém dle přirozených podmínek své
vlasti by státi mohl a měl.

Nejsme pěstiteli politiky třídol, výhradně
a výlučně stavovské, chceme dle zásad kře
sťanské spravedlnosti, jež základnou jest na
šeho programn, věcm utlučovaným, vyssávaným,
deplaným a zkracovaným — ať rolník, ať dělník,
ať živnostník atd. — pomáhati, všechse zastávati,
pro všechny pracovati.

Majíce pak v praporu svém vítězný kříž,
chceme právo tohoto kříže a všechněch, kdož pod
praporem lim stojí, mužně hájili /

Chceme svobodu náboženskou všem vy
zoáním a volnost výkonu kteréhokoli nábo
ženství.

Nedopastíme však nikdy, aby nám kato
líkům, kteří tak ohromné procento všeho oby
vatelstva representajeme, byly vnacovány zá

kony, jež obsahovaly by jakékoli cmcezenípráva
výkonu náboženství našeho.

Zejména školy naše nesiní se státi zaopa
třovacími ústavy pro ty, kteří dali se získati
pro politické rejdy 4 protináboženské Štvanice
řízené ze zednářských loží. Platíme si učitele,
vydržujema školy — dílky jsou majetkem naším
— Becher nám svěřeným — o výchově bude
tedy rozhodovati vůle rodičů křesťanských a
ne vůle „sorganisovaných“!

Hájiti chceme svátostný ráz manželství —
nerozlučitelnost a jednotnost, majíce pro to
své důvody rozumu, lidskosti, historie, přírody
i náboženství.

S těmi tedy zásadami Šli jsme mezi Vás,
drazí voličové! S těmi zásadami obstáli jsme
v boji proti všem nepřátelům, A nebylo málo
těch a nebyli slabí, kdož stáli proti nám, Spo
jili se všickni, šlo-li o boj proti katolíkům.
Zásady naše obstály, přestaly zkouškn obuě a
vody! Ani hrobý terror, ani záplava frází je
nezdolaly!

Tyto zásady — protože správné u osvěd
čené — budou vodítkem nám pří Činnosti naší,
jako zástupců Vašich. Buďte bez obavy, neskla
imeme Vás, nesklameme avůj lid!

Na konec pak diky Vám, stateční mužové,
kteří jste tak pevně stáli v avornémmŠiku, u6
jen díky, čest, sláva Vámí

Práce Vaše, statečnosti Vaší bude vzpc
mináno v budoucnosti. Jste jitřeckou nové
doby, nadějí lepších u nás v Čechách časů.
Proto Vám tiskneme všem ruku přátelsky a
bratrsky se slzou v oku vzpomínajíce zápasu
tak. urpatného proti takové přesile, proti
jícnům pekel, jež chrlily na nás všechen svůj
rmat a kal.

Vy jsle zvítězili a my vítězili s Vámi. Sbo
rům našich důvěrníků, těm kvádrům a pilířům
naší organisace, těm neunavným harcovníkům
nezištným a obětavým, nadšeným pro vítězství
myšlenky badiž náš a celého českého katolictva
vřelý dík. Sláva a čest Vám!

Josef Prokop, Frt. Šabata,
poslanci.

Dopis z Prahy.
Nekonečné průtahy regulace Malá Strany.

V době, kdy ku královské Praze připojují 26
obce předměstské, jako nedávno Bubeneč, Dej
vice, Podol a Střešovice, jimž Praha ovoloje
se opatřiti komunikační prostředky, vodovody,
dlažbu, sbudovati školy a pod., jest zajímavo
zalétnouti aspoň zrakem na staroslavnou Malou
Stranu, po léta jako by důsledně zanedbávanou
staroměstskou radnicí, čili radou král. hlav.
města Prahy. Stejně nutno zalétnonti i ne
Král. Hradčany, jimž po dlouhou řadu let
souzen jest stejný osud. Vlasteneo, pozorající

oměry tyto, žasnouti musí nad nestejným
oktem, kterým se různým částem Prahy měří.

Zatím co na holešovických polích a pláních
vyrůstají a rychle zalidňují se ulice, klegárach
a počet obyvatelstva na Malé Straně i Král.
Hradčanech. V těchto obcích není obchodu,
není průmyslového rochu, není dostatek bytů
a proto vše hyne a klesá. Po celé čtvrt století

mloví a volá se oregulaci Malé Strany —leč' pouze se mluví. každém jiném městě
dávno již by byli měli regalační plány, dávno
byli by počali s'úpravou, jenom na Malé Straně
jako by bylo všecko začarováno. V době dlou

bých dvaceti let nejsou doposnd vypracovány
regulační plány Menšího Města Pražského, a
zajisté tak hned nebudou. Praví se jen, že
architekt Ant. Balšánek je dokončuje. Do
končaje je již po šest let — — — a zatím
všechno stojí ladem.

Malé Straně ocházejí tím sta tisíce — tobo
nikdo nedbá. Staví se jen, jestliže někde roz
bourají starý dům —spousty stavebních parcel
zůstávají nezažitkovány. Do nebe již přímo
volá hospodářství, které zakoupilo vyhořelý
mlýn Odkolkův a veškerým rozlehlým příslu
Šenstvím — byly za to vydány statislce — a
ty po léta nejsou zažitkovány — — spoustu
peněz přichází takto v niveč na úkor poplatníků
pražských, a ua Malé Straně nic nemění se
k lepšímu. Architekt Ant. Balšánek jest přílišně
všestranně zaměstnán, než aby mohl věnovati 80
celá velké práci, jakou vyžaduje dokončení
plánů regalačních. Jest vůboc úžasno, že věci
tak veliké, jakon jest regulace Menšího Města
Pražkého, věnují na Staroměstské radnici tak
nepatroý zájem. Myslíme, a s námi toho ná
zoru je veškero obyvatelstvo malostranské, že
by měly býti ua prvém místě povznášeny staré
části čili „čtvrti“ pražské, odstraňovány jich
nedostatky, a teprve v drahé řadě měly by
se připojovati obce předměstské, V předměst

ských „čtvrtích“ bude Praha státi povždy před
velikými úkoly, a stěží bude lze vyhovovati
všem naléhavým i vzrůstajícím potřebám, Při
mlouváme se proto v zájmn zanedbávaných
starších částí Prahy, aby rada městská a sbor
obecních starších neopomíjely věnovati jim
aspoň tolik pozornosti, kolik ohledu mají k nově
připojeným předměstským obcím pražským.

Nelze přece mlavíti o vzrůstu « mohat
nění Prahy, když staré části se ponechávají
v zanedbaném stavu a v nových, nu perife
riích, badou se prováděti nákladné projekty,
vyžadojící řada inilionů, které se budou shá
něti opčíně jenom půjčkami. Má tudíž dosavadní
hospodářství ty neblahé důsledky, že dlahy
města Pruhy vzrůstají do nekonečna..

+ ..

Střešovice — XI. částí Prahy. Současně
s Bobenočía Dejvicemi byly ka Praze připo
jeny i Střešovice.Že ocitly se v objetí matičky
Prahy, tomu diví se střešovětí nejvíce sami.
Nechtějíce nikterak zmenšovati jméno nové
„čtvrti“ pražské, uvedeme jenom některé c
kolnosti, aby bylo zřejmo, že noví Pražané „za
stávajících poměrů“ budou nuceni „poněkad“
se přizpůsobiti „okolnostem“, aby dosavadní



brejle, jimiž na Střešovice pohlížejí obyvatelé
z obcí sousedních — nemluvě ani o Praze —
mobly býti udstraněny. V Střešovicích jsou po
měry skutečně tou dobou nevídané. Vytloukání
oken místoímu faráři, pochovávání bez křes
tanských obřadů, terrorisování všech, kdož
pejsou sociálně-demokratického přesvědčení
— to činí poměry v obci neklidnými. Ne
přeháníme, jestlíže prohlásíme, že každý slušný
výletník Střešovicům doposad se vyhnul, aby
se tím vyhnul nebezpečí dostati se do styko
s tamní mládeží. Kamenování lidí — i žen
hlavně — není v dosahu obce té pražádnou
zvláštností.

Stalo se nedávno, že představená klášteru
„Vincentina“, ležícího pod Střešovicemi, hra
běnka Chotková, jež jako ostatní sestry nosí
oděv řeholnice, byla v pravém slova smyslu
kamenována výrostky a aličníky střešovickými,
kteří vůči ctihodné té dámě počínali si jako
v Africe. Nebýti dvou občanů, kteří zakročili
v kritickém okamžiku a surovce rózehnali,
bylo by bývalo s představenou velmi zle. Snad
nikde v celých Čechách nežije obyvatelstvo se
svým duchovním v takovém nesváru, jako ve
Střešovicích, ač by na tohoto duchovního mohlo
býti veškerým právem brdo, poněvadž jest to
jeden z nejlidamilnějších lidí v okolí Prahy.
Všechny vzdory, jakými může ztrpčovati sou
sedská nevraživost, zpupnost a zchátralost ži
vot avému duchovnímu, jsou v této obci Da
denním pořádku.

Kéž by připojením ku Praze tamní lid,
jenž při minulých volbách do rady říšskénedal
národnímu kandidátu českému ami jediného hlasu!
— pochopil i význatm tohoho připojení a začal
žiti novým životem v ohledi mravním i
společenském, čímž by nejlépe dokázal, že
stojí ua výši doby u jest lidem skutečně
pokročilým... :* „

*

Hvězdy slabého svitu. Čtenáři našeho lista
pamatojí se, jak svóho času po záslnze jsme
odsoudili nepřirozený kult, kterým byly uctí
vány divadelní „divy“ 4 Ja Mařenka Zieglerová,
subreta smíchovských divadel. Vynořené na
povrch všeobecnosti dovedou podobné „divy“
po jistou doba strhovati na Bebe pozornost
davů, leč nemajíce pravého nměleckého dacha,
konečně oprchají jako vše, co jest založeno a
tkví svými kořeny na nepřirozeném. Před od
jezdem do Ameriky plnila paní Mařenka Zie
glerová domy Pištěkova divadla i smíchovské
divadlo — nyní po návrato z Ameriky, když
přišlo u všeobecnou známost, že tato dáma
rozpoutala jirodinné svazky, aby azavírati mohla
jiné, nabažilo se obecenstvo „divy“ a smíchov
ské divadlo zeje prázdnotou. Takovým způso
bem odměňuje veřejnost divadelní miláčky,
jichž umění, postrádající pojmů skutečného po
svěcení genia, chodí po vratkých nohou, a
nezachrání jo před hrozícím úpadkem ani pře
létání po jiných divadlech.

Stejně, možno říci, jest s drahou diva
delní bvězdoa na drubé straně Prahy, v „Ura

FEUILLETON
Zbědovaný vodník.

Prázdniny uprchly jako voda, a než seu
Řebáků nadáli, přišel 15. září a s ním opět lou
čení na dlouhou dobu až do vánoc. Mnoho se
v domě netěšil na ten den nikdo a nejméně Slávek,
jenž měl zase odjeti na studie do Chrudimě. Ale
co platno, nutnost je nutnost, a tak podřídili se
všichni železné ruce mocného pána, času, a chy
stali se, jak nejlépe by se Slávek vypravil,

Večer seděli dlouho rodiče i děti, Všichní
chtěli ješté hodně užiti svého milovaného Slávka,
U dětí byla vůle s'ce dobrá, ale spánek hlásil se
o své právo, a děti unaveny jsouce dlouhým bdě
nim, podřimovaly a nevzpíraly se mnoho, když
je matka chtěla uložiti do postele. Daly s sebou
dělati po libosti matčině. Jen tak ještě v polospánku
rozloučily se se svým bratrem, ježto Slávek jich
nechtě: ráno buditi, aby mél loučení snazší.

Když děti spaly, přesvědčil se ještě otec,
jdou-li nástěnné hodiny, aby ráno nebyli v ne
jistotě a nezmeškali, a odebral se taktéž na lůžko.
Matka podívala se ještě do chléva a do konírny
a přesvědčivši se, že je věe v pořádku, následo
vela ostatní, aby po kratičkém spánku synovi
snidani připravila.

Ještě bylo velmi šero, když starostlivá hot
podyně, probudivši se, zatopila v kamnech, při
stavila hrnky na plotnu, načež šla vzbudit svého
miléčka Slávka a pantátu. — Konečně byli i koně
zepřažení.

»Slávkul« pravil: pantáte, jenž se zatím ns
vrátil do světnice, »dej tedy všem +S Bobeme,
pojedeme, ať nezmeškáme, to víš, vlak nečeké.«

Syn chépal se kufříku, ale čeledín bo pře
dešel a zanesl sám rychle do bryčky.

»Tak opstruj tě Pán Bůb, s buď hodný;
tu jednu bábovku dej paní a to máslo teké, aby
byla na tebe hodné, a brzy nám pid, jek jsi se

nii“, kde hvězda ta byla doposud neobmesenou
vládkyní. — Jedna paní omělkyně prostřed
ních kvalit, které v „Uranii“* pobledla nejen
sláva, ale i přízeň obecenstva, hledá nové ob
zory své působnosti a krouží kolem Národního
divadla. Za tím účelem vystupoje na první
scéně nad Vltavou p. J. Seifert, kdysi přední
člen Národního divadla, jejž svého času povětné
„Slovo“, vydávané neméně pověstným A. Ra
šínem, v dohodě se Společností odhazovalo do
„starého železa“ . . . Ti, kdoš poměry znali a

znají, nemobon pochopiti, jak umělec takového
význama, jako Jakub Seifert, muže se sbližo
vati ee společností, která měla pro něho jenom
nenznání, pobrdání a urážky

Co v tom vězí? Předoí umělec dramati
cký dal se tedy angažovati k Národnímu di
vadla, aby umožnil přijetí k němu i svrcho
vané doposud veliké vládkyni v „Uranii“,
která | poatrádula při tomto divadle pen
sijního zaopatření. Aby se jí tuboto dostalo,
neváhal podnikuouti návrat „ze starého železa“
a vstáti z dočasnýchmrtvých...

Jsme toho náhledn, že k divadlu Národ
nímu mají býti angažovány umělkyně jenom nej
vyšší iptelligence. Zkošenosti poslední doboa i
před tím nabyté měly by býti výstražnými
pro veškeru budoucnost. Protekce ještě není
známka veliké umělecké kvality.

Obrana.,
o | (8) Krajní farizojství sociální de

mokracie. Ta strana, která nejen každý týden
tolik zámyslných lží kupí, ale jež ve své dr
zosti podvádí hanebně vydáváním řečí vyni
kajících mužů, které si sama vymyslila, ta
strana, jež zavedla do žurnalistiky nejsurovější
tón, najednov prohlásila po užších volbách:
„Prosíme všechny lidi dobré vůle, aby zasadili
se společně s námi o to, aby veřejný náš tivot
očištěn byl od ouoho dacha nízkostí, lží a zloby,
jímž byl v posledních letech tolik zakalen,
neboť jeu pravdou Se dostaneme kn předa a
pravdoa jedině bndeme vítěsit.“

Problášení to uveřejněno nejen v sociali
stických časopisech a nezbytném přisluhovači
„Časa“, ale i lepeno věnde na nárožích po
první volbě. Pod ním podepsán jest výkonný
výbor českoslovanské sociálně demokratické
strany. Socialistický „Východočeský Obzor“
otiskl to provolání 25. května; čtenář by se
tedy domaíval, že aspoň v témže čísle sociali
stická redakce se opanuje a neprojeví prozatím
„ducha nízkostí, lži a zloby“, když svým pro
hlášením takovému dacho na odpor se staví,
Ale čtěte jen v témže číslo zprávy z Pardub

k I Tam 36 nadává protivníkům socialistů ažzko.
vlasteneckými kramáři, tapoblavých měšťácích,
nečistých mozcích.“ Koronu ničemnostem prý
dali „žlutí dělníci nenrvalým, banditským pla
kátem, prosáklým špínou těchto pověstných
tmameluků počestné buržoasie, vrcholiícím v 0

O
tam dostal a jak se ti vede; nouzi si nedejl
S Párem Bohem < mluvila matička v slzách, mi
láčka svého svécenou vodou kropíc a křížkem
žehnajíc.

Slávek rozhlédl se po světnici, zahleděl se
na okamžik po posteli, kde dřímali malí jeho
bratři, nic o loučení a odchodu do ciziny nevě
doucí, a záviděl jim to štěstí, že se mohou ještě
těšili u rodičů, kdežto on je opouští! »S Pánem
Bohem« pravil, se zaroseným zrakem líbaje matku
a ruku podávaje čeládce. Ještě jednou padl zrak
jeho na tu drobotinu. +5 Pánem Boheme zašeptal
a vykročil z domu. Na dvoře usedl do bryčky a
podával ruku domácím. Otec vzal do ruky bič,
udělsl násadkou na zemi před koněm tři kříže,
zašeptal »S Pánem Boheme« a již to hřmělo ze
dvora k nádraží,

Bylo asi půl páté, když otec Řehák vyjel
ze dvora se synem. Počasí bylo sice ještě dosti
teplé, ale září ukazoval svou moc přece v podobě
silné mlby, že by ji mohl nožem krájeti. Matka
stála chvíli na záspi, ale nemohouc již pro mlhu
syna spatřiti, odebrala se do chléva opatřit dobytek,

Děvečka zatím poklízela ve světnici, a ačkoli
dávala pozor, aby neprobudila malých křiklounů,
přece se jí to nezdařilo. Šestiletý Toník probudil
se a vida, že tu není Slávka a po celé světnici je
jaksi příhš ticho, ptal se po rodičích a po bratrovi
a dověděv se, že Slávek s tatínkem jeli na dráhu,
skočil s postele, vyrazil ze dveří a v košilce, ne=
ustrojen, vem do ranní mlhy po silnici k nádraží.
Utikal seč byl, plakal, křičel, volal na bratra, na
tatínka— vše marno. Slávek ant tatínek ho nasly«
šeli, volal, plakal nadarmo.

Hněval se, hněv měnil se ponenáhlu va vzdory.
sJeď si teda, já si s tebou už nebudu hráti, ne
stojím o tebec, říkal si v samomluvě a ustával
v běhu, Zima počala nyní také na něho doráket
s tak udělal, co se mu zdálo nejcbytřejšího, obrátil
se a utíkal domů,

Neš co tol Po silnici, po níž přiběhl, pos
malu drkotají těžké vosy. Viděl, žt je jen v ko=
šilce, styděl sa. Co počíti? Zastavuje se, přemýšlí,

tázku: „Kem se podělo 80.000 E?*“ Též ae tam
hovoří o „darebácích“ a „nečisté eebrance ná
rodně dělnické.“ Ejhle tedy, jak socialisté jiš
hned ta očistu od ducha nízkosti provádějí!

Politický přehled.
Rozechvění s voleb utochá, nastává klidné

nvažování. Poslanci dr. Kramář a dr. Herold
aj. volají po utvoření společného kluba všech
českých poslanců nesocialistických ua říšeké
radě, který by v otázkách národních vystapo
val svorně, v otázkách každé straně vlastních
by ponechána byla stranám volná raka. Utvo
ření společného klubu českého jest věcí vole
důležitou, ježto posice česká vítězstvím 800i8=
Jistickým jest oslabena; soc. demokraté nikdy
nevstoapí do společného kloubučeského; D80
pak věiohni 800. poslanci rakouští utvořili
společný klab s vedením německým; pak prý
chtěji čeští sco. hájiti práv národa českého! —
Slovanských poslanců v nové posl. sněmovně
jest 269 (107 českých, 82 polských, 24 alovin
ských, 13 Srbů a Charvatů, 33 Rasíui. Ze 107
poslanců čes. vystupoje s programem národním
pouze 84,ostatní jsou socialisté. Proti slovan=
ským poslancům jest 233 německých, 19 Vlachů
a pět Romunů. Jest Bice tedy většina dvou
hlasů slovanských, ale v prazi zvlášť po vítěz
ství socialistickém ta většina slovanská ztrácí
na svém výsnamu, Křesť. 800. strana německá
má 67 poslanců, 8 nimiž jistě raka vrace pů
jde něm. katol. strana lidová o 30 posl. Z li
berálních stran německých má pokroková 20
mandátů, lidová 28, agrárníci 21, Všeněmci 18.
Říš. rada bude prý svolána na den 16.června,
Zvolení badou prý tři místopředsedové,o jed
noho z nich usilají také socialisté. Změna
v ministerstvu nenastane bkned,až jak se po=
měry utváří.

Charvati v otázce železniční vystupují
rázně proti vládě uherské, žádajíce rozhodně,
aby v Chbarvatsku šetřena práva jazyka char
vatskóho; zamítají všecky návrhy uherské
vlády.

Vraské damě povoleno na podporu oby
vatelstva hladem stiženého 17'/, mil. rublů. —
Roská zemstva žádají bozodkladné zavedení
všeobecného veřejného vyučování. — Nynější
neatěšené hospodářské poměry v Rusku nej-.
lépe vyznačuje neobvyklé stěhování lidu Da
Sibiř. Za první letošní tři měsíce vystěhovalo
se ohromné mnošství — 202.888 duší. Ruští.
kněší, náležející jako poslanci k výetředním.
stranám rovolačním, vyzváni av. Synodem, ahy
vystoupili z výstředních stran, anebo aby do-
brovojně vystoupili ze stava kněžského

Zprávy místní a z kraje.
Slavnost Božího Těla konala se.ve

čtvrtek za nádberné pohody. J„ B. M. njdp.

zkouší to pustiti se přes luka, ale studená rosa
mu zahání chuť, a domů přec musí, Cupe ku
předu, zastavuje se znova a znova, až se tu ocítá
před mostem.

V tom však taky s druhé strany vozy se
přibližují k mostu v téže chvíli, kdy on bo dostihl.

Toník se leká, neví, co počíti. Má jíti ku
předu? To se stydí. Ale co se tak rozmýšlí, vidí,
jak oa ného z mlhy ztrnulým zrakem celý pole
kaný poblíží soused Příhoda. Je celý bledýa zdě»
šeným »prre zaráží před mostem koně. To roz
hodlo, Skok do příkopu, odtud do potoka a pod
most. Je zachráněn.

Než běda! Studená voda omývá mu nožky,
chled prodírá se do kostí a Příhoda nejede dál,
ba co hůře, volá na Součka, jenž za ním přijíždí,
ut zastaví koně též. »Brachu, amával jsem se ti,
že nejsou hbastrmani, že to je bloupé povídání,
ale teď tomu věřím. Právě jsem ti tuhle, když se
mi koně začínají plašiti. Zdvibnu bič, ale tu se
podívám na druhoo stranu mostu a on tam ha
strman.«

>Co že, hastrman? A jakpak, prosím tě, vy
padal ?<, téže se týž vyjený Souček. »Jnu byl jako
malý kluk a měl na sobě jen bledě zelenou košili,
Tak se ti na mne koukl, až mi mráz projel tělem
a hup do potoka pod most.c

Toník pod mostem celý zkřeblý zimou se“
třese a na mostě radí se Příboda se Součkem, co
dělati, jak by hastrmena chytli.

sKdyby tak byl po ruce lýčák«, povídá Sou
ček, »mobli bychom mu bodit smyčku na krk 6
byl by náš.«

»Nu, víš cos, na to Příhoda, okdyž ho ne
můžeme chytit, dáme mu na pamétnou, aby si
dal příšté pokoj a nestrašil lidi. Pojď, vezmi si
lopstu, já si vezmu taky a půjdeme na něj.«

Šli, každý neboráznoulopstu na uhlí vruce,
Postavili se po obou stranách mostu, aby mohli
vodníka, jak vyleze, důkladné ranou přivítati. Pro
mrslý hoch pod mostem počíná natahovat mol
dánky, a brdinům osšim na stráži naskakuje busí
kůže strachy též, .



Br. Jos. Doubrava po pontifikální mši svaté nesl
Nejevětější s kothedrálního chrámu svatého Ducha
Im čtyřem oltářům na Velkém náměstí provázen
jsa njd. kathedrál. kapituloa, p. t. ostatním hra
deckým duchovenstvem, cthpp. boboslovci a velkou
řadou družiček. K průvodu řadila se jednota
katol. tovaryšů s praporem, křesť.-suc. spolek paní
a dívek „Anežka“, žactvo místních škol se svými
pp. profesory a učitelstvem, všecky úřady místní
svými zástapci a nepřehledné množatví vbecenatva
místního i okolního, K slavnostní náladě přispělo
i vojsko, které požehnání Nejavětějším doprová
zelo střelbou, s Bílé věže na ochozu zavznívaly
pak slavnostní fanfáry.

Generální vísitaci konáještědodatečně
J. M. njdp. biskup Dr. Jos. Doubrava dne 4.
června v Sendražicích.

Ve uehůzi městské rady králové
hradecké, konané dne 27. května 1907, byla
učiněna tato usnesení: Žádost III. živnostenského
společenstva podpurovaná všemi ostatními živno
stenskými společenstvy a gremiem obchodníků za
nabražení zastaralého tržního řádu novým Aa za
zamezení ve větších městech již zakázaného pro
deje chleba a moučných výrobků, jež pecnáři
« okolí od domu k domu provádějí, postoupí se
městkému zastupitelstvu. — Výnos zemského vý
boru král. Českého ohledně způsobu vyhledávání
řádných pěstounů pro dítky, jež připadly na obtíž
chudinskému zaopatření obce, vzat byl na vědomí
a postoupí ee policii, by se dle něho řídila. —
Za dar K 10 ve prospěch zdejšího ústava chu
dých, věnovaný p. J. Plzákem, c. a k. major
auditorem v Temešváru, vzdají se díky. — K čá
posti p. J. Prouzy svolí se k postavení stolů
v břeshradské „Borovině“ pro výletníky za obvy
klých podmínek. — (C. k. ústavu ku vzdělání
učitelů propůjčí se pozemek býv. kluziště pro
hřiště chovanců téhož ústava. — K žádosti spo
lečenstva řesníků bude se vydávati maso v jatkách
již o 5. bodině ranní. — Jedna řádná chudineká
podpora byla nově udělena, jedna zvýšena, dvěma
žádostem o prodloužení bylo vyhověno a jedna

oa zvýšení podpory vrátí se ku připojenío .

Komu to víco uškedí f (Z volebníhobc
jiště.) Staří spojenel, pokrokáři a socialisté, sešli se
u společné kosti poslaneckého mandátu, od které byl
dělník Hemp! sahnán, takže může uvažovati o staré
skošenosti, *o panská láska po zajících skáče. Ještě
v úoora Bi obě strany v Jednotě slibovaly podporu
vzájemnou až do těch brdel, ale dnes vyčítají socis
listě pokrokářům něco © nemravném nátlsko a po
krokáři zase něco o zaslepené umíněvosti, která klade
disciplina strany výše nežli rozam. Dočkeli jsme se
docela ajevu,že „Osvěta lida“ v č. 56. vypovídá soci
allstům spojenectví a slibuje, še al utvoří pokrokáři
semi svůj lidový základ, Ani bychom"se nenadáli, že
také pokrokářský list dovede cbarakterisovati sociali
etickou menýra dle pravdy. Píšeť: „Jednou věcí však
je sakalena raše radost a nadšení nad skvělým ví
tězstvím sociální demokracie. Strana aec.-demokra
tické ukázala opět příliš jasně, že jí neběží na prvém
místě o zájmy všonárodní, nýbrž že nad tyto staví

»Součku, vlez pod most a vežeň mi ho do
rány«, ozývá se Příboda.

To však nelíbí se Součkovi: »Vida, vida, to
ty bys tak chtěl, abych já tam vlezl, a ty zůstal
bezky v bezpečí. Zkus to sám, vždyť jsi míval
vždycky té kuráže dost. To by tak bylo, já tam
vlezu, pomáčím si celé boty a šaty, hastrman se
mi zatím praméní v něco jiného, uteče, nebo mě
srazí do vody a já to odnesu. VÍš přece, že jest
ve vodě neobmezeným pánem.“

Malý hrdina pod mostem slyší tu řeč, slyší,
že tam ve vodě je vodník, o němž mu děvečka
tolik vypravovala, a netuše, že vodníkem je sám,
propuká nyní také ve strachu před vodníkem ve
pláč ještě větší. A jeho stihatelé? Souček roz
umuje: »To se nám jen tak vysmívá, šelma zí
keřaická.«

»Bodejť vysmívá«, opakoval Příhoda; »vždyť
nás tím pláčem chce obloudit, podvést. Vidí, že
mu je zle a proto leze do prosa. Ale počkej!
A nebo — nebo chce nás přilákat do vody, stáhne
těza botu—a už bude zle. To víš, že je mazaný.
chytrý jako dábel. Teda jen dobrý pozorl«

»Počkej, dostaneme pomoca, raduje se Sou
ček, slyším, jak hrčí od nádraží nějaký kočár.
Kdopak to tam asi jede, to musí být tady někdo
ze vai, protože nás od měste nikdo nepředjel. To
nejsplš Řebák vyvéžel syna do škol, pomůže nám.«

A opravdu. Pronásledovatelé vodníka nera
dují se pomoci nadarmo. Řehák se vrací z nádraží
a vida své známé s lopatami na stráži u mostu,
zastavuje. Chce se ptáti, ale než ústs otevřel, vy
kládá mu Příhoda ochotně, jak viděl bastrmana.

»Cha, cha, cha, to je dobré, ty už věříštaky,
že jsou vodníci, ty Příhodo? Toť se musím na
tobo vašeho hastrimana podívati. Kdepsk ho máte?
Hej, vodníku, polez s díry, ať se na tě podíváml«

. © A z pod mostu skutečně ozývá se pláč, ale
Řebák se nesměje, oýbrž celý ulekaný bere vylez
šíbo bastrmana v náručí a dí: »Toníku, kde jsi
se tu vzal, jsi celý zmrslý a jen vkošili.« Rychle
svléká kabát, hocha do něj balí a před vyjezeným
Příhodoua Součkem odváží si hastrmaca k do
movu.

své vlastní zájmy strannické, Objevilo ce to v jejím
rozhodnatí obledně ažší volby mezi p. Hamplem a
p. prof. Drtinou. O to nemůže být sporu, že prof.
Drtina by byl chloubou českého poselstva na radě
říšské, jak svou odbornou znalostí ve věcech Školství,
tak 1 svým ryzím demokratickým přesvédčením. A
česká strana pokroková byla by oapjala všecky síly,
aby sociální demokracie nebyla o ten jeden mandát
zkrácena, který by dobrovolně v zájma kaltorvího
prospěchu národa prof, Drtinovi postoupila. Suciální
demokracie však Ae svého strannického sianoviska
problásila, že o tento mandát uvede zrovna takový
boj, jakoby se jednalo o nbyčejnou nepřátelskou kan
didoturau. Tím je řečeno mnobo u tím je také dán
směr badoncí politice české strany pokrokové, Všem
pokrokovým lidem, stejícím m'mo tuto stranu, dán
tim důrazný vokyo, by se semkli v organisovaný celek
a bouževnatým konkurenčním bojem získávali pro nebo
massy lidové.“ Z toho vysvítá, že pokrokáři dosud
žádného lidu pro nebe neměli a že titul realistů
„lidová“ strana byl tak oprávněn, jako tital „dřevěná“
sklenice. Jsmo vyní zvědaví, kdo bade plniti Soko
lovoo, až pobrokáři uspořádají nějakon lidovou schůzi
a odkud vlastně ai ty „massy lidové“ vytvoří. Bu
doncnost nkáže, kdo kohu může postrádati a komu
tato roztržka více uškodí,

Hledá se vimsík. Když někoho potká
nehoda, bledává příčinu nezdaru obyčejně všade
jinde, jen ne v sobě. Při porážce mladočeské kan
didatury na hradeckém volebním okrese bylo vy
čítáno, že prý strana katolická k této porážce při
spěla. Výtka tato je zcela malicherná a nesprávná.
Kandidatura poslance dra. Slámy byla nápadně
pozdě prohlášena, takže se zdálo, že mladočeský
štáb příliš ani o tuto kandidatura nedbá a raději
by viděl ua Hradecku prof. Drtinu. Důvěrnici
katolické strany nabídli již 10. února dru. Reylovi
kandidatura, ale proto přece by na kandidatuře
této nebyli trvali, kdyby byl p. rada Sláma 86 za
račil, že nebude blasovati pro známé 3 zednářské
pošadavky. Zejména dr. Reyl snažil se prostřed
nictvím dvou důvěrníků vejíti ve vyjednávání 8 p.
radou Slámou, avšak snaha tato nedocílila úspěchu,
protože by prý „vyjednávání a klerikáli uškodilo
mladočeské straně.“ Pro toto odmítavé stanovisko
byla nucena katolická atrana po Snedělním če
kání prohlásiti kandidaturu p. dra. Royla dne 25.
března a jíti svou vlastní cestou. Výsledky prvé
volby ukázaly, že ani p. rada Sláma ani mlado
České vedení neznali situaci na okrese a proto
ovšem všecko probrali. Politika přece předpokládá
naprostou znalost situace a poměrům přiměřený
postup. Počet katolických voličů byl při volbách
zjištěn zcela spontanné na základě vmtřního pře
svědčení, proto má pro příští dobu spolehlivou
jistotu. Ba lze doufati, že počet tento jest schopen
vzestapného rozmachu, protože nebyly vyčerpány
všecky reservy, které se zdržely volby. Okolnost
tato při stálém nebezpečí sociální demokracie zna
mená, že nebnde lze nám ua okrese vontiti kan
didáta, který by city náboženské urážel. Pokro
ková strana nám ukázala svou výzvou, aby byly
všude podporovány kandidatury socialistické proti
katolickým, že to nemusí býti vždycky vlastizrád
ným podnikem, když se odevzdá hlas socialistovi
proti nevhodnému mesťákovi. Co je dovoleno
straně profossorů a učitelů české mládeže, musí
býti přece dovoleno každé jiné straně, neboť nelze
přece ei mysliti, že výchova české mládeže spo
čívá v rakou beznárodních anarchistů. Proto bez
obledu na opatrnickou politiku radničních krahů
půjdeme vždy přímo a svou vlastní cestou v po
litickém životě, kdykoliv budon naše kulturní zájmy
ignorovány aneb docela ohroženy.

Odložené programy. Ze všech stran
nejpříjemněji ztrávili týden mezi 14. a 23. květnem
židé bradeckého městského okresu. Měli totiž 2
železa v ohni a proto věděli, že z užší volby mezi
pokrokářem Drtinou a socialistou Hamplem vyjde
vědy protektor jejich zájmů. Prof. Drtina ovšem
musil před užší volboa schovatí pokrokový pra
porec a vejíti na volební kolbiště v pestré euknici,
na níž byly přišity programy všech měšťanských
stran, katolickou stranu nevyjímajíc. Tím ovšem
strana pokroková ztratila v záplavě této nucené
koalice svého muže a ve skutečnosti neprorazila
ani s tímto kandidátem na svůj výlačný program,
srovna jako s Masarykem na Moravě, kde byl
týš zakladatel „lidové“ strany zvolen jen na kom
promisní dohodu 8 moravskými liberály. Oba tito
realisté poskytují důkaz, žerealistické zásady dlouho
Ještě nestačí ani na jediný poslanecký mandát a
proto snad neznamenají v příštím parlamentě oba

velikou stranu“, jak oblabně „Čas“ prohlašoval.
Ž milosti drahých stran, Masaryk zejména z mi
losti sociálních demokratů, sedí oba na kompro
missních sedadlech, které vždycky tak rozhorčeně
vyčítávali ostatním. Masaryk svým vrtáním ro
zeštval jednotu národní na deset zvláštních stran
a nyní byli 2 realisté zroleni jen následkem apo
lečné dohody. Není to hořká ironie a makavé od
soazení celé činnosti tohoto nepokojného mudrce?

Velká márední slavmest pod protakto
ratem sl. městké rady bude ve prospěch Ústřed.
Matice Školské uspořádána ve dnech 15. a 16.
června t. r. Prvý den, v sobotu večer, nehrány
budou v Klicperově divadle místními odbory Ú.
M. Š. sa laskavého spoluáčinkovánípp. členů o
ehotaické zdejší jednoty výborméveselobry: „Nový

sport“ od K. Jonáše, „Žárlivci“ od Lad. Nováka,
dále znameniiá bra Vikt. Dyka „Smuteční hostina“.
V meziaktí bude koncertovati ze vzácné ochoty
kapela c. a k. pěš. plaku čís. 42, jež účinkovati
bude i v neděli, dne 16 června, v měšťanských
sadech „na Střelnici“ v sflo 40 mužů rovněž za
osobního řízení p. kupelníka na slavnosti samé,
k níž za vchotaého apolupůsobení všech vlaste
neckých spolků zdejších činí ae rozsáhlé přípravy,
takže program slavnosti obohaceu bude mim: ob
vyklé zábavní podniky i pěkaými atrakcemi ji
nými, jež dojista za přízuivého počasí přilákají na
slavnust přečetné účastníky.

Řádná valná hromada delegátů hu
slčsaké župy královéhradecké v Hradci
Králové odbývá se v neděli dne 9. června 1907
o 8. hod. dopol. v zasedací síni městského zastu
pitelatva v Hradci Králové. Program: 1. Čtení
a schválení protokolu loňské valné hromady. 2.
Zprávy: a) jednatele, b) pokladníka, c) revisorů
účtů, d) župních dozorců, ©) delegátů při valné
hromadě zemské ústřední husičské jednoty v Praze,
f) technické komise, g) organisační komise. 3.
Návrh na ziněnu stanov. 4. Volby: a) starosty,
b) místostarosty, c) pokladníka, d) 10 členů vý
boru, e) 4 nábradujků, f) 3 přehližitelů účtů, g)
2 poslanců pro valnou hromadu zem. ústřední hasič,
jednoty v Praze a jejich 2 nábradníků pro rok
1908, b) 1 župního dozorce a jeho náhradoíka.
5. Ustanovení sídla sboru ku pořádácí župního
sjezdu a vořejného cvičení pro rok 1908. 6. Volné
návrhy. Poznámka: 1. Při nedostatečné účasti od
bývá Be valná hromada o 9. hod. dupol. bez 0
hledu na počet přítomných účastníků. 2. Každému
sboru přísluší tolik poslanců a hlaeů, kolikrát čítá
15 činných členů, zbytky menší desíti ne nečítají
($ 7. stanov).

Umartí. Na Boží Tělo konal se na břbitov
kuklenský pohřeb stařičkého p. Fr. Čvančary, du
movníka v továrně Pilnáčkově. Zesnulý byl již
od počátku horlivým Členem katolické jednoty.
K poslednímn odpočinku doprovodili lo. mímo
jiné p. továrník Pilnáček a korporativně 8 prapo
rem katolická jednota. Bůh rač dáti zbožné duší
věčnéblaho|

Zápis a přijímací zkoušky do I.
ročníku c. k. ústavu ke vzdělání učitelů
v Hradel Králové. Zápis doI. ročníkukonati
se bude po prvé na konci Školního roku dne 8.
července od 8—12 a od 2—4 hodin. Hned po zá
pise a v následujících. dnech konají se zkoušky
dřijímací, po jichž ukončení prohlásí se výsledek.

Koncert ve prospěch pensijního fondu vo
jenských kapelníků odbývá se dae 8. června t r.
ve vojenském parku. Začátek v D hod. odpol.,
konec o 10. hod. večer.

Zasedání poroty u c.k. krajskéhosoudu
v Hradci Králové na červen ohlášené, odloženo
na neurčito.

Mnošství housenek ohrožujena Hra
decku i jiode zmařiti úplně letošní úrodu ovoce.
Místy trčí k nebi holé větve stromů jako o váno
cích. Podél Orlice k Malšovicům najdete i mobut
né kladovitá duby úplně honsenkami ožrané Le
tošní Úřední list c. k. okres. hejtmanství na ne
bezpečí housenkami včas upozorňoval a ochranná
opatření nařizoval, ale nařízení jako tak často i
stou již pověstnou v tomto ohledu kokoticí v je
telích — zůstává jen ua papíře.

Z Ponchova. VšeodborovéSdruženíkřest.
dělnictva na Pouchově pořádalo dne 26. května
veliký tamburašský koncert, který se nad očeká
vání přes bojkot stran nepřátelských stkvéle vy
dařil. Zvláštním dikem zavázáni jsme al. L. Po
chybové, která z ochoty svým krásným hlasem
přednesla několik písní. Všeobecně překvapila ra
ua housle dp. J. Sahuly, jakož i jeho řízení ce
lého sboru tamburašů katol. jednoty královéhra
decké, Též dík náš platí vdp. Sekerovi, řediteli
Rudolfina, který mistrně doprovázel jak zpěv,
tak i budbu. Zaplať Bůh všem! Přáním všech po
slachačů při rozchodu bylo, by Be co nejdříve o
pakoval takový hudební večírek.

Z Černilova Day 16. a 17. května zů
stanou hluboko zapsány v srdcích katolíků osady
černilovské. Byly to dny slávy a radosti, ve kte
rých dlel prostřed nás milovaný host, náš vrchní
pastýř J. B. M. dr. Josef Doubrava, aby uděloval
svátost av. biřmování. Již kolik dní před slavností
touto brala osada černilovská na sebe háv slav
nostní: domy ozdobovány chvojím a prapory, ka
tolíci se snažili, aby co nejvíce ukázali BVonne
slomnou příchylnost a oddanost k náměstku apo
štolskému. A jestliže přípravy k uvítání byly veliké,
tim větší byla radost a nadšení o slavnosti samé.
— Nejdůstojnější pan biskup přijel od Čibuze
dne 15. května kolem 5. hodiny na večer v prů
vodu vys. důst. kanovníka dra. Sonkupa a svého
sekretáře dp. dra. Huráně. Ns branice osady vyjelo
naproti četné banderium, sástapci obcí v kočárech
akapela černilovská za vedení pana kapelníka a
ředitele chóru pana Vanického = Černilova. Usla
vobrány, která na jedné straně nosla náš ka
tolický pozdrav: „Pochválen buď Ježíš Kristus“
a na drahé: „Avo Maria“, očekávalo Jeho Biskup
skou Milost duchovenstvo, katolická Jednota s pra
porem, řady družiček a sástapy věřícího lidu.
Z duchovenstva byli přítomní: vidp. Antonín Ko
zák, konsist. rada, bisk. vik. sekretář a děkan z



Holeblav, Heřman Haaser, děkan s Hořelice, Ferd.
Hanousek, děkan z Třebechovic, Karel Vimr, fa
rář z Čestína, Frant Jeřábek, farář z Čibuze, V.
Koza, farát z Libřic, Václav Prokeš, kaplan =
Králové Dvora a domácí duchovenstvo. J. B. Mi
lost uvítal nejdříve místoí děkan vldp. Jan Fr.
Seidl v delší srdečné teči, dále za katolickou
osadu černilovskou p. Jan Vach, radul, místo
předseda katol. jednoty Jan Hynek z Lejšovky,
zástupcové obcí ostatních, dražičky: Anna Men
clova a Františka Bělská, žákyně 4. Uřídyčerní
lovské a M. Černá, čtyřletá dceruška p. Fr. Čer
ného, stavitele z Hradce Králové. Když nejdůstoj
nější p. biskup mile dojat poděkoval za vřelé uví
tání, veden byl v imposantním průvodu za zvuka
hudby s blabolu papežské hymny do děkaaské
budovy, zvlášť krásně ozdobené. Po malém od
dechu bnul se celý průvod okrášlenou cestou do
chrámu Páně, kdež udělil arcipastýř apoštolské
požehnání a vykonal modlitby za zemřelé. —
Drubý den ráno o 7. bod. sloužil J. B. M. měi
ev., po kteréž vystoupiv na kazatelou, padšenými
a dojemnými slovy kázal o ev. Janu Nepom. Ná
sledoval) sv. biřinování a zkouška náboženská
dítek škul přespolních. Velice mile dojímalu pří
tomné něžná láska nejd. p. biskupa k dítkém,
když po příkladu Božského Spasitele žehnal i
nejmenší v náručí matek jejich, jakož i vřelá slo
va, kterýmioapomínalbifinovancek životu dleav.
víry katolické, Večer pak, nedbaje veliké únavy
své, konal v chrámu Páně za velikého účastenství vč
řícíchz blízka i dáli pobožnostmájovou, na kterouž
zvlášté družičky vždy milva míti budou upomínku:
obdržela totiž každá z rukou J. B. M. obrázek
8 vlastnoručním podpisem, ostatní pak vítající J.
B. M. mají památkou trvalou po skvostné, umě
lecké medaili z pouti do Říma. — V pátek ráno
dne 17. května po mši av. byl přítomen velep:
stýř zkoužce náboženské ve škole černilovské,
kdež jménem žactva uvítaly jej žákyně 4 třídy:
Anna Nejmanova a Fraotiška Hlavova, — Odpo
ledno téhož dne zavítal do sousední obce Výravy,
aby tam udílel av. biřmování nemocné žákyni
Růžoně Jirsákové a shlédl stavbu tamější nové
kaple. Při té příležitosti navštívil i školu, kdež
svým milým ©a laskavým jednáním | získal
si brdce maličkých i jich rodičů. Osadníci výrav
ští dlouho budou vzpomínati na vzácnou návštěvu
tuto a blahořečí apoštolské opravdu horlivosti,
která i k lůžka nemocných apěchá, by se jim do
stalo posily Duch Sv. — Než — rychle uplynuly
dny slavnostní a přiblížilo se rozloučení v pátek
večer o 6. hod. Rozloučení toto bylo velice tklivé
Nejdříve rozloučila Be ©jménem žactva žá
kyně 3. třídy M. Vodehnalova starší a mladší.
Pak jménem celé osady snejdp. biskupem rozlou
čil se vidp. děkan Seidl, poděkovav za veškerou
oteovskou lásku a námahu. Když po té sám nej
důstojnější p. biskup naposled promluvil k zástupu,
nezůstalo žádné oko suché; všichni líbajíce ruce,
nechtěli ani propustiti dobrotivého otce, dle mož
nosti dávajíce na jevo vděčnost a lásku svou.
V sobotu ráno při odjezdu J. B. M. do Libřic
všichni katolíci černilovští vysílali vroucí přání a
prosby své k nebi a za to stále se modlí, aby
dobrotivý Bůh dlouhá a dloubá léta zachoval a
sílil milovaného arcipastýře. Utvrzeni mnohými
milostmi, životem svým prokázati'se chtějí bodnými
dítkami přelaskavého otce svého.

Do Třebechovie. Volební hádanka. Nej
dříve byl Petridesuvcem, pak Formánkorcem atd.
atd., pak nadšeným Reylovcem, druhý den horli
vým Slámovcem a nejposléze přehorlivým Drti
novcem, Kterému nejprvé nemohl přijíti na jméno,
ale pak mu sháněl ve dne v noci hlasy. Kdo to
Je? Rozluštění: „Sterabergův sirotek“, jenže cha
rakterní pan hrabě k takovému chameleonu jistě
by se nehlásil.

Z Dobřemše. Naše obecní hospodářatví.
Věra člověk neví, jak do toho. Zační kde začni,
všude bahno sobeckými jednotlivci a jich poalné
nými neuvědomělými domácími lidmi ovládané
samosprávy. Samospráva ge u nás jmenuje tak
proto, že ji po celé desítky let vedi jediný. Vědy
platilo a má platiti jeho: „Ich und mein Iúteresse“
(já a můj prospěch). Ostatní maji práva na hájení
svých byťi nejspravedlivějších zájmů jenom tolik,
kolik se jim milostivě povolí. Dobře to prozradil
v nestřeženém okamžiku jeden z pánů:Tady je
jenom velkostatek a ostatní je chamraď! Věru,
Česká veřejnost by stěží věřila, še v nejpokročilej
čím okresu Českého království, jak si Nechaničtí
rádi říkají, může býti obec vládnoucí pozemkovým
majetkemv rolích i lesích, která dosud nemá sou
pisu svého majetku, která do nedávna neměla ani
řádné katastrální mapy a parcelního protokola.
Většina občanů nověděla a přesvědčit se nemohla,
co je v majetku obce, zda ze všeho obecního ma
jetku příjmy skutečně do obecní pokladny plynou,
neplynou-li snad do nějakých pokladen vedlejších.
O sezeních obecních, v nichž 8e uzevíralo o věcech
tolik důležitých, nevedl se protokol žádný. Když
ge kdysi jeden občan po obecním protokole sháněl,

odpovádší p. Wodička, zástupce velkostatku, jenžcelé zastupitelstvo ovládal: Ty se dávají pod
koláčel

Z Dobrušky. Uvrodi jsemv kázání tento
rosbovor 8 děvčátkem: N tatinka, milé dítě?
— Nemám, umřel mně, odpovídá. — To so saň

modlíš, vid? Ó ne, nemodlím. — Nemodlíš, a proč
ne? — Protože mě naši nenaučili. — A proč tě
nenaučili? — Hm, my nejsme pobodní a do kostela
taky nechadíme. — Proč nechodíte do kostela?
Zní další otázka k dítěti, které odpovídá: My ne
můžeme vystát páteři. — A co pak vám udělali
zlého ti páteři? — Dítě chvíli přemýšlí a pak
prací: No neudělali, ale kdo pak by to jejich
rejenění poslouchal? Ubobé dítě, nemáš
takto mlnviti, to se bude na tě Pánbíček zlobit.
— I kdepak, dyť žádnej nejní. Doma to říkaj. —
A přece nemáš tak mluviti, není to hezké. — Jak
to doma slyším, tak to povídám, odaekne maličká
již uazlobeně. — Vidíš (praveno dále k děcku),
do těchto Šatečků ustroj svou pannu a vezmi ji
s sebou, až půjdeš na Boží Tělo za družičku, pa
nenka bude mít radost. — Má panna nesmí na
Boží Tělo; 'dyž já nechodím do kostela, tak tam
avon pannu také nepustím. To já ji hezky ustro
jím, až někam pojedem nebo do koncertu. — Tento
příběh dopálil nějakého pokrokáře až k šílenosti,
že vrhl ne na mne a v „Hlasech Pokroku“ věnuje
mi asi 160 (sto šedesát) řádků. Lže, špiní, jak
pobrokář jen dovede. Pálí jej snad zlé svědomí.
Vytýká mi hrozné věci, že prý jsem měl volební
řeč — a já užil známé promluvy Zavoralovy. Ta
kovému pokrokáři i evangelium bylovolební: ven
ze škol vyženou vás a každý, kdo vás zabije, do
mnívati se bude, že by tím Bohu sloužil. Že prý
jsem haněl Dra Drtiou, a já naň ani oemyalil.
Jame prý vioni Drozdem, Krista bychom ukřižo
vali za 14 dní, matíme se až do třetího kolena.
Kněčí nic nedělají, professoři dřou, ale někteří
jsou také lenochy a darmožřouty — ne konec sta
tečné cituje „Bílý prapor“; budeš-li se tázati na
pisatele, jsi klerikál. Neboj se, milý pokrokáři,
nezáleží mi ua tvém jménu, jste všichni stejní,
žijete z toho, že štvete lid proti koězi. Dnes spo
léháte na přesilu. Těšte se, však brzy lid prohlédne
váše nafouklé velikášatví a smete vás jako sapro
dance a škůdce národa největší. Uvedu-li veřejně
příklady povýšenosti pokrokářů dobrušských, a co
dělají a jak mluví děti pokrokářů o náboženství,
bude to teprv pěkné klasobraní. Pravíte, že kaza
teloa má býti učobnou mravnosti a pravdy. Tím
jest. Ale co vy jete učinili z veřejnétribuny? —
Místo lži, fauatického štvaní a pokrytectví. Jednu
větu jsi, pane pisateli, dobřa napsal: Kristus
potíral zákonníky a farisee. V tom ho následaji.
Mám pokrokáře za zákonníky a farinee, a nezlob
Be tedy, že je budu potfrati. Také si, prosím, p.
pokrokáři, zopakuj učení Dr. Drtiny o humanitě,
že máme žíti bližnímu — a nedenuncuj. Mohl bys
poznamonati si též výrok Schoppenhanerův: Jen
darebák útočí anonymuč. Buď zdráv!

Jan Vaníček, katechsta.
Z Vimař m Žleb. Před lety sháněli se

všickni astronomové světa, proč zmizela a kam se
poděla „ta rohová“ hvězda ze souhvězdí Kassiopey,
ješ tvoří na obloze písmenu W. Hledali ji marně
mezi jinými skupinami hvězd, zda-li se snad ne
připletla někam, kam nepatří; měli i za to, že
úploě vyhasla. Od té doby považována byla za
hvězdu zmizelou. Teď se na to nábodou přišlo,
že to byl nesmysl, protože Be ze avěta nemůže
nic ztratit, třeba to nestálo sa nic. A tak to do
padlo i 8 tou divnou hvězdou. Právě když na ni
nikdo nekoukal, spadla nedaleko Čáslavě právě do
prostřed obce Vinař vedle eilnice, a teď se tem
bádají lidé, je-li to létavice nebo padavka. Jisto
je — protože ji kdysi viděli také v Polsku —že
neobíhá pravidelně jistou dráhu, nýbrě jen ob
chází, a že tedy o nějakém oběhu nemůže býti
řeči, leda o nějakém obchodu. Ve Vinařích a Bu
čicích ji viděli lidé několikrát vycháset, jenže ne
na obloha, nýbrž na sebůsi. Z blíska pozorována
na ní skrroa jako na alunci, podobná nějakému
otvoru, jimž je jí vidět bez dalekohledu až do
útrob ne scela vybaslých, jak se zato mělo, nýbrž
rudě rozpálených; otvor se chvílemi na křívo ro
zevírá a dokence síra a vitriol po katolících vy
bazuje. A protože jim to připadá trochu hloupé,
dali ji jméno Honza. Taková už je na světě iro
nie osudu: v čem lidé nespatřují srovna oslňující
světlo mondrosti, už je jim to hloupé. A to je
chyba. Výborně to pochopil Jul. Alex. Kaminský,
kdyš kdysi napsal: „Kdyby hlupců nebylo, kde
by se brala moudrost?“ I ti jsou tedy na světě
dobří.Tomásvětnahlédnouta uznata takového
genia, když mu je třeba katolík sprostým, snažit
se pochopit a neho kroutit, jako to udělal jed
nomu Honzíčkovi p. Fr. Šabata, nyní říšský po
slaneca vp. Fr. Machač ze Žleb na vinařakéschůzi.
Pak se stanou všelijaké tragikomické případy, že
ze samého nadávání dá ae milý geniua do líbání.
Avšak, co menznává prět nynější, nosnásnad svět

zdější. Japiter sa onoho času asi dobře věděl,
ho má mezi hvěsdy povýšit; a až ae začnou

takoví lidé zas rodit jako tenkrát, nastane ta
móda sas, a saloží se ua obloze Dro ně nové
souhvězdí „Vrány“, a tahle hvězda, co spadla
nevinně do Vinař, se tam pošle nejdřív,

Z Chotusice. Nenadáli jemese, že tak
brzy bude nám potřebí nově svaleného našeho
pana poslance Šabaty. Ale stalo se! V minulém
týduu zuřící bouře s krupobitím v celém Polabí
zasáhlai část naší úrody a úrody sousedních obcí,
zvláště obce Hohožce. Asi za plaou půlbodina zni
Ččenabyla tak krásně do budonona se ukazající

, úroda. Zpráva o tom zaznamenaná denními listy

uslezla našeho nového zástupce na radě říšské“
ihned připraveného; nečekaje na juformace, sám
osobně přijel se podívat a přesvěděit, aby mohl
na kompetentních místech iatervenovati. S nim
gúčastnil se také vyšetření zástupce náš na saěmu
českém pan dr. Z mmer z Čáslavě. Doufáme, de
bude nám oběma pány dle práva a sprared!nosti
dostiučiněno.

Z Čáslavska. Po volebníc zápase, v něměĚ
poprvé skvěle osvědčila se naše katolická orga
nisace, bude třeba po sotavujícím se oddechu při
kročiti k prohloubení a rozšíření tóto veskrz zna
meaité průpravy volební. Bude to zajisté přáním
všech, kteří se jič na organisaci aúčastaili i přá
ním téch, kteří se k ní buď chladné neb odmítavě
chovali. Oaa obrovaká řada hlasů odevzdaných
pro kandidáta sociálně-demokratického mluví lépe
než sebe důkladnější pojednání 4 skutečnost, že
strana ociálně-demokratická již již mabyté ví
tězatví jen tak lehce neoželi, pohne snad i těmi,
kdo připraveni byli a jsou pracovati proti soustře
dění katolických voličů. Neudiní-li to z ohledu
náboženského, pak budou enad tak prozlraví, že
nebadou pomábati těm, kteří v ohledu aárodaost
ním odlučají ss od stran tak zvaných měšťáckých.
Katoličtí voličové přesvědčili se makavě tentokráte,
jaká síla v nich spočívá a zároveň poučili ae,
kam mohli dojíti, kdyby této síly byli vády svorně
používali. Bylo jim to zároveň poačením, jak málo
nacházejí porozumění u těch, kterým dříve ochotně
sloužili a pro něž obětavě pracovali. Nechceme u
váděti jednotlivé osobnosti, ale tolik možno říci,
če nikdy bycbom ai nebyli představili, že u pře
dáků strany ať agrární, aťmladočeské nalezne se tak
málo ochoty, a že itam, kde přece možno právem
bledati i prozíravost i politický smysl, strannická
bezohlednost úplaě saslepí i jinak jasné oko a
jasný smysl. Volební obrázky, zachycené v jed
notlivých místech a u jednotlivých stranniků, stály
by věru za zaznamenání. Charakteristicky zacho
vali se židé, kteří napořád pracovali pro sociálaího
demokrata, ač žijí přece z katolického lidu. Že
ovšem spoluobčané evang. vyznání pro katolického
kandidáta nebudou, dalo se předpokládati, a proto
tím více zasluhují vážnosti ti mužové ovangalíci,
kteří při užší volbě přece raději odevzdali hlas
katolíku než auciálolmu damokratu, Jest jich přece
úěkolik a divně se při nich vyjímají rolníci kato
ličtí, kteří jednali opačaě. C) lidu našemu ob
zvláště bylo nápadno, že tolik pánů z učitelského
tábora atálo pro sociálního demokrata, že nalezli
se, kteří nejen tajnou, ale veřejnou agitaci pro
něho pracovali, ba pořadatele na schůzích mu dé
lali a v písařských pracích mu pomáhali. Počítali
ovšem prý, že najisto katolický kandidát propadne.
Celá bilance volební pro stranu katolického lidu
znamená nesmírný morální úspěch. jak patrno jest
to i z oněch divokých výpadů proti voličům ka
tolickým před volbou Časopisy všech stnérů a po
valbě zvlášť Časopisy strany sociálně-demokratické,
které uchvátiti se dávají tak, želidu přímoepllejí.
Katoličcí voličové ai to ovšem dobře zapamatují,
že když nechtěli býti pouhým hlasovacím stádem,
nenzcházejí než nadávku. Přejeme všem, kteří
a takovou obětavostí pustili se v obrovský zápas,
aby dočkali se také plnéhoozoceazé práce. „Ještě
třeba ovšem mnoho pracovat. A proto ruce k dal
šímu dílu!

Z Kutnohorska. Čeho by se byl před
rokem ještě nikdo nenadál, stalo se. Dr. Pacák,
který pro okres Kutoohorský tolik vykonal, propadi
hned při prvé volbě, ba dostal méně hlasů než
sociální demokrat. Přátelé Dra Pacáka jsou tím
ovšem zdrceni, a zdá se, že rozčeřené vlny 86
hned tak nestiší, když se povídá, že i mandát p.
Švejka jest ohrožen, jelikož prý leckde komissa
počínaly si nesrovnale, jedny příliš přísně, jiné
příliš volně. Myslíme ráak, že z celého toho ro
gechvéní nebude pro budoucnost důsledků, neboť
oběma stranám hrozí stejný nepřítel — sociální
demokracie. Vrtí při tom mnozí páni hlavou, kde
se tady na Kutnohorsku najednon vsale, a nechtějí
připustit, že ji vlastně vychovali sami. Dalo by 8e
o tom mnobo psáti s kněšetvo má to jistě v dobrá
paměti. Snad nebezpečí teď moohým hlavu napraví
a tak všecky lidi dobrá vůle v jeden tábor son
středí. Organisaci katolické pak nastává ta obrov
ské pole činnosti. Kdo první zavrá?

Z Červemých Peček. Křesťansko-kalo
ličký vzdělávací 8 podporující spolek „Svcrnost“
ge sídlem v Červených Pečkách konati bude v
něděli dne 2. června £. r. o 4. hod. odpol. mé
stění spolkovou schůzi ve spolkových mlatnostech
v bostinci p. Josefa Kuchaře, kdež vidp. ThDr.
Ján Hejčl, profesaorbohosloví v Hradci Králové,
přednáší: „Ž lidového šivota v Palestiná“.

Z Chotěbeřska. Slavnáredakce! Prosím,
abyste uveřejnili tyto řádky, ješ jsou dobře míněny.
Nebudeme-li sami dělat pořádek, budon jej dělat
socialisté. Dověděl jsem se od p. faráře Vlčka i
od účastníků echůsí, na kterých se utkal před
užšími volbami s řečníky socialistickými, že neu
stále byl utloukán příklady, které socialisté brali
s jedné farnosti na Chotěbořsku. Socialisté hovo
řili o úlasném vyačování náboženství ve skole, o
divné křesťanské lásce, o nenstálém útočení s ka
zatelny. Ptal jsem 8e osadníka z oné farnosti:
„prosím vás, jak jest to možno, že tolik rolatků
od vás volilo soocislistu?“ „To jest tsk“, pravil



-občan, „oni to dělají splše na vzdory, protože ne
dostanou od p. faráře pončení, on jen neustále na
kazatelně ge zlobí a nadává. Již se nám to všem
zbousilo a mnozí se kostelu již vybýbají. Půjde-li
to tak dál, při budoucích volbách budou volit 60
cialista všichni farnici.“ Oznamoji, jak Jsem slyšel.
Teharé vácí jsou na povýšenou v dohě, dy i
kněz nevinný od socialistů jeut do bláta strbaván.
Jak vše to působí, nechť se dobře na všech stra
nách uváží.

Z volebníhoruchu.
Veselý komec volebního aktu. Pří

"pravy k volební bitvě byly ukončeny, okresní bejt
manství vyslalo úředníka, aby v okresním městě
poučil evolané členy volebních komisí, jak si mají
počínati. Každý klidně vyslechl naučení úředníka,

se při slově volební urna a žádal vysvětlení, jaká
má uras býti. Vysvětlení, že to může býti lecjaký
broek nebo něco podobného, neuspokojilo našeho
občana; stěžoval sí do neúplnosti nařízení. Když
prý zákon o tow určitě se nevyslovil, mělo bejt
manství přesně stanoviti, jaká má urna býti, ule
voval sí k veselosti ostatních náš avětoobčan. Na
dešel den 14. května. Komise volební, v níž zasedal
o urna tolik starostlivý občan, ne sostnupila a
starosta komisařem jmenovaný postaral se o urnu
a to důkladnou. Přinesl kotel na acetylen, postavil
na stůl za všeobecné veselosti, a volba začala.
Důkladná urna leželu jako můra da prsou Bočiali
stových, ač ostatní členové komise dobře se ba
vili, když viděli udívení voličů, jak každý k-tel
si prvblíží a na špičky se staví a do ného lístek
vponětí. Volba ukončena, hlasy spočítány, protokol
sepsán a starostlivost o ornu demokratického voliče
a člena komise vyavětlena. Jak pak ty hlasy za
balite? Táže ae. Vždyť to vidíte, odpovídá mu sta
rosta, vkládaje lístky do obálky s přitiskuje pečeť.
Co vidím? Nic nevidím, vždyť pan komisař řekl,
že sv to má zapečetit a poslat na bejtmaoství. Jak
pak tedy to zapečetíte a pošlete na hejtmanatví?
A co? táží 8e ostatní udivení. Inu urou, ten
kotel. — Nedivte se potom, že se dalo tolik hejlů
lapiti. Uvědomělí voliči to sotva byti, když už
špice takto byly rozumné.

Volby v Rychnově m. Ku. Teď už 6e
pranic nedivíme, že dr. Drtina vyšel z voleboího
zápasu jako vítěs. Veliká jest moc bobatébo Isra
ele a příliš veliká horlivost jeho agitátorů. Co
měli někteří na židech odvislí občané dělati?
Musili přece podle pana domácího. A pokrokáli
z České krve. Každý žasl nad jejich smělostí a
drzostí. Po straně babováno dost, ale říci to ve
řejně do očí — na to bylo mélo kuráže. Této pa
novačné kasty bojí se skoro každý, poněvadž lidé
vědí, jak troufale dovede pranýřovat a hanobit
lidi, kteří ei dovolí míti jiné přesvědčení než ta
vybraná družina Měli jste viděti, jak židé s po
krokáři ve vsájemných úslabách se předháněli!
K volebnímu osudí dovážení v kučářích nejen
nemocní z okresní nemocnice, ale i zdraví volíčové
sž z Městské Habrové. Na rychnovském „bradě“
byla portýrská stanice, která dopravovala k vo
lební araě každého voliče, od něhož se čekal hlas
pro Drtinu. Kdo platil povozně, kdo měl právo
puditi koho k volbě? Snad u nás neplatila přísná
ustanovení pro volby do říšské rady? Tážeme se,
zda měli vůdcové agitační dražiny zvláštní pa
ragraf, který by dovoloval platiti a hostiti voliče
a docela je k volbě natkati, Agitace ovšem jest
dovolena; ale činiti s voličů mechanickou loutku,
nevolný volební materiál, měniti „přesvědčení“
některého abožáka uzenkami — to už jest příliš
málo pokrokové. Kdyby měly býli volby dnes,
jistě by u nás dopadly jinak. Mnozíjiž pozuávají,
jak a proč byli lapeni a přebarvení bleskurychle
„Ra pokrokovo“; ukázali by víc avobodné vůle.
U lidí vážných panuje krajní rozčilení nad tím,
jak pokrokáři svého Pyrhova vítězetví dosábli.
Nepostaší-li toto k charakteristice „vyšší morálky“
židovsko-pokrokářeké, můžeme, pověděti a doká
sati více.

Z Náchodska. Vítězství 7 katol.poslanců
naplnilo katolíky radostí. Zde na Nácbodsku a
Jaroměřsku potěšilo nás svolení dra. Horského a
vítězství Šternberkovo nad socialistoo. Pro hr,
V. Sternberka pracovalo na venkově s nadšením
mnoho jeho přívrženců. Ačkoli zvláště se strany
Boc.demokratické bylo proti němu tolik agitováno,
přece zvítězil br. Šternberk při užší volbě stkvěle
proti soc. dem. kandidáta Zychovi. Mělť hr Štern
berk 6627 hl., Zych 3689. V moohých vesnicích
téměř všechny hlasy snělypro hr. Šteroberka. Tak
na.př. n-Ůerv. Kostelce: Ú. Hora: Šternberk 60,
Zych 2, Hořičky: Š.182, 2.27; Olešnice: Š. 215,
Z. 32, Stolín 114, Z. 1, atd. Téžší poněkud. situ
aci měl na Náchodsku dr. Horský, stálť protí němu

cárník Kotlant, a ta při užší volbě napjaty všechoy
„ jen aby „klorikál“ neprorazil. Na mnobe mí

stech rolníci, soc, demokraté a hlavně učitelé agi
tovali všemožně proti Horskému, posýlány letáky
a „Náchodské noviny“ rovněž pracovaly jen pro
Kotlanta. Než jádro lidu venkovského na Náchod
aku se ukázalo katolickým a nedalo ne svésti štva
nicemi a pomluvami, a dokázalo, še si dovede
vážiti kněze, který « lidem oltí a proh pracovat

chce ne frasemi, ale láskou a skutkem. Zvítězil
dr. Horský, byl svolen 6251 hlasy. Kotlaat, sgr.,
měl 4696 bl. Všade, kde Horský řečnil, zjedaával
ei sympathie a lásku. Až na několik vesnic měl
dr. Horský všade vátšinu. Tak na př. v Novém
Hrádku Kotlant 72, Horský 198, v Krčíně K. 209,
H. 111, v Bobuslavicích K. 144, H. 161, Staré
Město o. M. K. 95, H. 148, Kramolná K. 10, H.
98, Vysokov K. 28. H 93 Dol, Radechová K. 10,
H. 70, Běloves K. 169, H. 96, Č Čermná K 14,
H 1924,Tisová K. 28, H. 106 bl. atd. Ve vesni
cích u Červ. Kostelce: Zábroď H. 27, K. 16 Hor.
Kostelec H. 129, K. 118, Lhota H 124, K. 72,
Horní Rybaiky Horský 31, Kotlant 14 atd. —
Jame rádi a hrdi, že jest poslancem naším p. dr.
Horský, který bude jedním z nejlepších poslanců
v novém parlamentě. Po první volbě slíbilo goc.
dem. vedení v Praze, opojeuo neočekávaným ú
spěcher, že rozešle na Náchodsko i Jaroměřsko
spousta agitátorů, aby „klerikál“ Horský a „do
brodruh“ Šternberk padli, aby odstraněna byla ta
banba ve východ. Čechách a nezvitězila „otravná
blíza klerikální.“ ©Malou radost ze zvolení dra.
Horského i hr. Šternberka mají také pp. ačitelé,
kteří ze samé lásky k národa a vlastí sympatisují
po většině a hlasy též dávali internacionální soc.
demokracii! Myslí, že tak splše se domobou volné
školy a odstranění náboženství. Největšími ne
přáteli všeho katolického jsou dnes: židé, soc.
demokraté a většina učitelstva. „US Nov“ po
volbách napsaly: Sympatie pokrokových učitelů
náležely dávao s00. demokracii a nebylo také pro
ně pochybnosti, komun svůj blas odevzdati. Pro
jednati průvodní nařízení zem. školní rady, do
tknonti be nátlaku, pod kterým její členové pro
ně hlasovali, ioterpellovati případy Pelikánův,
Kavkův a Mládkův jistě bnde úkolem Boc. demo
kratův v příští říšské radě. Pokrokoví učitelé ví
tají vítězství soc. demokracie.“ Za to však čest
těm učitelům, kteří nedali se terrorismem strb
nouti k agitaci socialistické! — Zu města zvolen
státoprávní demokrat dr. Hajn. Při první volbě
dostal dr. Hajn celkem 3255 hlasů, sociál. dem.
Harlena 2757 hlasů, Krejčík mladočach 1928
hlasů, realista dr. Moravec 527. Při užší volbě měl
Hajn 5100 blaaů, soc. dem. Havlena 3151. Agi
továno bylo ve městech úšílně pro Hajna. Aby
nezvítězil soc. demokrat, sjednotili sa „Krajčíkovci“,
mezi nimiž byli většinou členové katol. spolků a
po dohodnutí a zajištění jistých koncessí od dra.
Hajna hlasy své soustředili na téhož, jenž věrně
stojí na programu státoprávním. V prvních voleb
ních schůzích potíral dr. Hajn se avého „pokto
kářského“ stanoviska klerikalism, a ve volebních
provoláních tupen Krejčík (který prý vyhledává
v první řadě přízeň a podporu far a kněží, kteří
duši svou i celý život zapsali Římu... .) a do
nebe vynášen Hajn frágemi. Před užší volbou po
čínal si Hajn umírpěněji a o náboženství mluvil
shovívavěji. Ovšem Krejčík by nám byl přece mi
lejší — Oč upřímnější a krásnější jsou slova
v provolání nově zvolených katolických poslanců
českých v „Čecho“ 26 května, kde rozviunt bo
batý křestansko-sociální program, než ty utopisti
cké a bombastické fráso a neuskutečnitelná sliby
nelidových 8oc. demokratů! Toto nikde neočeká
vané vítězství katolíků českých mělo by ze spánku
probudit jednak kněze jednak laiky, pokud oprav
dově katolicky cítí a smýšlejí. Zanechejte osobních
bojů, nesvornosti, zapomeňte na vše a společně
svorně nyní pracujte dále o gesílení a vzpražení
života křesťanského, aby příští volby byly pro
lid katolický ještě mnohem příznivější. Přejeme
všem poslancům katolickým, zvláště pak p. dru.
Horskému adraví, štěstí a zdar při nastávající
obtížné prácí parlamentární a těšíme se, že p. dr.
Horský častěji navštíví voliče své, je poučí, po
vzbudí a v lásce k vlasti a církvi rozohní. Zdař Bůb!

Z Kolína mad Labem. Dobojovánoza
města i venkov. Kandidatora pokrokového agrár
nika, která byla býv. zdejším redaktorem Hájkem
a roalistou Karhanem za patronisace mladočeské
zplozena, propadla. Marně dovolávala se pro něho
evaogelicko-židovská „Stráš“ soucitu, uvádějíc, še
jest katolikem a to tak důkladným, že měl strýcem
stavitele velechrámu sv. Vítekého; nic to platno
nebylo. Prošel agrárník Špaček, jemuž teď zle vy
čiňuje, že pro ožší volba přibíral ai na pomoc
katolické fary. Kdyby ovšem Mockrovi byly do
sedla pomohly fary evangolické, jak se o to v potu
tváře svlášt kolínaká namábala, to by bylo přímo
veleetibodné. Ubozí naši páni pokrokářil Utéšují
se aspoň tím, že prošel Dr. Fořt proti Dru. Sv
botkovi a že sí mandát kolinský ponechá, aby ho
nedostali ti prožlaklí statoprávníci. Ale při tom
jde fáma, še pro vítězství ministra Fořta ge páni
pokrokáři tak tuze nenamáhali skutky, že jenom
zůstávalo při pouhých slovech a že hlasy raději
věnovali sociálnímu demokratu. Kolín, zvoliv Dra.
Fořta zvolil nikoliv kandidáta skoncentrovaných
proticbůdgů ale- mjnistra českého, podabaě jako
sousedí města volila Dra. Pacáka. Jinak kdož
ví, jak by to bylo dopadlo. Straně katolického
lida ovšem jest to celkem Ihostejno, kdo z obou
kandidátů zvítězil, jenom když nepadl mandát do
rukou sociálně-demokratických v místě í na venka.
Co působí pak zvláště potášitelné, že probudil se
katolický dach při těch volbách a to jak v městě
sáslahou nového spolku kat., tak na venka schů
zemi kat, kandidáta. Bylo by dobře, aby plamének

jednou zauícený nebyl ubašen, ale rozhořel se
hodoě mohutně. Snad až do ného zavane pokro
kový vítr, jak už to slibuje pokroková dmuchačka,

Socialistická osvěta v Předboří he
Chotěbořska. Dne 22.byla svolána schůze vo
ličstva kandidátem socialistickým Ackermanem do
Předboře. Však kdo nepřijel, byl p. Ackerman.
Tento kandidát promluvil vždy jen tam, kde vé
děl předem, že nebude oposice. Schůze jeho byly
vždy jako by schovány. Na místo Ackermana řeč
nil socialista p. Bisler, Po něm přihlásil se ke
slovu p. farář Vlček. Předem vytkl řečníkovi 80
cialistickému, že přichází se starým programem
marzovským, jej vyvrátila nejen kritika uejpřed
nějších národobospodářských učencův, ale i sama
skutečnost. Jak jest možno dovolávat de důvěry
voličstva na podkladě věci, která paradujé dnes
jen jako ctihodné podivínatví? Nat> vyvracel fa
lešné předpoklady o pohlcení drobných rolníků
velkostatky. Že svět trvá od stvoření 4000 let,
neví článkem víry; a údaj ten z katechismů naších
bude také odstraněn. V příčině přírodaí filosofie
dokázal p. farář p. Eislerovi, že nesleduje moderní
přírodní vědu, zejména neví nic, jak oceňován jest

does Haeckel. Hlavní jádro darvinistma VAnkavýběr) jest povážlivě otřeseno, ale nocialisté o
tom nic nevědí, držíce neustálo svůj světový a 2i
votní názor materialistický. Palacký to byl, jenž
o spálených Koniášem knihách řekl, že byly úplně
bezcenné. Mimo to mluvil o Husovi, jejž házet
nynějším kněžím na krk jest nespravedlivé. Vy
avětluje kompetenci náboženství ve škole a doka
zuje, že náboženství má dozela jiný úkol než věda.
Proti rozluce vyslovili se nejpřednější myslitelé
světa, a nenl otázka ta tak jasna, jak Jíčí pan
Eisler, a když uvádí za příklad roz.uxu u židů,
tož právě nžidů jest rozluka nejčastější, což není
zajisté úkazem mravně zdravým. Pan Eisler ud
povídal. Nokazuje, že sociáloí demokracie niřed
ním stavům přeje, chce jen sespolečační prostředků
výrobních, snaží se vyvrátítí tvrzení farářovo, žo
sociální demokracie usiluje o zničení středních
stavů, uvádí Svarceuberka za příklad, že velko
statek pohlcuje selské usedlosti. P. farář Vlček do
kazuje rozpor pojmů: přáti středním stavůma chtít
společný majetek výrobních prostředků. To není
nic jiného, než skutečné atředaí stavy zničit. Uvádí
p. Exslerovi na paměť úřední prohlášení sjezdová,
že socialisté malé rolníky přímo nenávidějí (reso
luce vs Vratislavi). O živoostech řekl sám Adler,
že od sociáloí demokracie nic nesmějí očekávat.
Bám socialista David vyvrací sebevražedné omyly
sociální demokracie, že by drobní rolníci hynuli ;
naopak množí ge, a není se jim čeho od velito
statku obávat. Poté přihlásil 8e o slovo p. učitel
Linhart, pravě, že všichni kněží se tak korrektně
nechovají. Na př. sám (p. učitel Linbart) byl pro
následován od bývalého faráře Bednáře, že napsal
na tabulí: Komenský, arciotac učitelstva. Poté mlu
vil zase p Eisler a jemu odpovídal p farář Vlček,
jenž prohlásil, že nemůže voliti socialistu občan,
byť měl jen kousek pole. Socialisté Ihvu, mluvíce,
že nejsou proti náboženství. Nejen že chtějí ná
boženství katol. vyhoditi ze škol, ale také úplně
zničíti. P. farář apostrofuje přítomné, aby si všimli,
če valnou část své řeči p. Eisler věnoval útokům
protikatolickým. Schůze trvala do půljedenácté
v noci. Přejí-li ai socialisté oavětlovati lid, psk
mohou býti jisti“ že takové schůze skutečné učí
lid o Bociální demokracií myslit. Čím víc takových
schůzí bude, tím lépe.

Různé zprávy.
Vlastenectví šidů a soc. demokratů.

Na dolním Novém městě pražském doporučoval
k doplňovacím volbám do říšské rady „Svaz če
ských pokrokových židů pro Čechy a Moravu
v Praze“ volba národního kandidáta pana L. Čecha,
vyzývaje avé sonvěrce, aby dokázali, že čtyřiceti
letá práce Českožidovských organisací nebyla
mernou a že čeští židé nejsou lhostejní k nebez
pečí, které hrozí lidu, mezi nímž žijí — a na
Starém městě pražském agitoval týž Svaz pro
pociálně demokratického kandidáta dr. Housera
proti kandidátu národnímu, doporučuje ho svým
soavěrcům jako kandidáta „pokrokového“ a „svobo 
domyslného.“ Oba letáky podepsali jménem „Svazu
českých pokrokových židů pro Čechy a Moravu
v Praze“ pp. Max Pleschner, předseda, Lev Vo
hryzek, jednatel. — luu, židé jdou vždy k tomu,
kdo nejvíc podporuje kšeftovní zájmy židů vůbec
— ať ní českých nebo německých., Kdo že to získal
tolik blasů v Praze něm. kandidátovi Ricbtrovi?
Byli to snad plaokrevní Němci? I ne; výhradně
židé tyjící z Českých peněz a lidé od ních odvislí.
„Vlastenecká“ společnost pražská dostala tak od
židů důkladný poliček; ale — oklepa ae a bude
znovu rozhlašovati, jak nebezpečným českému ná
roda jest blavné „římský klorikalismas“. Zcela
dle zásad židovského tisku. Veliká jest moc israel
ského velkokapitálu! Každý se před ní bázlivě
třese. Kde kandidoval sociální demokrat, tam 80
mohl bezpečně apoléhati na blasy židovských bo
háčů, ačkoliv hlásal, že chce podporovati — pro
letářstvo. Židé Be soc. demokraty dobře ai rozu
mějí. — V Čes. Budějovicích dokázala katolická
strana přesvědčivě, jak jí leší na srdci zájmy ná
rodaí. Spojila se S ostatními atranemi národními



pro volbu Brdlíke, ač patentované vlastenecké
strany tolikrát do katolictva a jeho svobody kopli.
Ale mocialisté mocí mermo musili si postaviti
vlastního kandidáta Kudlu, ač ae vědělo, že zvolen
býti nemůže a ač volbou tou ohrožována byla
česká kandidatura vůbec. Ale to vše jedno. Zazněly
přece jen válečné polnice patentovaných vlastenců,
aby všude volilo se v užších volbách „protikleri
kálně“. Tedy raději se měly odevzdati blasy slu
hům vídeňského žida, než dědicům idel Karla IV.,
Tomáše Štítného, Snšila a Tomka. Tady máte
vlastenectví těch, kteří nespravedlivě vyčítali ka
tolictvu, že má národního čítu málo.

Zvláštním mužem jest známýodpadlík
p. Svosil. Bůb sám ví, kam by nás jebo politika
přivedla. Byl oslavován výbradně pro avé odpa
dlictví — pro vynikající talent nikoli. Teď to vy
avítá čím dále zřejměji z úsudků samých listů
pokrokových. Politické názory mění tento muž
obratem ruky. Na př. nejdříve psal proti politice
dr. Stránského. Pak — neví ge určitě z jakých
příčin — najednou sám se přiznával, že chyboval.
A to už jest slovol Svozil, tak strobý muž a „vy
hráněný oharakter“ přiznává se k chybě! Co za
tím vězelo? A teď zase obrací se samovládný
Svozil proti Stránskému znovu. „Našinec“ píše o
Svozilovi: Včera obkuřoval Stránského, jako „ne
chápaného politika velké linie“ a dnvs už prohla
čuje, že je e ním botov. Přestal být dr. Stráneký
politikem velké linie anebo dostal se red. Svozil
mezi ty hlupáčky, kteří politiku velké linie, kterou
provádí dr. Stránský — nechápou? Pokroková po
litika velké linie, kterou provádí red. Svozil, čím
dále tím více — packuje, ačkoli původce její ne
hledí zpátečnicky k nebi, nýbrž pokrokově k zemi.

Vhodnou kritiku o straně Hasary
ovaké pronesl adj. Mattuš na volební schůzi dne

1. května v Táboře. Pravil dle sdělení „Táborakého
kraje“ po řeči kočajícího ovangelického kazatele pana
z Nagy (ovšem Masarykovce' toto: „Dovolte, abych so
ohradil nejprve z výtky, že se nechovám jako gentle
man, t. j. člověk slušného vychování. Beru vás všechny
za svědky, zdač jsem slovem proti kterékoli straně
neb osobě zde nepřiměřeně se vyjádřil. Jestli při této
volební kampani se někdo choval jsko negentleman,
je to právě jen strana pokroková. (Výborně!l) Bojovali
proti mně socialisté, národní dělníci, klerikálové, ale
všickni jich kandidáti a jejich listy zachovaly občan
skou elušnost, jen kandidát strany tak sv. pokrokové,
p. dr. Bouček, satahoval do svých agitsčních řečí mé
rodinné poměry, mého otce, s útočil na něj jízlivými
narážkami. Jen pan dr. Boučekhleděl své ostatní proti
kandidáty sesměšniti, přirovnávaje ku př. ke koním
kulhavým a slepým a orgán Interéneko-židovských
pokrokovců „Jiskra“ po celý manévr neslušným způ
sobem útočila proti mně, a vydali zvláštní číslo proti
mně, jakožto kandidátu strany svobodomyslné a ná

rodní a bili do těcb, kdož v tomto městě moe pod
porovali Pan farář Nagy a ostatní tak svaní pokroovci jsou poslední, kdož mohou a smí někoma vytý
kati, že není gontlemanem; sám, ač nebyl do naší
důvěrné schůze pozrán, do ní přišel a tak dlouhodo
tiral na poladatele, až mu přístap dovolen a pak
objevil se nesprávně opravený referát o tóto důvěrné
ochůzi v „Jiskře“, ač nikdo z nás jistě jej tam nepoulal,
a panu ovang. faráři Nagymu bylo výslovně řečeno,
že je hostem va schůsi důvěrné, Pan farář Nagy mi
vyčetl, žo vyhazuji realisty z národa a vytýkám uči
telům, že nevychovávají mládež vlastenecky. Pánové,

vy je všiokni četli španělský román Don Guichot deJa Mancha,ve kterém tento rytíř amutné postavy si
vymýšlí ve svó fantasii různé nepřátely a pak proti
nim bojuje; útočí na větrné mlýny a myslí, še dobývá
nepřátelské brady — a pan farář z Nsgy také jako
onen Španělský rytíř, aby mohl se pastiti do mne,
vymýšlí vi, co jsem neřokl. Neřekl jsem, že jsou po
krokáři strana nevlastenecká — jeou-'i táborští tak
svaní pokrokáři vlastenci, víte nejlépe vy, pánové,
sami —ovšem ale žádal jeem, aby všachny české vla
stenecké strany Ae spojily proti sociální demokracii.
A to přece i páni pokrokovci dělají a spojují ae
e vlasteneckými stranami proti socialistům, uvšem že
jen tam, kde toho potřebují. Vizte na př. Krá!. Hra
dec, tam teče prof. Drtinovi voda do bot a spojuje se
se stranami národními. Tam jest to tedy vlastenecké,
jíti proti sociální demokracii, ale zde v Táboře, kde
jde do užší volby český národní dělník me sociálním
demokratem, tu orgán strany tak zvané pokrokové
„Jiskra“ komanduje a páni pokrokovci ateví ae po
bok sociální demokracii. (Hlačný souhlas.)

Zájem o náboženství mesi dělnict
vem. „Právo lidu“ lhalo, že sociální demokracie po
uabytí moci by každéma přála náboženskou volnost.
Pametujme, že tak „Právo lidu“ pselo před volbami
dne 7. května! Socialisté, poznavše mocnou veprabu
náboženskou v našem lidu, přetvařovali se a zapírali
uvé dřívější protináboženské rejdy jen což! Jistě je
mrzelo okaté protinábolenské prohlášení soudruhů kla
denských, které v nestrežené chvíli u vědomí své moci
bez obala pronesli. Není třeba zajisté dokazovati, jak
„Právo lidu“ svým problášením zapíralo minulost so0,
demokracie | její pi stináboženské plány do budono
nosti. „Hlas Národa“ odpovědělna to 0. krětna: „Pro

granoré prohlášení toko drahu jeou docela obvyklá.jest na tom zajímavého, jest to, de prohlášení děje
te nyní. — Zájem o náboženské otásky roste všeobecně,
Dříve ještě, neš si kdo uvědomí, jakou pustinou stává
se nitro, když sprahne skopsí (pochybovačností) a ne
věrou, ihostejností ke všemu, co přesahuje oblast sá
jmů bmotných a časných pudově tuší, še ocitl so na
půdě nejisté, ktorá třese se mu pod nohama jako ra
čeliniště, které nedopouští, aby na ní byl zalošen hlobší
násor, pevný a bezpečný v proměnách divote. Proto

po několika desetiletích modního moleschottismu aúchnerismu — u más podávaného ve formě velmi
ahrubálé a pritaitivní — zase vracela se touha nábo
ženská. Nobýti sociální demokracie — u nás i jinde
— byla by reakce ta naetala nejen dříve, ale v roz

enhu daleko větším. Jen sociální demokracie tomu o
bratu čelila vydatnou agitací v krazích lidových,
ješ proti programuvrému prohblašování, še © nábo
ženatví jest věcí soukromou, prováděla vědy jako atrana
agiteci nejen protikatolickou či protievangelickou, ale
spříma a vysloveně protinábotenekou. Netřeba, abychom
hodili daleko, podívejme se jen nu to, co vychází pod
firmou naší strany sociálně. demokratické, vzpomeňmn
jen na brožury jejího člena F. V. Krejčího, který
tvrdí, že nábodenetví jest přežitkem, to jest nejen
přešitkem pro pana F. V. Krejčího, oož tvrditi by autor
mohl, mluvě poaze pro svoji osobu a jen ka sebe, ala
jeně tvrdí to objektivně a snaží se to dokazovati po
snatky přírodovědnými a astronomickými, třebas byly
ty poznatky zastaralé a dávno již překonané. Vzpo
meňme mímo to usilovné agitace strany té, jež obrací
se sice proti kleru, ale v pravdě míří tamže, kam míří
její stoupenec F. V. Krejčí a jiní. — Děluictvo tedy,
jmenovitě dělnictvo soastřeléné v táboře sociálně-do
mokratickém, bylo a posad jest hlavní hrází lhoatej
nosti náboženské. Takovým bylo axiomatem, de nábo
ženetví, jako stanovisko překonané, nemá místa v pro
gramě strany dělnické jako „strany moderní“, če u
nás strana národně-sociální, ač kopírovala program
Frant. Naumanna, zakladatele strany národně-mociélní
v Německa — nyní jiš neexistojící — netronfala sí
býti „nemoderní“ do té míry, aby byla zaujala ata
novisko odlišné od strany eociálně-demokratické v o
tázce náboženské. — Kontrastem k článka „Práva
lidu“ jest problášení socialistů anglických, jež nestojí
na zásadě — řekněme pro strana pohodlné, ale ob
jektivně zcela nesprávné, de by totiž nábuženatví bylo
soukromou věcí člověka, ule prost: tvrdí, če nábošeu
ství mají. Vůdos socialistů auglických, Kair Hardie,
probláeil letos o knize R. J. Campbella, která vyšle
letou v březnu bned v několika vydáních, že oni při
jímají theologii Campbellova za svou a žo jsou ochotní
podle Campbella „oblékati staré pravdy křesťanské
do nových výrazů moderní daše.“ — K toma dodá
váme, že Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva,
které u nás znamenitě pokračuje, jiš se postará, aby
náboženský dach v dělnictva se upevnil. Katolické
dělnictvo dává ae na svítězný pochod proti těm, kteří
chtěli náboženství „reformovati“ velice pohodlně pou
bými potapami nsší olrkve anebo kteří zřejmá proti
náboženskému duchu vůbec se stavěli.

Co se utale se jměním zrušených
francouzských církevních řádů f Pod
tímto záhlavím píše 28. května „Národaí Politika“:
Waldeck Ronssesuův zákon nařídil ve Francii saba
vení jmění všech zrušených círk-vních řádů. Pro mo
vitéa nemovitéjměníkaždéhoklášterabyl astanoven
úřední eprávce, jenž měl objaeniti majetkové a právní
poměry, uspokojiti věřitele, akoumati právní nároky s
uenati je nebo odkázati je na pořad práva, speněšiti
jmění a odevzdati peníze atátní pokladuě. Stát měl
z těchto peněz vydati členům zradených řádů přimě
řený doživotní důchod a ebytku užiti na starobní za
opatření dělnické. Waldeck-Hossesu cenil toto jmění,
ješ mělo připadnout státa, okrouhle na miliarda
franků. Kdyš bylo zabavení provedeno, ocenil minist.

ředseda Combes toto dní v předloze, podané paramentu, na 480 milionů franků. Od té doby oplyoulo
5 let. Listy táší ae, proč se o těchto peněsích nyní
nemluví a co se s nimi stalo. Ukazují k tomu, že
správci klášterního jmění byli jmenování bývalí pos
lanci s blíscí příbuzní nebo nastrčené osoby nynějších
poslanců. Nikdo prý od těchto osob nežádá složení
účtů a nenaléhá na arychlení jejich práce, ačkoliv
tito správci dostávají sa svůj úřad kníšecí odměny.
Některé listy dovozují, že z této věci vyklube ce —
drahá panemská aféra.

Vneseagrární strana de veřejného
šivota očista Ý Strana tolik mladá,která chce
reformovat, 00 jinými zkaleno, měla by aleepoň vo
svých dětských lotech dbáti trochu slušnosti a pra
vedlivosti. Leč ten uourvalý „Cep“ akázal mendáto
lovce agrární v pravóm světle. Přod těmi že bychom
měli kapitalovati nadobro a ke všemu ještě horlivě je
podporovati? Kramářův „Den“jest list celkom slušný,
rozhodně slušnější než listy socialistické nebo „Cop“.
Má tedy právo posnzovati i duševní úroveň „Venkova“.
A „Den“ napsal 10. května t. r.: „Ve „Venkové“ zaří
rozumová nepřičetnost s mravní úpadkovostí. Pole
mické péro „Venkova“ ani v jednom případě ještě
nepokusilo se důvody věcnými zjednati názorům a
grárním oprávnění. Překroutí, selže a utrbne odpůrci
Da otj. Polemika „Venkuva“ nechce vyvracet, nýbrž
bavit čtenáře agrárního, tak jako ho baví 0 posvícení
kejklíř ne provaze. Tento lehkovášžný způsob novina
ření „Yenkova“ nikomu teď neuškodí, alo sa čas akáže
se, kdo to komu kopal jámu ... —Nejamatnější ale
věcí při tom je, de „Venkov“ dnes noví, co psal včera!
Jeho úrahy jsou tak všeobecně frázovité, besprogra
mové, že kdybyato zaměnili v nich stranu agrární ss
stranu národně sociální a „venkované“ „za měšťáci“,
nepostřehnete vijakého programorého rozdílu. Svou
mravní úpadkovost dokumentuje „Venkov“ 03 den;
teď před volbami vůbec neaná mravu společenského,
natoš politického! Co naplňuje všechny inteligentní
a kulturní lidi v českém národě odpovem a huusem,
to ve „Vonkově" dochází veřejné poohbraly. „Venkov“
V posledních číslech sobvaluje hrabiánství a teror
rismus národních dělníků vůči Dra Pacákovi v Heř
manově Městci a v Goldové Jeníkově, ale nejen to —
„Venkov“ ještě také uličaíkaje ve svých nadpisech;
napsalť na př. ve čtvrtek: „Ministr Dr. Pacák opět
mail utéci se schůse.“ Takový níský spůsob mluvy
novinářské jen dokesuje na novo, še mravní hodnota
polemik „Venkova“ klesla pod normál.“

Ce se vládě na výsledku voleb líbí?
Redaktor vídeňské „Zeit“ měl rosmlnvu s členem
vlády, dle jehoš eoudu volby přinesly jeden sisk:
skoro úplné zatlačení elementů radikálně národních,
které, jekkoli nebyly veliké počtem, přece často a na
dlouho dovedly smařiti v parlamentě všelikou práci
positivní. Za tuto cenu modno ne amířiti se vsrůstem
sociální demokracie v parlamentě, neboť, adkoli sí s0
olální demokraté také radikálně budou počínati, nelse
přece nadíti 00 s její strany slomyelného rušení práce
parlameataí.“ Ále že národnostní obrana českých po
olanců jest úplně oprávněna, de vlastenečtí poslanci

čeští ádali jen to, co dle přirosených lidekých práv
našema lidu náleželo, na Lo si onen státník nevzpo
mašli; mne ai radostí race, de soaialističtí poslanci
čeští nebadoa klásti na práva českého lidu zvláštního
důrasu. Vědyť tito lidé badou ae blarně říditi ko
mandem žida Adlera.

O zmenšívání národnosti k účelům
sobeckým dí dr. Riegor: „Kdyš před padesáti a
více lety buditelé našoho národa s pravým brdinstvím
podjali se díla zoufalého a takořka beznalJějného, tu
ovšem nebylo třeba zkoumati a v pochybnost bráti
ryzí vlasteueckost úmyslův jejich; při věci naší tehda
ješté nebylo Ise nabýti majetka ani panování jakého
koliv, ani ctí a slávy, jen posměchu, pronásledování
a mnohoásubných ztrát i obětí dostalo ge tehda
předákům národa, a sa těmi nechodí mrzké sobectví.
Nyní věc stojí jiš podstatně jinak. Nyní již dlašno
se ptáti, neul li při činnosti jednotlivce prospěch vlasti
pobnatkou strannou nebo dokonco záminkou úmyslů
sobeckých. Nyní již třeba býti na pozoru a dbáti o
to, aby úmysl nečistý úeznenčíval úmyslůr vlasteno
ckých a neurodil jich na cesty falešné, nebezpečné.
Rozumí se ovšem, žo takoví samfozraní věštcové a
správcové osudů národafob vystapají vžiy a prapory
a hesly krásnými a lázavými; nepravost, klam s pod
vod věru málo by nalezly stoapouců, kdyby neodíraly
se rouchem libezafm; avěsk por:nností těch, kteří
úmysl; jejich prohlížejí, jest, varovatí před nimi mysl
peostřeženou, a opatruoat káže těm, kteří ae nechtějí
státi jich obětí, zkoumati přísně jich rady a obmysly.“
Co by řekl dr. Riegor teprvo nyni? Knáši w největší
obětavostí razili cesty národnostním zájmům; nyní
pohodlně s práce esenalých bojovníků obobacají se a
tyjí sištní lidé, kteří katolíkům ani na jméno přijít
nemohou.

Dr. Jam Gebamor, dvorní rada a profesor
De Čer. université prašeké, zemřel 26. května na Král.
Vinohradech dosáhnav 69 let. Zesnulý, ač pocházel
z rodičů německých, byl učencem prrého řádu v obora
jenykozpyta a gramatiky české, Za spisů jeho, jiché
se čítá na 80, vyniká především velká mlovnice jazyka
Českého.

Co stojí ezbrojemý mír. Dlostatistiky
jistého anglického listu stálo roku 1905 v Evropě s
Americe 4,537.000 mužů re ubrani, a roční náklad
ne jich vydršování obnášel 6065 mill. marek. Na jed
notlivá státy připadalo:

mušů vojska| roční nákl.
Sev. Amerika 107.000 800 mil). marek
Vel. Britanie 130.000. 1800., |,
Basko. . . 1,150.000.- 930, „
Německo. 661.600. 876., —„

F.ancie .. 620.000 820, „
Bakousko-Ubor.. 384.000. 360, „
Italie „© 306.900. 40,
Španělsko. . ©. 100.000. 184,
Švědsko-Norvóžeko 78.000.. 110., „

Tarecko . 370.000 38., „.
Holandsko 38.000 3, .
Portugalsko . 84.009 3, +,
Belgie . 50.000 50 , .
Švýcary 148.00. 26.,

ecko - 23.000 4,
Dánsko. . . - 14.000 4. A
Balhbarsko . - - 48.000 20. 1 »

Tsk drazo platí obyvatelstvo Erropy a Ameriky o
sbrojený mír.

Maďarská starost © dělnictvo ho
dářské. Vláda uherské pověstnýmjest světu

příkladem v otarosti evé o Jid menší. C) není maďar
akó, nesmí ani hlesnout u ozve lí 30, maaj to adupat.
Ale i malí lidé, malorolníci i dělníci zemědělští, byť
i Maďary byli, nemají v Uhrách ne vůších ustláno,
Nejlepší půda v rakon velkostatkářů maďarako-židov
dkých, tak še domkáři, baráčníci a délníci zemědělští
zápasí i a nedostatkem. Zlopšiti ae ů obstojně po
atavení dělnictva zemědělského, to velkostatkářům ma
darekým ani vo unu nenapadne, no+pukojenost dělaio
tva masí se udusit bodáky a nejavvěji chystá vláda
nový zákon, dlš něhož na př. můžs statkář za divolnl
pohromy dělnictvo beze všeho propastiti, dělník sdrá
hající se pracovati, může býti k práci donucen, čeleď
nemá práva na byt, čelediu bydlící © příbytku pan
ském nesmí nikoho E sobě vzíti, kdo k rodiné jeho
nepatří, a to an' na krátký čas; bes dovolení nesmí
také odejít jinem. Volkoatatkáři rádi by ještě netřásli
ae sebe povinnost pojišťování dělniotra a čaledi, zá
kau delší doby pracovní než 10 hodin rádi by alomili,
rovněš i povinnost pravidelué výpovědi a uzavírání
amlonvy na celou sezóna pracovní. Kratý tento sákon
ovšem chystávláda. velkostatkářetva, aby v případě
zavedení všeob. práva hlasovacího nozmohutněli menší
lidé a dělnictvo, jako v Rakousku se stalo.

Požidovštění Bamunska potvrzujena
př. město Jawsy, které r. 1848, jsonc tehdy poslední
rok hlavním městem Multanské, mělo mezi 92.690 0
byvateli jen 18.476 didů, kdeáto r. 1809 mozi 78.006
obyvateli měly Jesoy 80.441 šidů, tedy přes polovičku.
A právě v okolí Jase byly nedávné eolaké bouře nej
pradší, coš nejlépe obarakter.suje činnostčidů,

Bouře a krupobití řádilyv pátek 24.
kv'tna večervěstnýchmístechna Moravě,takév Če
chách ne Českobrodsku, Kolínska, Kutnohorsku, a Bt,
Boleslari atd. Na Českobrodska r některých obcích
sničilo krupobití téměřvšecku letošní nadějnou úrodu,

Žemy ma směmu. Dne 34. května sakájen
sněm fiaský (Finesko poddáno jest Rusku), v němů za
sodejí poprvé také ženy jako poslanci.

Bída v Haliči včrn nejlépe znázorněna jest
rosdrobeností pozemkovou. Halič, ačkolivjeat tak ve
lihá jako Čsoby s Moravou dohromady, přece velkých
statků selských (od 30—-100 ba) má pouse 10.700 —
Čecbys Moravoumají velkýchatatků 39.000a18.700,
Drobných selských otatečků od 3 do 5 ba (10—25
měřic) jest v Haliči404.000, v Čechách jen 110.000,
ne Moravě 66.000, tedy ami ne polovinatoho, 60
v Haliči. Nejvíce hospodářství jest pod 3 ha — ma
700.000. Teková roadrobemostpozemková jest v málo
které semi ovropské.



Draké praktická lékařka česká
w Praze, sl. MUDr. Svatoslava Hornofová zahájila
tyto dny ordinaci v Praze, ve Vojtěšské ulici č. 381.
Slečna dosáhla před třemi lety titulu doktorského na
české nniversitě pražské a pobyla pak delší dobu na
klinikách © Praze. Odbyvěi externování v pražské ne
mocnici, odebrala se na kliniky do Vídně a Berlína,
Posději působila delší dobn vo známém ranatoriu pro
kožní choroby v Košířích u Praby, jeko zástupce ří
dícíbo lékaře ústava Dra. Červeného, při čemž ziskala
bobatých praktických skodeností, těšíc uezvláště přízni
a důvělo ženských pacientů. Ordinuje specielně pro
choroby ženské a kožní. —

Dr. Bobuslav Hleger, synnezapomenu
telného dra. Frant. Ladislava Riegra, professor na
české universitě v Praze, český badatel státově
decký, zemřel neočekávaně v Poačníku n Karlova
Týna ve středu v noci.

(Zasláno.)

Panu Herinkovi, příračímu u firmy Bergor k Monk
v Hradci Králové

Ve schůzi voličské, konané 12, krětna t. r.
v Třebechovicích, mimo jiné jsem problávil, že my
stoupenci strany katol, lidu v Čecbách na rozdíl od
atrany soc. dem. +ítáme obnovený řád živnostenský,
kterým uplatněna wamospráva společenatov, zdůrazněn
průkaz způsobilosti, atd. Po mé řeči ujal jete se alova,
p. Herinka, a opakoval jste známé, všema živnost
nictva protichůdné ©názory | Bociálně-demokratické.
Zejména průkaz způsobilosti označil js:e za nicotný,
při čerož opíral jste se o domněiý výrok živnosten
ského instruktora p. dra. K. Poláka, pronesený na
Živnostenské schůzi v Hradci Král., še do 14 dní
každému (tedy i nekvalifikovanémn)zaopatří
průkaz způsobilosti! Okamžitěproblánilpo
depsaný, če si z Vašeho tvrzonl vyvolí přislušné dů
sledky. A vyvodil I

Dopeal jsem zmíněnéma žirnostenskéma instra
ktorovi p. dra. K. Polákovi, který dopisem pod číslem
4159 takto píše:
Ct. apolečenatvu oděvních živností v TřebechovicíchI

K přípisu Vašemu ze dne 20. května £. r, sadě
luji, že neoprávněné provozovánínějaké živnosti stíhá
o. k. obr. bejtmanství, jemuž třeba učiniti oznámení
a udáním osob, jež provozování dokázati mohou.

Ohledně mébo výroku vzáležitosti průkazn způ
sobilosti jeat věc tobo drubu, že pezaslabuje vysvě.
tlování, poněvadě jest zle směrodatným jasné znění
sákone.

Tedy nemluvil jste pravda, p Herinku. Přičiním
se, aby naše živaostenská veřejnost sezaala, jakými
sbraněmi Vy a Vaši kollegové bojujete.

Vilém Koleš, t. č. předseda Olěrního společenstva,
V Třebechovicích, 28. května 1907.

(Zasláno). ©
Tímto vzdávám srdečný dík ústřednímu před

otavenstvu Všsodbor. sdružení kčesť.dělnictva v Hradci
Králové za laskavé udělení podpory 28 K ve právní
věci a doporučují tuto organisaci všemu dělnictva co
nejvřeleji.

Alois Ondráček, obuvník v Holicích u Pardnbic,

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 25 května 1907. 1

hl póenice K 14-20—15 00, šita K 10:40—11-20, ječme
nek —— ——, pros K 1200—00:00, rikve K 12—
—0000, hrachu K 20:00—22-00, ovsa K 760 —800,
čočky K 53:00—00:00, jahel K 20 00—00-00, krap K
20:00—4000, bramborů K 8:00—4*40, 1 hl jetelového
semeno bílého K 000'00—0000, 1 bi, jetelového se
mínka čer. K 00 0)—00000, ruského K 00'00—00'00
máku K 4800, lněného semane K00 09 —0000, 190
kg šitných otrab K 1400—0000, 100 kg pšeničných
otrab K 1860—00'00, 1 kg másla čerstvého K 2680
—38—, 1 kg másla. převařeného K 0.00—000,
1 kg sádla repřovcho K 1-76 —1'80, 1 kg tvaroha K
0:40—0:48, | vejceK 0 U5—0*60, 1 kopa okurek K 0
—000, 1 kopa zelí K 000—000, 1 kopa kapasty
K 0'00—000, 1 bl cibule K 500—7'00, kopa drob.
zeleniny K -80——00, 1 pytel mrkve K 6:00—800,
1 bečka švěstek K 0:00—000, 1 hl jablek K 00'00—
00 00, 1 hl hrašek K 0'00—000. — Na týdenní obilní
trb v Hradci Králové dne 25. května 1907odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 213, žite
151, ječmene 198, ovss 245, prosa 0, vikve 00, bra
chu 0, čočky 0,j jabel 00, krap 0, jetel. semínka
00, lněného semene 0, máku 0. — 3.) Zeleniny:
selí V0 kop, cerele 00 kop, kapusty 00 kop, cibule
80 bl, drob. seleniny 100 kop, mrkve 32 pytlů,
brambor 000 bl, saláta 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
00 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 boček. — 4) Drob.

dobytka: vepřů O kusů, podevinčat 727 kusů, kůBlat 30

Ť———————

Šob. úvěrní společnost
w Hradoi Králové,

Gllélka ve VídmiVI., Getreldomarkt 18,

přijímávklady od 1 K počínajena
úrok 44—5", dlevýpovědi.

Záruka hotově splacených závodních podílů, fondů

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
obchodníkům a vůbec neyhodný

vlech stavů na výhodné sp .

Poskytuje zálohy na cemné papiry a skvosty asabývá se všemi obchody baakorními

C. k. místodržitelstvím koncepsovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje ae ku zprostředkování veško
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a£ to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

POP

J. P LAÁNGEAN,,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové
Adalbertinum,RUBBoBBB“

Josef
Dvořáček,

státně vyznamenaný závod klobončnický

v Hradci Králové
88. Palackého třída 88.

mezi Grand- hotelem a Sv. Janským náměstím
má na skladě

lobouky plstěné "i*“
nejjemnější druby.

lobouky vlněné
děti, chlapce a pány.

loboukyhedvábné,i;
i kulaté, vždy v hojném výběru.

lobouky lodenovéon
rukodílné). .

lobouky slaměné "ake
a pány (bobatý výběr).

Čepice dívčí, dětské, chlapecké i pánské,
L.etní střevíce (Mikado).

ORJ“Zásilkyna výběrna požádání. VN)
Opranyupřísují58ryahlo6lovtů ———m

Sonylornéaporuí.

v různých
cenách pro

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Holkudly, (aráře ve Yýpraehticloh)

ž| doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
: svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod

3všech kostelních parámentů,
praporů a kovového máčiní.

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

46.00.960.5.duěsdnjEdolvjnjů

EETETT0050000000

m
AgrjeýuJUDO NÝPOVBNONOHVIOU PHÁNOHAN01020:40600000,0404810081*80:8 6700 0-00 0 ÁO

JAN OTOUPA V PRAZE,
aE“ prodá -By

následkem neočekávané a bez
příčiné výpovědi

za účelem zmenšení sklada své

ohromné zásoby zboží
za báječně levnou cenu!

Václavská
nám. 32.

<a

profagadyidekoracivnitřní,nejnovějšího,

besplatně.

Brno.

Bozpoětyprochrá

B.Škarda,
mováoknai:mosaiky

vlašské,hotoví

uměl.ústavpromalbunaskle
.nímaleIsvoulácípředčímosaiky

MOSAIKY

(S*“*sklenné

vlastníhozpůsotu,kterénejenwZezře«

Z „„Časových úvah'í
posud jsou na skladě tyto spisy:

Raiffelsenovyzáložny . . .. ........ 8hUčtesezdějim-0 16,OslavaHusova-.... . -22. 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1636 8,
ŽalobavyděděnceXIX.věku... ..... 8,Otrestusmrti.-< .. 2 8,
Zrušenířádujesultského.. . .... -. 8,
Vládažidovstva.. .. . . . -2 + 8,BližekRímu-2 8,
Moderní chorobaa fejí protilék (o tisku) . 8,
Vyznánístaréhohřlěníka.... ..... 8,
Osv.zpovědí<... 2.. 8,Svépomocdělnictva........... 8,Pryčedogmaty. ..... .. +... 8,
Fara katolická a protestantská . . .. ... 8
O úpadku náboženství mezi protestanty . 16:
Zpráva o ejezdě českoslovanských katolíkůvHradciKrálové... U,Vellkýbiskup-2 8,
Důležitost pravého náboženství.. . . . . 16,
Pokoraa náboženství. . . . <- 3,
Zakládejteodborovéspolky .- - .- « 8,Husitéjindyanyní...- -+++++..M,
Několikslov o papežetví. < <... + « 8,
Katakomby...... a 8,
Českénáboženatví. .......... 16,
O ústavnímživotěv Rakousku... .. 8,
Plus VU.a Mapoleon—. . . . .. <... 8,

čobevraždystudentů..<. <... 8,beskákonlesse . . . . <. +.. .. M,Účelnostvpřírodě... ...... 10,
Pohěbivatiči spalovati mrtvoly? .. . . 8,
Moderní náboženství Masarykovo . , . 8,
Jubileummarlánskéa Lurdy. . .. 6,
Otroctvízrušenokřesťanstvím...... 16,
Spojenciaplritistů. . . . . . -0 8,
©manželství -. . .. -2.2 8,Braňmesetiskem..... <... 3,
o zázracichKristových. . . -.... 16,est úcta Panny Marieoprávněna?. . . 8MávštěvouuSlovanů.... .. +... s.
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Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskérna v Hradsí Králové



Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., atr. 32)
dostati lze 1 kus za 3 bal. — 50 kusů

za l K

vwbiskupské knihtiskárně
v Hradei Králové.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

= koupacíchvan =
OMP“skamnyi beznich"U

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís, 413.

Cenníky zdarma u franko.

—

Franckovky
docílí se

káva
lahodné krásnéjemné ěchuti, barvy.vůně

Josef
k Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod BO
chařšký a řezbářský.

Pilsárna a dílny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. 6. 30

doporučuje uctivě savéchvalněznámé: sochy, oltáře,

křitovéparty jesi, Bojí hroby, kříše, kasatelny,
shonédníce ů , konaoly poieny, Jusry. téky atd. dle slohu telů, řezanérámcena obrasy,
premie, fotografie a diplomy. Řez nádylek a

různé předměty hodící se su uarky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

OKUMAKAAA)
| Skvělé výsledky v poměrcě krátké době!

lechias, žensk. ne
mocech, chudo
krernosti

Krásné
letní sídlo.

Lesní park 600.000 m?
XXIII. sezona 13,V,—13.1X 1007,

Více vyznam. 3 atdlí lázen. lékaři.

Rybnik,lázně,tennis, Snížené ceny
obdrží: důstojníci, vojenští a státní i zemětí

úředníci. Sluhové státní a zemští, důst. kněžstvo,
členstvo spolku učitelů (z Čech, Moravy a Slezaka),
všeobec. úřed. spolku i spolku železničních úředníků

ve Vídni. — Více vyznamenání výstavních.

NANASOME|XONO

„20
oncerí

"pensijního fondu vojenských Xapalníků
odvývá se

9%%dne S, června 1907 «
ve vojenském parku.

Začátek v 5 hod. odp. (konec kolem 10. hod. voč.)

Vstupné
bez obmezení dobročinnosti:

50 hal. za osobu, pro rodinu (o 3 osobách) 1 K

E JE

Praktikanta,
absolventa měšťanské školy

nebo některé nižší střední školy,
přijme

na fotografování
firma

J. F. Langhans,
o a k. dvorní fotograf v Hradol Králové

V případě nepříznivého počasí
3: bude koncert odročen. | ::

KKKKXKXKXKX

nimi krásami

Rozsáhlý park.

že, okrolulose

Znamenitá kuchyně,

Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000—

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.
>=

Záložní úvěrní ústav *a ožn stav ao 9.

] š v Hradci Králové. 8 |
| á — s |

Ni i, knížky vkladní- 4810
+ Vklady napoklad.poukázky4. lo ode dne vloženído dne vybrání.

Stavvkladů kometmbřezna K 9,432.000—

Telefonč. 9, Fihálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.



Školská hlídka.
IL

Glossy o volné škole.

(6) V předešlém článku jame napsali: „Volná
škola“ jest povahou svojí heslo reakcionářské, zpá
tečnické, jest útokem ze strany židovsko-zednářské
na svobodné vychování křesťanských dětí“

Z toboto stanoviska velmi trefně osvětlují
„Volnou školu“ moravské „Vychovatelské Listy“.

„U každého zjevu dlužno hledati kořen
vsniku, abychom nabyli přesvědčení, zda nový
zjev ten prospěšným jest ukam míří.

Kořen vzniku „Vol. Sk“ tkví v židovatvu, a
ta propaganda, jež se „Volné Škole“ dělá, inte

"ligencí počínajíc Masarykem až do posledního ven
kovského člověka, je uměle tiskem vydupána a
blavním cílem jejím jest zkrátka: povaliti katolickou
církev, klerá jediná staví se otevřeně v boj s tal
mudem, jenž zotročiti chce lidstvo zlalé „interna
cionale“.

„Zirkel“ (zednářsko-židovský časopis r. 36.
str. 382) píše, že v Rakousku zednářstvo již 8€
sílilo, že může přikročiti k osvobození Rakouska
od jha římského jako ve Francii.

„Orient“ (zednářako-židovský Časopis) č. I.
r. 1905 označuje cíl: Mravouka bez Boha, svc
bodná myšlénka a umění, rozluka církve a státu,
založení společnosti evob. myslitelů, zákaz kněžím
vyučovati.

„Zirkel“ č. 32. roč. 36. praví: „Boj ve škole
musí býti naším heslem.“

Redaktor Jarmonkin v Rusku, jenž bičíkem
břitkého kriticismu ušlebal ty drzé ruce židovské,
do všeho vnikající, odhaluje a atrbuje masku
s programu zlaté internacionály, Píšeť, co židov
stvo o sobě prohlásilo: „Nastane doba, — ne p-
zději než za sto let, že nikoliv židé bodvu přijí
mati křesťanství, ale křesťané budou 80 snažiti
státi se židy, ale tenkrát Israel odmítne je 8 opo
vržením.“ Přirozeným nepřílelem snah židovatva,
směřujících k opanování křesťanských národů, jest
skálopevná organisace církve katolické. Proto snaží
se ji nakaziti Ižiliberalismem, skepticismem, ne
věrou, rozkoloictvím. Podněcají všemožně epory a
bádky, kněžím vypovídají boj, zasypávajíce je po
dezřením, posměchem a vymýálejíce různé skandály.

Židovatvo a její dítko gociální demokracie
nemůže rychle království Israele vybudovati, pc
něvadž lid odchovaný naukou křesťanskou ve škole
není dostatečně zkypřen a propracován pro jejich
plány a proto snaží se dostati Školu do svých
rakou. Až budou míti škola, budou míti v rakách
dítky. Dítky ty má učitelstvo jim oddané vycho
vati. Jest tedy nad slunce jasnějším, že tento
krásný motýlek „Volná škola“, který k nám z Čista
jasna přiletěl, vylezl z kukly zednářsko-židovské.
Vídeňská „Reichspost“ ukázala, že zednářská lože
v Uhrách „Pionýr“ dala v Rakousku popud, aby
se pracovalo o založení volné školy.

Lože „Pionýr“ uvedla v život dva spolky.
První se jmenoval „Spolek k založení volné školy
pro lidové vzdělání“. Sídlo své měl ve Vídni, jeho
předsedou byl dr. Brezina, místopředsedou 8piso
vatel Zenker. Drahý spolek pojmenovali: „Freie
Schule“; tohoto spolku předsedou jest bar. Hock
(žid). Toť vznik, kolébka, kukla „Volné školy.“

Naši lidé si myslí, že hájí svobodomyslný,
pokrokový program a ou jest to zatím program
sednářství, které se skládá hlavně ze židovatva.“

Jako pěkný doklad toho stůjž zde zpráva
z časopisu „Čech“: „Včí rukou jest spolek „Volná
škola“, vysvítá z toho, že vídeňský sekretář spol
kový, jenž udílí 2 ústředí pokyny spolkůmv zemích
ostatních, jmenuje se SiegmundKraus, Baron Hock,
předseda spolkový, přiblížeje k svému původu,
nemohl přece sekretářem jiného si vybrati, než-li
„Sigi Krause“. Též nikoho nepřekvapí, že na ne
dávné protestní schůzi proti „klerikálaí“ ochraně
dětí v klášterních ústavech mluvili: Dr. Julius
Otner, Dr. Friedjang a předseda avobodomyslného
učitelstva Jordan. Zednáři, židé a sociální demo
kraté čím dále zřejměji osvědčují své spojenectví.
Poslouchejme programové písničky „pokrokových
lidí“ a poznáme, kdo skládal noty, kdo text pod
lošil křesťanům a kdo jest prvním kapelníkem
„Volné školy“.

Učiteletvo pokrokové, ješ svým radikalismem
ovládá nesporně učitelský tisk a spolky učitelské,
propůjčuje se, ať vědomky či nevědomky za nástroj
těchto nekalých plánů. Tím tvoří 8e propast čím
dále tím větší mezi ním a křesťanským lidem,
který počíná již chápati, že vychovatelé jeho dětí
staví se v námezdné služby jeho největších ne
přátel v ohledu hmotném, národním i duchovním.

Pokrokové učitelstvo, zmámeno hesly protiná
boženskými, zapomnělo se tak daleko, že ve chvíli
té, kdy všechen národ zachvěl se nad prvním ví
tězným rozmachem beznárodní sociáloí demokracie,
kdy všecky národní strany bez rozdílu politického
přesvědčení podávaly si race na odražení hrozícího
dalšího nebezpečí v užších volbách — že ve chvíli
té jásalo nad vítězstvím sociální demokracie, nad

porážkou národní myšlenky, zapomínajíc, že až
dosud učitelstvo naše hrdě nazývalo 8e národním!

Ve článku nadepsaném „Po volbách“ píší
„Učitelské Noviny“: »Sympatie pokrokových učitelů
náležely dávno sociální demokracii, a nebylo také
pro ně pochybnosti, komu svůj hlas odevzdati. Pro
jednati průvodní nařízení zemské školní rady, dc
tknouti se nátlaku, pud kterýmjejí členové pro
ně hlasovali, interpellovati případy Pelikánův, Kar
kův a Mládkův jistě bude úkolem sociálních demo
kratů v příští říšské radě. Pokrokoví učitelé věří,
že by bylo nejen prospěšné, ale nejvýše potřebné
uskatečníti všeobecné hlasovací právo do sněmu
i do jiných korporací, že jest již Čae zjednati 80
ciální demokracii zastoupení všude tam, kde jde
o očistu . . . Pokrokoví učitelé vítají vítězství soci
ální demokracie“

Tak doslova píše orgán „pokrokového“ uči
teletva „Učitelské Noviny“. Každý pochivý český
učitel rdíti se musí nad těmito slovy! Za židovsko
zednářskou pomoc v boji proli církvi a náboženství
zrazuje tu pokrokářské učstelstvo národní myšlénku
a vrhá se bez rozmyslu v objetí beznárodní a proti
státoprávní sociální demokracie, vedené družstvem
videňských židů.

Teskno jest o tom psáti. Prozíravější Část
i liberálního učitelstva stěžuje si trpce do tohoto
nerozváživého přimknotí se pokrokové strany
učitelské ku sociální demokracii, ale těžko dnes
povznésti blasu, když ze všech téměř listů uči
telských zaznívá fanatický povel boje protikato
lického — a běda tomu, kdo by se ozval. Boj
protináboženský odpímá rozvahu!

Úskóky a násilnictví při
posledních volbách.
(3) Dalo se hned předvídati, jak se za

chovají vůči nám strany protivné; ač blásají
„vyšší mravouka“, než jest ta katolická, sní
žily se k podvodům, rafinovaným Švindlům,
z prostomyslnosti lidí nezkažených těžily pro
sebe, pokad jim bylo možno. Na katolíky,
kteří chtěli svobodně ožiti práva hlasovacího,
sypaly se posměšky, potapy, vybrožováno jim
jako před kalvfoskou inkvisicí. Protivníci naši
ugitovali dům od domu a snažili se všemožně
zjistiti, kdo koho bude voliti. Zajišťovali si
hlasy vymáháním závazných podpisů již dávno
před volbami. Veliký počst katolických voličů
ze strachu ustoupil před terrorem protikato
lických agitátorů.

Stůjtež zde dodatkem k předešlým ukáz
kám některé zajímavé doklady, jak rozuměli
naši odpůrci svobodě, rovnosti a tajnosti při
volbách. Pokrokový politický švindl provedl
orgán pokrokových profesorů jevíčské reálky
„Nová Malá Haná“. V posledním čísle uvc
řejnil pokrokový list prohlášení p. Důrra,
v němž p. Důrr sám vyzývá své voliče, aby
odevzdali hlasy soc. dem. Francovi. Naproti
tomu však konstatoval p. Důrr v „S. Listech“,
že prohlášení jeho nesouhlasí 8 prohlášením,
které bylo v „Nové Malé Hané“. Pokrokoví
pánové £ „Nové Malé Hané“ dopostili se pra
sproetého Šviudla na oklamání veřejnosti. —
Ve volebním okrese fulneckém přišel do užší
volby socialista Niessner se Všeněmcem dr.
Bodirskym. Socialistům ovšem velice záleželo
v té krisi na hlasech křesťanských sociálů.
Proto socialistický volební kormitét zaslal jim
toto lstivé, farizejské prohlášení: „Křestansko
sociální dělníci! Ve čtvrtek 23. května t. r.
odbývají se užší volby, a vy máte při tom zá
roveň rozhodovati. Máte voliti mezi stranou
soc. demokratickou, která se zastávala svobody
náboženství a svědomí a mezi Losvonromisti
ckými bratřími, kteří stále se namáhali kato
lické náboženství podvrátiti, Křesťanskc=soci
ální dělníci, živnostníci a bospodářil Jestliže
jste již nemohli svého vlastního kandidáta pro
saditi, tedy se nezasazujte pro volbu Všeněmce,
tedy přímého nepřítele vašeho náboženství a
vašeho stavu, nýbrž pamatujte na své sociální
a hospodářské zájmy a volte 23. května t. r.
kandidáta soc. demokratů Viléma Niessnera,
redakt: ra a městského radu v Brně.“ Zvláštní,
jak v případě potřeby dovedou farizeové býti
nábožensky „snášeliví,“ Ovšem taková snáše
livost trvala jen do 23. května. :

Ve Vídni přepadlo 40 českých soc. dem.
v úterý ráno (v den voleb) v 10. okresu favo
ritském čtyři české voliče, kteří nalepovali
plakáty pro české ačítací kandidáty a stloukli
je do krve. Jednoma rozbili džberem úplně
blava a jiného holí tak stlonkli, že zůstal le
žeti v úplném bezvědomí. Tři z pachatelů byli
sjištěni, ostatní utekli. I z jiných okresů ozna
mají se ohavné násilnosti soc, demokratů „če
ských", kteří ma národnost českou „pískají.“
— „Krucifix, já to nevydržím, já všechno po
střílím“, tak vzkřikl dle úředního prohlášení

obce Podvihova ve Slezsku kandidát soc.-de
mokratický K. Kubálek po schůzi své v Pod
vibově. Po jeho řeči, jíž zoenctil, co každému
má býti nejsvětější, sbromáždily se ženy ně
kolik kroků od hostiucé, aby provolaly slávu
národnímu kandidátu Rolsbergovi; v totn Da
ženy přisypal se déšť kamení z ochotných
rukou několika stoupenců Kubálkových a Ku
bálek domoívaje se, že házejí ženy, zaklel
„Kracifix ......“ a s divokostí dravé šelmy jal
se střílet po ženách. Jen šťastné náhodě děkc
vati elaší, že některá z žen nebyla zastřelena.
— Ve Svinové postavili všade na cesty hlídky,
které měly chytati voliče pro socialista Ku
bálka. Pan Šrámek, red. Kladiva, který za svou
záležitostí přijel do Svinova dne 23. t. m., byl
na nádraží soudruhy ohrožován a pokřikováno
na účho: Zabte ho! Nožem na účhol Tak že
byl nucen dovolávati se ochrany četnictva,
Proti násilníkům učiněno trestní oznámení,

Na Příbramska slibovali socialističtí agi
tátoři lidu všeobecnou láci; pod jejich vedením
prý bude čtvrt krávy za 10 K, litr piva za
10 hal., uzenáč za 4 bal. Každý prý dostane
70 strycbů polí. Ovšem nepověděli, kdo bude
chtít tak lacino dobytek krmiti, komu bude
možno tak levně pivo vařití, a kde jest tolik
pole, aby každý mohl býti tolika korci poděleu.
V sceialistické „Naší Obraně“, vycházející
v Březových Horách, byl vydán soudruhům
rozkaz: „V den volby problédněte (tištěno prc
loženě) všemsoudrubům -voličům hlasovací
listky, nejsou-li označeny čísly a mají-li jméno
kandidáta atd. správně napsáno.“ Tážeme se,
zda tohle má posloužiti svobodné volbě? Soci
alisté uamítnou, že se zde přece jedná jn o
soudruhy, kteří stejně chtějí socialista voliti.
Ale námitka ta jest rozhodně nesprávná. 1. Což
„uvědomělí“ socialisté nejsou ani tak vzdělaní,
aby nedovedli opsali jméno svého kandidáta,
uveřejňované stokrát na letácích, plakátech,
socialistických listech? 2. Svobodné hlasovací
právo dáno pro každého jeduotlivce zvlášť,
nikoli pro zvláštní korporace, jimž by se musil
jednotlivec rozhodně podříditi i při volbě.
Jinak by za soc. demokratické sdružení mohl
odevzdávati lístky splnomocněec, u nebylo
by potřebí, aby každý socialista dostavil 66
k volbě osobně. 3. Dobře se ví, že veliký
počet dělnictva trvá v socialistické straně jen
z dounncerí, z bázně před ztrátou práce a před
sprostými urážkami. O tyto své zajatce báli se
socialisté velice, věděli, že při volbě tito zná
silňovaní lidé by dali hlas svůj proti soc. dc
mokracii, kdyby jim radá inkvisice dovolila,
Proto jen lístky prohlížet a prázdné místo
pod jménem kandidáta hustě přeškrtat, aby
ubohý novolník nemohl dáti průchodu své svo
bodě! 4. Dále socialističtí důvěrníci věděli, jak
velký počet občanstva ze strachu před terrc
rismem a boykotem socinlistickým slíbil hla
sovati se soudruhy; a těmhle ubohým voličům
v přední řadě musila inkvisice socialistická
lístky prohlédnonti. „Naše Obrana“ ovšem
zřejmě to neřekla; ale — chytrému napověz!
— Není žádného zákona, který by rafinovaná
úskočnost socialistů nedovedla chytře obchá
zeti.

V Něm. Rybné socialisté vydávali se pod
vodně za katolíky, vydavše letáky 8 podpisem
„Katoličtí zemědělci“ Na Mělnicko zase vy
dávali se za národní děloíky. Není nad sociali
stickou mazanost! Vždyť nám bylo očitými
svědky sděleno, jak socialistický učitel Kadrnáč
(protikandidát Horského) mluvil na schůzích
tak nábožně, že by byl lehce popletl prosto
mysln5 posluchače, kdyby mu nebyli uvědomělí
katolíci do očí pověděli, jak surově, sprostě a
násilně si počíná soc. demokracie vůči upřím
ným křesťanům. Tento chytrý pán ani slovem
se nezmínil, jak před volbami vyhlásili v Klad
ně socialisté boj všelikéma náboženství vůbec.

Agrárníci vydali proti'sociální demokracii
v předvolebních dnech dvě zvláštní brožary.
Socialisté oa ně odpověděli brožurkou nade
psanou: „Zrcadlo pravdy“. V této brožorce se
tvrdí mimo jiné: »V politickém bojš v Čechách
nebylo dosud použito lak ničemných zbraní, jako
činí agrárníci. To proto, že jiných zbraní ne
mají, neboť špatná věc může býti hájena ponza
špatnými prostředky“, Socialisté ovšem by měli
dříve zpytovati hříchy vlastní; jejich podvody
a úskoky jsou daleko horší než v jiných stra
nách. To však jen mimochodem. (o však hlavně
zajímá, jest ta okolnost, že socialisté hned po
tom při užších volbách odevzdávali horlivě
své hlasy agrárním kandidátům proti straně
katolické. Nejdřív nazvali strano ugrární v
příčině ©politického boje nejničemnější a
pak — tuto „nejničemnější“ stranu ze vzteku
proti církvi podporovali. Sám socialista Ku
drnáč po svém propadnutí vyzýval veřejnými
plakáty soudrahy k volbě Kotlanta proti Hor
skéma. Ač byl vydán povel stranou agrární,
aby agrárníci všade v užších volbách postu



povali proti 8oc. domokracii, co se stalo?
Agrár. kandidát Vojta učinil dohodu se socia
Jistou Hovorkoa proti katol. kandidátovi. So
cialisté podporovali Vojtu proti našemo Bar
calovi, Vojta sase socialista Pešulu proti kat.
kandidátovi Šachlovi ©Kam vede strannický
hněv! Jak se těsně spojili se socialisty před
volbami agrárníci na Moravě, o tom netřeba
se vůbec šířiti. Nad tím každý národovec žasne.

Nepoctivosti nejnižšího druba páchány
proti kandidatuře Dra Myslivce a P. Záruby.
Pod zákeřnickým a fanaticky prolbaným letá
kem, jímž měla býti kandidatara Myslivcova
utiučena, podepsána česká sekce Volné my
šlenky. A teď si žádejte satisfakci, obratte se
na soud. Koho vlastně budete stíhati? Výbor?
Ten si umyjeruce: „My přece nic, my 0 tom
nevíme“. Takhle zákeřně a bezectně napadají
anonymové čest odpůrcovu; a jsou to titéž

lidé,. kteří tolik Ikali nad „denunciaof“ Dostála
Lutinova, ač týž vystoupil 8 hledím otevřeným.
Proti P. Zárubovi vyrukovalo se zase s pro
lhaným líčením o ztýrání protikandidáta Donáta.
Mimo to na Pelhřimovskurozesílán pcět u po
všech farách tento dopis: „Veledůstojný pane
bratře! Řekněte laskavě svým známým, aby se
všichni do jednoho dostavili k užší volbě a
napsali na blasovací lístek: ©Václav Donát,
statkář v Pavlově. Za to vás žádá A. Mančál,
farář“. — Bezectný to podvod, poněvadž pod
pis farářův byl zfalšovánl Ovšem chytrost
veliká.

Pracovalo se v různých místech podplá
cením, výhrůžkami, otvíráním napsaných lístků,
přemlcuváním, sliby, až hnusno psáti. A ta
kové věci prováděly se výhradně od těch, kteří
křičeli z plných plic, že má býti volební právo
svobodné, všeobecné a tajbél ©

Dvě významná a řídká jubilea
ve Vídni.

J. M. vadp. dr. Antonín Horný, papežský
prelát a protonotář, kapit. děkan metropolit
ního cbrámu Páuě ve Vídui a velezasloužilý
předseda Jedooty sv. Methoděje, která již 31
roků pečuje o české služby Boží ve Vídni,
z milosti Boží oslaví letos dvojí řídké jubileum,
předně 60. výročí svého posvěcení na kněze
a 40. výročí svého kanonikátu při metropolit
ním chrámu Páně sv. Štěpána ve Vídni.

Tento církevní hodnostář, rodem Moravan,
nikdy nezapřel svého českého původu, vždy
hlásil se k lidu českému a otcovsky se staral
o to, co tomu lidu českéma ve Vídni je za
potřebí va záchranu jeho sv. víry; toho se
však docílí toliko službami Božími, kterým lid
úplně rozumí, které se ma konají v mateřské
řeči! Tou vírou zachová si v tom světovém
městě zároveň mravnost a poctivost, pracovi
tost a lásku ke své národnosti. Za předsedni
ctví vsdp. jubilanta v jednotě sv. Methoděje,
ovšem po mnohých obtížích, povoleny duchovní
vrchností pro lid český v šesti kostelích české
služby Boží, bohnžel jenom v neděli a ve
svátek, a to v obmezené míře na 1—2 hod.
Tyto služby Boží od kněze až do ministranta
musí ten po většině dělnický a řemeslnický
lid sám si platiti, výlohy činí ročně 9000 K.

Dílo své rád by vsdp. jabilant korunoval
tím, aby česká kongregace s dovolením du
chovní vrchnosti ve Vídni směla trvale se
usaditi a tak české služby Boží pro budoucí
časy pojistit. K tomu účeli třeba zbudovati
kostel a klášter pro tu kongregaci.

Právě to dvoje jubileuw poskytaje veške
rému lidu vhodnou příležitost, svou vděčnost
vsdp. jabilanta projeviti. Než, jakým způso
bem? Snad, jak se to stává, aby se ma podal
na památku kalich, nebo mešní roucho? Ni
koliv, to by vsdp. jubilantu nezpůsobilo veliké
radosti; ale v pravdě ho potěší a bude ma
zřejmým důkazem vděčnosti, přispějeme-li mi
lodarem na zbudování onoho kostela a kláštera.

K této vděčaosti nejsou však ponze ví
denští Čechové zavázáni, nýbrž i dachovenstvo
a věřící lid katolický v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku, neboť kněží Jednoty nekáží a ne
zpovídají pouze Čechy vídeňské, ale přislobají
svatými svátostmi každému, kdo z Čech, Mo
ravy a Slezska zvláště ra letní doby za svou
živností ve Vídni mešká. Na ten úmysl přináší
vídeňský lid český každou neděli své milodary,
aby takovému velezaslonžiléma předsedovi svoa
vděčnost na jevo dal; než i skvělým způsobem
předně přispěla svou nevšední horlivostí v prav
dě křesťanskou velectěná paní Antonie Vier
heiligová, choť p. t. pana rady vrchního soudu
v Č. Budějovicích, ana 8i neobtěžovala a sbírala
milodary, které již činí 700 K, dále ctěná Pa
nenská Jednota v Brně, která věnovala výtěžek
divadla 200 K, pak dp. Jan Hikl, farář v Ko
etelci na Moravě, jenž ve prospěch Jednoty
konal přednášky, jež vynesly 80 K.

Jednota evat. Methoděje uvádí toto vý
snamné u řídké jobileum ve zoámost, doufajíc,
že zpráva tato v Čechách,na Moravě i ve Slezsko
vlídně bude přijata, a prosí snažně vld. ducho

venstvo, aby ráčilo věřící lid k ofěře aneb
milodarům poyzbuditi, nebo též místní záložny,
spořitelny 'neb riiffeisenky o příspěvek požá

„dati, aby takto lido českému ve Vídní přispě
ním rodáků toho nejpotřebnějšího se dostalo;
to by zároveň byla důstojná a nejvhodnější
oslava vzácného dvojího jubilea našeho milého
vsdp. předsedy.

Milodary buďtež laskavě zasílány naadresu
J. Milost vedp. dr. Horný, pap. prelát a kapit.
děkan ve Vídni-I., Stephansplatz 5.

Milostivá paní,
víte proč máte při nákupu
sladové kávy klásti hlavní
důraz na jméno »Kathreiner?«

Jelikož sejinak vydáváte
nebezpečí, že obdržite
méně cenný padělek,
kterému schází všechny
přednosti,jimiž se vyznamenává »Kathreinerla

Neb jedině

Kathreinerova sladová káva
Kneippova
má následkem zvláštního
způsobu výroby vůnl a

chuť kávy zrnkové,

Račte si zapamatovati, milo

stivá paní, tedy zcela dobře, že

pravou »Katbreinerovu« ob

držíte jedině v uzavřených pft=

vodních balíčkách s nadpisem:

»Kathreinerova sladová káva

Kneippova« ass obrazem faráře

Kneippa jako ochrannou snámkom.

PROTO X KA

“ 33021. '
< jídelna nejmodernějšíhoprovedení,

1 kredene se zrcadlemkřišťálo
vými skly a mramorem,

1 stříbrník se zroadlenkřišťá
lovými skly a mramorem,

1kobercovýjdivan,
1 patentní |vytahovacístůl,
6kožených křesel

na každou stanicifzasílá

cís. král. dvorní volkozávods nábytkem

Ý K Y. okuberský jHradeeSrové | Í
proti hotelu |„Merkur“,

7

Boži hroby
krásně provedené u velikém výběru v košdém

slohu, se vším příslušenstvím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více růsných krásných modelů ze dřeva

řesané i s povné sádry, jemně polychron. (vevelmi levných esnáck.)

Sošky„Wzkříšení"
ne dřeva řesnné, jemně polychromev., jskož i

veškeré kostelní práce ze dřeva
nobísí veledůstojnému P. T. duchovenstvo

Petra Buška synové, Oychroy
uměl. sávod sochař. a řesb. pro práce kostelní

— Založen 1853. —

(Provedeno as 600 olt. a B. hrobů.)

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní
Hobleky

všech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

Antenín Měkota,
Hradee Král, Pětidomy, č. 2.

IOIIOOCIOOOCXOCOCIICX

v Ro zšiřujte

Časové úvahy!!
©

|
K sv. biřmování

nejlepšídárkyza velice levné cony nabízí

x7. ŠOT.C,
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.

Prodej se zárukou.
OOOOOOOOOOOOO000000 OOOCOOOOO0O0

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malby

oken kcstelních
PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova
ul. čís. zdnové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městi pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání ohen chrá
mových od mejjednoduj
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se čelesnými
rámy, sílční vsasením.

Veškeré rozpočty, skizzy 1 odborné rada bezplatně, beze
vŠÍzávaznosti ku definitivní objednávce.

VEB“Nesčetná veřejná i písemná pochvalná oznání. "již
Založeno roku 1836.gcc

Zdrojem zdraví
jsonlhuprosté nápoje, r nicbí
: dodnes nepřekonány jsou © —
šumivé limonády
chuti malinové, citronové, jahodové,
mařínkové a třešňové, připravované
—————— pomocí —————

Maršnerových šumivýchlimonádovýchbonbonů
„jedině pravých s touto

ve

8
=8

— E33

p7se
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PPCAN

piKET)OZVKLELEZTEH

Bočnívýroba přes 40 měl. kusů,
Jediný výrobce:

První čes. akc. spoleánost továren ma orient.
oakrevinky a čokoláda ma Král. Vinohradech

a 33 (dříveA. Marěnor). | ::



První královéhradecké knihkupectví, antikvariát a závod hudební

: Bohdan Melichar v Hradci Králové. '
Émmnr ena eo 0 ozonomenom | "OVO A———,

První český katolický závod ve Yldni. á Svůj k svému! © JN

František Řuber (©zm nzzmarsee
umělecký závod

kteier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Ant. Hůbla
Josef Můhl, zástupce,

w Nové Pace (Čechy),

provádí 8 odborneu snalostí malbu chrámů

Dílna ku vyšívání
Pa zhotovení ko

o o

sama|| Jos, Kreslichá

.
hd

*

8 všech slobů (malbu temperovou, caseino- ;
vou, voskovou,olejovou, froskovou, atd.). chinů), nebes 9 w Hradci KrálovéÓ spolkovýchprapo

8 Obrazy chrámové rů; na požádání odporučujeKo ovusřisovánípráceoboru
jako: Oltářníobrazy,křížovécesty, ony vosénkdobyne svo <

jakož i ob tní atd. '

poprapor,jakož| obrazypon £ R "|| oltářů, fasatelen,
Ň / « Ms , ' o

Čelnádoporučeníod.veledůstojnéhoducho- i Vadlem, | | křížových cest, Božích hrobů atd.
venstoa k volnému nahlédnulí. VII. 0., Seiden- Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po

OOOOOO0000000000 gasse čís.35. lychromováníuměleckýchpamátek,oltářůasoch, a plným ohledem na původnost a slob. Práce jeu

— Na ukásku sasilá dokonaláa cenylevné.

Vo S ARK se vše franco. Nákresy,rozpočtyatd.,ochotnéa bezplatně.
: = ——————Ě——————V | Četnédopisyuznáníporuce. G

Václavské náměstí číslo 32., =
doporučujevždyve velmi!bohatémvýběru Křestní listy

Svůj hojně zásob ený sklad | (exofo) 40 kusů za 60 haléřůnabízí
koberců. záclon barevných i krajkových, Biskopská Inihtiskárna, —
okrýveknastolya lůžka,přikrývekpro- O —M—“<—SaobaskabSasta R 3 R S
ivaných a flanelových, přikrývek cestov

nich, plaidů. deštnikůveškerýchcestov- NARA KARNRNRRNRNNNN
nich potřeb, žapanů, haveloků atd. x * Z ( ' vy I v

Úplné zařízení do hětelů. — Úplné zařízení Z Koncesovanýelektrotechnickýzávod. % TaV] prOSpĚSNA SIOS.

bytě atnevýbavy pre věsty. ežní. — * * podporován zkudenostía důvěrouodběrové* n 1 rován, mohu d tevřeněříci, že jak směs

pp- Ilustrovanécenníkyzdarmaa franko. % Josef Ježek V Hradci Mil. s kávy zelené, tk z méhoosshabo raní; prařemé největší oblibě a odbyta daleko za

OGU0000000UUGUUUU u naprotiGrand-Hotelu. A| branicemise těší Kapujipouze"nejlepšídrubyx Zařizuje M: jakostikávy; spokojím se 8 menším ziskema jest zajisté žádoucno, ctěné obecenstvo

Nejlepším mýdlem jest % olektr. zvonky, telefony, z krajensňeho této výhody hojněpoužívaloa na
jiep y ) h d moji fÓrmu 4 úplnou důvěrou 8e obrátilo. Bude

mýdlo S vranou * romosvodý. * zajisték úplnéspokojenostiobslouženo.
atouto ochrannouznámkou. * Hlavní sklad všech elektrotechn. $g F J l k S| tiř Ch di :

r % a sportovních potřeb. s r, Jelinek, olatiňany U UNTUČIMÍ,
3 , > zasílatelství a modernívelkopražírnakávy.
SS | (Šk % Fonografy. Gramofony. Z imhamotnrontádlů
= Rež SSNVĚ/ ||| re m r nomn ZVETY TTYTÝT
zá APEZVA „|55 || RNRNRNNNNRNURANNN
2 = p S RUbek SE |5: |. ao umí
: CLA NAVŠTÍVENKÝ

Vídeň 1906. Zlatá medalie. M Velice zdařilý - VŠEHODRUHUNABÍZÍBÍSK.
Ante 1006. Zlatá medaile. s NIHTISKÁRN "1 KRÁL.

Praba 1905. I. cena.Diplom čestnéhouznání. obraz SV Otce Pla X l pSTESKÁNKAv HMAV)0
kteréjjedině kupujte a žádejte! * — u

„MONOPOL“ a (pravápodoba) a
akelová svíčkárna a voskárna v EI. Boleslavi. m srštlost obraza samého 26X30 em. na a

Tovární sklad PRAHA. Váslevské náměrů 40. mm| křídorém kartonu v šedém vkusném |=

(Fevární sklad PLEEŇ, Saská ulice čísle 7. passepartout nabízí důstojnému docho- 9 A a
Telefon č. 416 venstvu, katolickým spolkům a rodinám ozE180 Ja KUMSI SV.

Jede eee k Biskupská knihliskárná Zaručenápřírodníjakoži
- v el Králové. aručená přírodní, jakož i

Legitimace nu 100dopisnicstýměobrazemvěrněpo- jemná tabnlová vína vlastního školení

do důvěrný dmýmKB. doporončíě ých schůzí * křesťanskývelkozávod
dle 5 4. shromažďov. zákona Na akladějsoutéš dopisnices obrazem firmy
zedne :15. listopadu r, 1807 LraXII, +nejdp.bikopsBrynta, (JE, HERINK, suiepy přírodníchvín

DO i dostati lze levně NE nejdp.biskupaDra Doubravy, u Č. Budějovi
% o o “ u o

v Biskupskéknibtiskámněv Hradci Králoré, = JovioeMajitel doporučen Ordimer. lstom diet. Čes.- Budějoviekéone | zmWEiEEEyo



PRESC

Doporučujeme

XCPI X602 XCPI XGO2X E23X

žJan Horák,*soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zssílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších drahů pravých

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

zemských.vw

Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

KEB XGE)KPI XCPI XGP X

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

ý

na

693X662XBI[X]663X663 C3X663XEIX63X

ROKOKOKOOKOOKDD DODO
Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan olanék,
čís.o rohKonviktské ul., j p spe

eielné na koste náčiní: dovolaie
i doporučiti svůj hojně zásobený

sklad ve vlastní dílně ručně prace=
vaných kostelních nádob amáčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a td., vše
v vřesném slohu církevním. Staré

i předměty znovu opravuje vpůvodníintenci a jen v ohni slatá a střídřá. Na požádání hotové
ráce na ukáska, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

ko veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vše ponílám již posvěcené.

VOKOKOOOOKIK[AKKOOKOOKOK

:Anglicky!
a německy

vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIČ,
Ellščíno nábřeší.

Prahasl, ul.
Kar. Světlé,

+
NS

L

1 % KŽ $
TOVÁKNAre+rosr+4

na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

JM Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

4 dříve závod na sušitkování ovoce, salošený A R
Ta r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 1

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku.
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bíléi červené,wino horůvkové(medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášt na výtečný a při takové
jakosti velmi levny konak a výbornou
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

| Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891najb výs.avéne Astřábrnoukýmě ji.státníu diplomemslaté medutlie,a mnohýmiji
nými diplomy s právem rašení slaté madosle.

Vzorky zdarma a Iranke,
' ,paEE dl

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému ducho:enstvu
doporučuje xe

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradei Králové č. 83.

k' zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do mejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré rzorky jsou Jebo
Biskupskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohnl
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-ile, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

Vaorky, 1: zpočty, nákresy i
hotové zboží naukásku 0

. se zašlou.
Chudším kostelůmimožno splácet bez přirážek.

ONB* Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “gjšj
Prosímýveledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvěruzávodudomácímu.

CEILODLODEOIN KOILODESIGHI

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn,

———-T
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nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

| skvosty, jako: řetízky, prstemy, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení s sárukov /

Důvěry hodným sásilky na výběr téš i na splátky

CEDGPIDCHDGAINEODGOIGRDGD

První výroba

věžních

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin

Č se zárukou.Pro nemajetné obce na splátky;
cena levná, jakost výborná,

Chrámové svíce
voskové| svíčky a obět. před

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

polovoskové (fi E ýne obrázky0
1

(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce iustry,
svíce kostelní ste

(paškaly) s krůpě- arinové,jemi krve a ranami,
též krášlené 5 be zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svíce obětní "Mf

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, slonpky voskové a
polovoskové,

svíčky ke křtu,
jakož i veškeré do oboru

sv. přijímání a av. toho spadající výrobky do

biřmování se stuhami poručuje veledůst. kruhům
a případnýminápisy, m u rod: spo

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárná

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

Telefon 914.
Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznamenánona výstavách:
Pardubice 1903, zlatámedaile.Paříž 1900, zlatá
medalie.Londýn 1908, zlatá medaile.Praha 1000,
diplom čestného uznání. Videň 1906, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.
Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky sdarma a franko,

K zasvěcenému svátku

sv, Cyrilla a Methoděje
dne 14. července

nabízíme

písně $ notami:

1. Ejhle oltář Hospo
dinůvzáří...
(mešní).

2. Bože, co's ráčil před
tisíciroky...
(hymna Velehradská).

89 4 str. 1 kus za 4 hal.,
100 kusů 3 K.

Biskopská knihtiskárna
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Kladočechům do památníku.
(3) Přistárlý sokol, který si již pohodlně

hověl, najednou zamával perutěmi; chce býti
zase mladý. Ale běda! Tenhle sokol není ná
hodou věčně se omlazojícím Fénixem. Ubožák
budil útrpnost, když při tepotu jeho křídel
šedé peří na všecky strany odletovalo. Letěl
sic, letěl, poněvadž „se vznesl“ z útalku hodně
povýšeného, ale — dopadl pro mdlobu svoji
níže, než kde byl před tím. Po nezdařeném
výletě má ovšem hněv a přemýšlí, jak by
aspoň atařecké peroti nějakou novou tinktarou
nabarvíl. Už to má. Snad to aspoň na chvíli
pomůže. Kramářův „Den“ napsal 4. června:
„Dnes je nutno neotálet a k obraně proti kle
rikalisma se spojit a obrana opravdovou za
hájit. Všichni svobodomyslní v jeden šik!
Svobodomyslní poslanci čeští musí za svůj na
lébavý úkol považovati: čelit a bránit snahám
klerikáloím při každé příležitosti, na všech
etranách. Masí snahy klerikální bedlivě ato
povat a nesmí snahám tém pro jakékoliv kon
cesse ve smyslu jiném přinášeti oběti na poti
svobodomyslnosti.“

Tuhle máte vyložené vlastenectví strany
do nedávna v Čechách vládnoucí. Tedy tak
zvané protiklerikální svobodomyslnosti masí
ustapovati jakékoliv zájmy Jiné, s katolíky
společné, třebas by se zájmy ty přímo dotý
kaly uaší národnosti, že ano!

Opatrní pánové před volbami takhle ne
mluvili, protože tolik potřebovali katolických
hlasů. Tedy jen na „klerikály“ s bezohlednou
svobodomyslností! Že ta svobodomyslnost
„»protiklerikální“ dávno se zvrhla v choutky
násilnické, proti nimž katolíci hájiti se roz
hodně mosí, vidí teď každý, kdo viděti chce.

. Nestrapní pozorovatelé čekali od rozum
ných mladočechů něco zcela jiného v nynější
době, pro národ tolik kritické. Nikdo tak drze,
tak pánovitě nepostavil se proti české svobodě
a české národnosti vůbec jako židé pražští.
Dokazovali svým bezohledným vystupováním
proti Baxovi a Březnovekému, že proti vý
střednostem židovstva vůbec mlaviti se nesmí;
ale při tom ei mnuli ruce radostí nad 8aro
vými útoky časopisectva a poslanců proti ka
tolickým synům českého národa.

A vy, svobodomyslníci, couvli jste před

FEUILLETON
Z různých studií.

Napsal Josef Váňa.
v.

Nervosa.
Zvláštníkrasavice|
Jako kdysi představovali si lidé smrt, že jako

vyzáblá, zuby cenící kostra obchází s kosou svě
tem a seče ubohé smrtelníky napořád a bez milosti,
tak já si představají — nervosu.

Enfant terrible!
Nervosa jest nemoc moderní. Ve starých

knibách a slovnících se jménem tím se ani nepo
tkéte. Z počátku ukazovala se jen tu a tam, smáli
jsme se jménu tomu, myslili jsme, že to nemoc
plačtivých paniček, že to nemoc dlouhé chvíle a
dobrého bydla, a zatím nervosa je nemocí jednou
z nejzákeřnějších a rozšířena jest nyní snad po
celém světě. Jedete drahou, slyšíte satěžovati sí na
nervosu, Čtete noviny, dozvídáte se © nervose, pro
hlížíte inseráty, samý lékař chorob nervových,
samé sanatorium nemocí nervových... ———.

Nervose jest zvláštní úkaz doby nynější. Jako
nazývali století devatenácté stoletím páry a clek
třiny, tak se bude moci století dvacáté nazvati —
stoletím nervosy.

Nervosavznikápřílišnýmpodrážděníma nap
jetím duševních sil, přílišným duševním přepraco
váním aneb přílišnou jednotvárností duševní práce.
Nejsnadněji vznikne tenkráte, když při intensivní
duševní práci, kterou svým povoláním musíme
stůj co stůj konati a vykonati, přerušování jsme
buď zármutkem, hrozným neštěstím, katastrofou,

terorem semitského kapitalismu a hodili jste
Bfeznovského přes palubu. Tak jste dovedli
hájiti svobodu slova proti krvi nečeské, [srae
lítá to byli hlavně, jimž se podařilo do užší
volby dostati Němce Richtra. Z „Nár. listů“
ozývala se lementace proti „Němcům“, ale ote
vřeně na pravon stranu ndořiti si přece tento
časopis netroufal. A bylo přece zřejímo, co
všecko dokáže židovský klorikalismus; bylo
patroo, jak dovedou vzpapně vystupovati ži
dovští kapitalisté proti tomu lidu, z něhož
tyjí a který vlídně beze všech protestů snesl
založení německé rabínské školy v Praze. Mla
dočeské straně brzy otroulo. Nenapaaly „Nár.
listy“ ani „Den“ příslošnou spravedlivou ka
pitola adrossovanon semitům, ač bylo zřejmo,
jak tito lidé staví se proti svobodě národnosti
české!

Buršácké bumly velice bolí mladočeské
listy, které právem pookazojí na drzou provo
kaci studentstva německého. Spinají race nad
tím, jak plno policistů ještě výstřednosti mla
dých provokatérů svojí aasistencí bájí. Leč kdo
jest předním vinníkem takových bamlů, to
mladočeši ve svých orgánech zapomínají po
věděti. Najednou se vždy zastaví jejich ata
rostlivá filosofie ua půl cestě. A budou snad ži
dovští buršáci hájiti národní volnost českou
více než katoličtí Čechové, že „Nár. listy“ ne
odvažojí se důrazně psáti proti nám nepřátel
skému a násilnickéma klerikalisma židovskémo?
Mladočeský sokolík rád by vzlétl, rád by uká
zal svobodumyslnost na všecky strany. Leč
jeho nožky jsou obtěžkány kilogramy židov
ských insertů, křídla svázána provázkem dů
ležitých obledů k židovskéma velkokapitalismu.
Vždyť páni mladočeši, aby dokázali národní
svéprávnost a moc slovanské Prahy, i před
volbami do městského zastupitelstva velice
starostlivě pátrají, sda jim hlasy israelské
budou příznivy.

Hrobě štvsti proti zasloužilému dr. Rie
grovi mladočeské žarnály dovedly statně; aměly
rospěcovati nejnižší pudy, každý jim byl vítán
za Spojence proti zakladateli Ustř. Matice Škol
ské, proti muži, který vymohl českou univer
situ. „Výchova“ ta vedla tak daleko, až český
student odměníl se Riegrovi vržením kamene
do okna. V „Šípech“ proti Riegrovi byly vtipy
tak surové, že to zůstane nesmazatelnou han
bon národní. Tak se jednalo proti pracovníku——ě———
starostmi, nespokojeností se stavem atd. Každá
intensivní duševní práce, ku př. řečnění, spisova
telství, novinaření, vyučování, vyžaduje samo sebou
veliké napjetí duševních sil. Přijde-li do tohoto
napjetí nový proud ku př. stálé přemítání o ne
štěstí, které nás stihlo, nastane v duševní dílně
bouře, která zanechá po sobě hrozné stopy. Jest
to střetnutí se abych rak řekl dvou expansí, dvou
napjetí v duši, a účinky bývají vždy hrozny.
Zrovna tak, jako kdyí se srazí dva parostroje.

Není divu, že nyní jest skoro vše nervosní.
Boj o život je nyní těžší, veřejné působení a ú
fadování stále nesnadnější a zodpovědnější. Co
dřívese vyrovnalopo ticbu vsoukromí,žeotom
nikdo ani nezvěděl, vykonává se nyní na veřejném
kolbišti před tváří celého světa — totiž v novinách.
Každý poklesek, každý chybný krok kritisuje se
veřejně, a za každou maličkost volán jest každý
veřejným způsobem k zodpovědnosti.

Což divu tedy, že v noci míjí spánek uštva
nou lebku, což divu, že žaludek s odporem potravu
přijímá. A musí-li člověk konati přes to přese vše
namahavé, bezodkladné duševní práce dále, jako
by se nechumelilo, není divu, že jemné pletivo
nervů se poruší, že odepře povinnou poslušnost,
a pak se nedivme, že povstane choroba, již nazý
váme nervosou.

Samo sebou se rozumí, že nervosa nevznikne
ihned jedním střetnutím se dvou napjetí duševních,
nýbrž že takových střetnutí jest třeba mnobo a
mnoho. U někobo více, u jiného méně,

Ale někdy povstane nervosa i způsobem
opačným, t. j. náhlým klidem a přerušením du
ševoí činaosti. Tak kdo celý věk prožil ve velkém
a blučném městě a náhle musí pak stráviti život
v osamělé tiché vesnici, stane se nervosním. Po

m
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národnímu. Leč — proti židům, orážejícím
tak okázale naši národnost v Bohemii, Teg
blata a jiných listech wladočeští sokolikové
důrasoě a na pravou adresau protestovati Bene
odvažují. Nevyblzíme k nespravedlivostem, ne
toažíme po útocích drsných, ale strana vpravdě
národní by měla přece důkladně a jasné pou
čiti, kdo hlavně udržuje německé školství 8
německé apolky v Praze, z kterých kapes nej
ochotněji se sypou peníze na poněmčvvá ( če
ských dětí a co dávají na naše národní účely
tito přední germanisátoři z peněz těch, které
na našem lidu vydělají. Proti katolictva každá
nedoložená fráze, každá nadávka dobrá; při
obraně proti nejborlivějším odpůrcům našeho
národa by nebylo potřebí sabati k frázím, jest
zde pakupeno plno věcné látky, ale ta se ne
chává ladem. Teďmá jíti národ ku předu, když
požidovětělá soc. demokracie získala tolik man
dátů a když mladočeši pravdu pověděti také
se bojí! Jen slepý nevidí, kam zabředne národ
ten, jak „se hospodářsky osvobodí,“ pod kc
mandem takových dvou Stran, třesoucích 86
před mocí zlaté internacionály.

Zaznívají poplašné válečné polnice proti
katolíkům, „Nár. I“ píší o našich „panovač
ných perversích,“ o krákorání sedmi havranů
atd. a volají: „Hleďme klerikální vybrůžky c
puštěním národnostního prospěchu české věci !"
Pánové, jaké rozčilování? Jame přesvědčeni,
že našich sedm poslanců nezradí národnostních
zájmů českých nikdy. Ale bylo by to právě
nejnatnější věcí, dávati se v říšské radě pod
komando těch lidí, kteří svorný postup národní
věci sami tolik poškozovali dlouhou dobu ne
rušeně nezřízenými Štvanicemi proti lidu ka
tolicky smýšlejícíma? Jací jste vy, národovci,
když jste ukazovali zcela patrnou snahu českou
krev znásilniti proto, že se odvážila zříditi
katolický ústav? Jestliže jste vlídně dovolili
židům zříditi v Praze německou školu rabín
skou, snad česká krev měla taky právo na
svobodu při zřizování katolického gymnasia
českého na Král. Vinohradech. Vy jste vůbeo
byli šetrnější k židovským germanisátorům
než k českým katolíkům, ač mladočeští vůd
oové děkují za své vzdělání, výchovu 4 posta
vení v přední řadě svým katolickým matkám.
Volali jste hlasem mohntným, že největším
nepřítelem našeho národa jsou klerikálové a
pod záminkou klerikalismu mrskali jste nemi
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dobně se vede i intelligentním vézňům. Stálá ta
jednotvárnost, tichost, samota působí strašně na
čilého ducha.

Nervosa končí někdy až šílenstvím, jindy 0=
tupěním, zbibnutím. A proto u někoho se musí
léčiu úplným klidem a u jiného zábavami, ruchem,
rozptylováním mysli.

Nervosa bude hráti velikou úlobu v krimi=
nalistice. Už nyní dávají pozorovati zločince, jsou-li
duševné choří čili nic. V budoucnu všechno se
bude sváděti na nervosu. V budoucnu místo vě
zení budou se stavěti sanatoria pro duševně choré.

Nervosa jest nejen dítkem, nýbrž také i hří
chem doby, jest nevyhnutelným výsledkem stále
se šířícího kulturního napjetí. Nyní každý rok
vychází z nesčetných ústavů školních takový nad
bytek intelligence pravé i nepravé, že pak vzniká
k uhájení života nepřemožitelná konkurence, Intel
ligent musí se vrbnouti tam, kde nejméně uplat
niti se může a tu nedivno, že z nespokojenosti
stane se nervosním, Stále vzrůstající kultura a
s ní tužší a tužší boj o život vytvořil v posledním
čase tisíce a tisíce nových časopisů, brožur, letáků,
takže nyní skoro každé větší mésto má ne-li dva,
jistě jeden svůj list. A tu v listech takových v ne
dostatku jiné látky pranýřuje se Čest a činnost
každého, kdo jen trochu o veřejný život se otřel,
Což divu, že pak tiskovina taková působí na klid
a zdraví nervů jake lučavka na zrak.

Byly volby do říšské rady na základě rov
ného a přímého hlasovacího práva, Nastel shco,
ruch, honba. Každý stav, každá strana snažila se
uplatniti svůj názor a své přesvědčení, každá snu
žila se míti v parlamentu své zástupce. Agitace,
řečnění, přemlouvání až do omrzení. Brožury, le
táky, časopisy rostly jako houby po dešti. Byli



losrdně upřímné katolíky vůbec. Na tom vám
nezáleželo, Ze katolíci tvoří jádro národa|
Svým povykem stěžovali jste katolíkůmpráci
národní, vyhatovali jate je svým terorismem
s besed a jiných národních korporací, Ješté
před užšími volbami otiskli jste prohlášení,
aby všade se volilo „protiklerikálně“, ačkoli

víte, jek so zachovali socialisté k Národnímudivadlu, k našim státoprávním požadavkům,
co dávají na Matici, jak poslašoě se podřizují
německému žida Adlerovi. Dovolte — bylo by
teď aějakou zradoo, kdyby katoličtí poslanci
nechtěli poslouchati těch, kteří všecko kato
lické vždy jako nejhrozoější přítěž odkopávali
a kteří katolickoa strana ani k jednání 0 ná
rodní koncentraci nepozvali? Vám tedy že na
erdni leží skutečné blaho národa?

Který mladočeský list se ozval na obraon
svobody v zájmo všenárodaím, když Machar
napsal, že katolická moderna má býti posta
vena mimo zákon jako zvěř a že se má do ní
kopnoati? Co jste řekli proti tomu, když
„Český Učitel“ prohlásil, že ani rodiče nemají
ráva větěpovati dětem svým nábošenství?
asaryk prohlásil, aby se naši odpůrci ueskrý

vali za slovo „klerikalismus“; to, oč běží, že
jest katolictví. Kdy jste zaujali vůči takdů
ležitým projevům určité stanovisko, ač jste
přece věděli, jak obrovskou částí národa jsou
katolíci, kteří ve jen tak odstraniti nedají?
Strčili jste chytře hlavu do písku, jako byste
pic nevěděli — vy zastánci svobody. A přece
strana vedoucí měla vážně přemýšleti o zje
vechpro národ tolik důležitých. Jestliže trou
sila vodnaté a otřelé fráze proti „klerikalismu“,
měla určitě, zcela arčitě vysloviti se, pokad a
jak hodlá svobodu dopřávati katolíkům, kdyš
8e hrozila „klerikální tyranie“. Tenkrát mělo
se zaujmoati zcela jasné a pevné stanovisko,
nikoli však schovávati se do bouští před
každým neomaleným pokřikem.

Jestliže mladočeské listy pichlavě psaly
o „Sv. Vojtěchu“ a „Kříži“, rozhodně neměly
zapomenouti na otravný vliv surových Červán
ků, Záře u podvodných brožur socialistických,
které zcela nerošeně balamatily náš lid. Mia
dočeští „strážcové osvěty“ bez protestu nechá
vali řáditi krejně podvodné ty episky a raději
vypouštěli nové a nové fráze 0 „nobezpečenství
jesnitismu“ atd. Evupgelíci pod patronátem
„Nár. listů“ ae zhřívající šířili zcelabeztrestně
podvodnou a přímo komickou brožaru Lžipo
giova o Husovi, a — mladočeší Husem nad
Šení své vědumosti čerpali hlavně z brožury
té. Kdyby býval mladočeský Štáb vytrvale
proti tomu podvádění vystupoval, snad bybyli
četli pak jeho poddaní přece raději o Hosovi
s Tomka nebo Palackého. Ale to se nehodilo
do mladočeského krámu, naplněného tolika ne
poctivými frazemi. Lid by byl poznal, jakbyl
soustavně ohlupovám©mladočeskými frazemi O
svobodomyslnosti Hasově, o velikóm požehnání
a prospěchu husitských válek atd. Tak jete
hájili, pánové, vědu proti „černé reakci“.
A ©ojste kalého těmi prázdnými besly posta
vili? Jen několik pomníků, aby na několika
místech socha Husova ehližela, jak novohusité
bezohledně a s úšklebkem boří to, co bylo ston
pencům věcí nejevětější a blavním cílem života.

(O
vítězové i poražení, jásot 1 výsměch a na bojišti
zůstaly tisíce a tisíce zraněných — nervosou.

Derničre nouvesutél .
+Už jsem z toho všeho celý nervosní«, stě

žoval si jeden pán, — Za den musil jsem vy
slechnouti pět kendidátních řečí. Ti lidé jakoby
se minuli rozumem. Každý jen reklamuje všechny
požadavky a přednosti pro sebe a na druhého za
pomíná, že je také človékem a také stejně opráv
něným rakouským občanem...

Comedia humanal Komedie lidská!
A pak ať někdo se diví, že v tom zápase

nelidském, nebratrském pravé žné má — nervosa,
onen enfant terrible našeho věku.

Nervosa! Nervosal Pomalu nebude člověka,
který by touto krasavicí nebyl podmaněn. Zeť je
nervosní z paní tchyně, paní tchyně zase z pana
zetě, krejčí z pana lajtnanta, pan lajtnant z krej
čího, učitel ze žáků, žáci z učitele atd. atd.

Šťasten, kdo v podobné situaci ví si dobré
rady, jako onen p. divadelní řiditel,

Herečka: »Pane řiditeli, moje nervosa se tak
stupňuje, že mi lékař radí na nějaký čas klid a
psk hlavně změnu vzduchu.«

Říditel: »Změnu vzduchu? Nu dobrá, za
hrajeme tedy »Jiný vzduche a bude zase všechno
v pořádkul«

[ na mre sabala tehle moderní krasotinka.
Třísla mnou jsko klepe severák štíblounkou bří
zou tady před mým oknem. Už jsem se viděl
úplně v jejím objetí.

Nemívám však ve zvyku dáti se přemoci
jedním útokem. A tak jsme se střetli nemilosrdně
s touto vševládnou paní. Prohřešil jsem se sice
proti všem pravidlům galantnosti, ale zvítězil
sem -4 <——

A proto radím každému: »Do srdce zmuži
last, do koždé ruky palcít a do úst dvojsečný
meč...

Výsledek úplně zaručenýI

Pánové, tolikrát jste zdůrazňovali požadavek
českého státního práva. Leč při tom, abýšlefe
ztratili lesk „protiklérikální pokrokovosti“, ostý
chali jate se před lidem říci, te české státní právo
bylo nejlépe opevněno a nejurčitěji vymezeno ka
toliokým panovníkem Karlem IV.; rozpakovali jste
se lid pončovati,že právěsa Karla [V. bylauznána
a podporována práva češtiny v českých městech,
ba i Částečně v říši německé. Měli jste stále jen
plná ústa husitství. Prázdná hesla taky-vlastenecká,
srádcování jiných svobodně myelícieb, to byla vaše
nejoblibenější práce, poněvadž bylahodně pohodlná;
za to příliš málo jste ge starali o hospodářské
osvobození lidu českého od kapitálu cízáckého,
příliš málo jste pečovali o sociální reformy, aš
vsnik nových mladých stran vás upozornil, co jste
všecko sameškali. Teď vám zbývá jen ta vaše
„Svoboda“ a vlastenecké bubaření; tím se ještě
několik let udržíte, neš zapadnete scola.

Teď — teď stýskáte, jak prý ten nenvě
domělý lid se řadí pod prapor katolický. To
si dáváte pěkné vysvědčení! Tak dloabou řada
let jste lid wmohlivychovávati a on jest pořád
dle vašeho vyzoání slepý. Buďte upřímví a

nedbávaný se probouzí, že poznává nepěknou
bro, jaká se s ním dála. Chtěli jste římsko
katolického dacha ze země naší vypaditi; to
byla blavní práce vaše. A ble — satfi jste po
krátké době poraženi sami, kdežto katolická
strana etále sílí a mohatní nad troskami va
šeho pyšného hradu. Teď teprve stali jste se
chápavými a viaíte, že s naší stranoa nutně
počítati se musí. Katolíci svojí beránčí pova
hoa dlouho si škodili. Mladočeští chytráci
chtěli nůjaký čas zaraziti jarý proud katolický
aspoň tím, že proti naší církvi příliš často pří
kře vystopovali. Ale při tom ojkdy 8e neza
stávali dělnických mučedníkův, kteří pro avé
katolické přesvědčení byli zpupně vyhazování
z práce. Konečně si řekl katolík, že již má
tobo nevlidného podruží dost, že uechce býti
poaze milostivě trpěným nájemníkem tam, kde
může býti pánem eám. Katolický lid poznal,
přes všecky programy národních, polonárod
ních a mezinárodních stran, že hlavní zápas
děje se fakticky mesi lidem křesťanským a
židovstvem. Viděl, jak posice křesťanstva jsou
slabě a nenpřímně hájeny; proto se chopil
obrany na vlastní pěst, věda, že strana ote
vřeně křesťanská bude nejlepší oporou národa,
ať již listy jiných stran překrucují skutečný
stav věcí jakkoliv.

Dopis z Prahy.
Papírové vlastenectví. Slyšeli jame, jak po

vítězstvích suciálních demokratů v prvých
volbách rozlebl se českým lesem jeden křík
leknuti a etracbu. V zápětí voláno v české
žurnalistice, ovšem mimo pokrokářskon, po
jednotném postapu všech opravdu českýchstran.
Však pozornému čtenáři neušlo, že jisté části
mladočeské žurnalistiky byla vtištěna barva
farizejská. Byl to Kramářův „Den“, který ve
chvílích svrohovaného nebezpečenství otiskl
provolání skřehotavých fanatiků z „volné my
šlenky“, aby všady postupovalo 8e proti kleri=
kálům. Ovšem vešlo o užší volby katolických
kaodidátů e mladočechy, uýbrž se sociálními
demokraty, a to na venkově, kdež jinenovitě
sociální demokratické cíle znamenají rozvrat
etředních stavů. Otištěním onobo provolání,
jakož i jinými potoucblými výzvami Kramářův
„Den“ osvědčil tak málo porozumění pro po
třeby venkovského obyvatelstva, jak maoho
projevil frivolnosti k jeho životním zájmům.

Tato zradu musí kde kdo s opovržením
odsouditi. Dobře ještě, že voličové měli více
rozumu a vlasteneckého citu, než List, který
chce vychovávat lid. Kdo může badoncně vě
řiti opravdovosti a důslednosti zásad u listu,
jenž v kritické době radí venkovskému vo
ličstvu, aby volením sociálního demokrata spá
chali samovraždaf Komu bude možno rozpo
znati, kdy časopis tento ukuzaje pravý svůj
obličej anebo kdy má nasazena maska? Vo
láním po seřazení všech vlasteneckých voličův
a v tomže čísle adílenou radou, aby 8e postu
povalo proti klerikálům ve prospěch socialistů,
otevřel tento list vrata, jimiž bylo lze zříti
kočičí zlato jeho češství a šklebivon neupřím
nost zásad.

Kdo jste, pánové, kteří takto píšete anebo
psáti dopoaštíte? Pozorajete-li, že po tomto
činu nemohoo vaše slova býti čtenářům zá
konem? Va vážné cbvíli, kdy tryskal z duše
vároda výkřik veliké povinnosti zachrániti, co
se ještě zachrániti nechá, vyšli jste, pánové,
na světlo Boží, oděni jsouce rouchem jakobín
ské vevraživosti proti českým katolíkům. Na
jedné atrauě strachovat ae o věc národní a na
drobé straně věc národní házet přes palubu,
protože běží o českého katolíka, jest tolik,
jako stavět tupou a obmezenou straoniekost
do řady prvé a zájem český do řady drahé.
Tímto činem ve velké chvíli přiřadil se „Den“
k časopisům krásně znějících formulí a zdán

livýcb pravd. V ku toho oprávnění
učiniti otázka: ; šímjestna adaP
A jako v revoluci francouzské Collot tázal se
Fouguiera: Choeš sdemorálisovat gaillotina1,
právě tak můžeme čo tázet rodakce „Duo“:
Chcete zdemorslívovat sásady? Totéžmožno
ovšem říci i o „Národních Listech“. Radímě
oběma listům, aby ae ve svém velkopanském
liberalismu mírnilý, neboť čeští katolíci ve
svém uvědomění poroston, a přijde chvíle, kdy
budou sílni dost, aby lospodářskou a sociální
prací vůbec všechny pomlavy vyvrátili. Mímo
specielně náboženskou obranu jest také obrana
práce pro potřeby nejširších vrstev lidových,
a tato činnost opravdovým duchem demokra=
tickým se nesoucí bude nejmohotnější naší zá
štitou proti všem řemeslným tupitelům.

. .
s

Sedm katolických poslanců těžce dolehlo na
realistickou mysl „Času“, jemuž naši poslanci
jsou denním hovorem a nočním snem. Kalná
duše jeho pozvedla se z bahna a namáhá se
usmívat, ale Špatuě ntajovaná zloba dokazuje,
že úsměv pánů redaktorů z „Času“ jest hodně
trpký. Zvolení sedmi katolických poslanců
vůbec způsobilo u našich rozmilých pokrokářů
takovoo nálada a takový stav, který fysika na
zývá hromaděním elektřiny. Proto rádi uzná
váme, že pánové ge musí vymlavit vtipy, je
jichž pošetílost nedá ao nijak obmeziti. Však
bylo to nějaké překvapení. Stále prorokovali,
učeně i neučeně dokazovali, že klerikalism jest
ubit, že český lid jest pokrokový a jde za
Masarykem, a tu najednou z čista jasna udeřilo
sedmi katolickými poslanci, zvolenými kato
lickými voliči, kdežto Masaryk a Drtina masili
býti podepřeni chůdami stran jiných. Však
připomínáme pánům, že na vítězství katolickém
nejsou bez podíla, a to pro ně zajisté jest nej
trpčejší pilalkou. Neopatrné slovo v zápalu
pronesené letí hned neodvolatelně světem a
nezůstane bez odpovědi. Právě tak stalo 86
e beelem, jož vydal Masaryk proti katolíkům.
Přineslo hojnou úrodu. Masaryk v protikato
lickém fanatismu hnán byl ke prachárně a
způsobil výbuch, který zaduněl a otřásl vším
katolickým lidem.

Dvou i mužů šelí český národ,
Gebnuera a prof Riegra.Dvě zdatné síly, dvě
silné povahy, dvě zlatá srdce. Jeden i drohý
pracovali v zátiší, nemilujíce rušného vystu
pování na veřejnosti, která nesoustřeďuje, nýbrž
rozptylaje síly těch, kteří mají za úkol, vy
konati veliká životní díla. Povaha našeho ná
rodního života věru málo má náklonnosti,
oceňovati správně tiché pracovníky vědecké.
Naše pozornost poutána jest více hlaučným
zevnějškem, než vážným vnitřním životem lidí,
kteří kladoa pevné kvádry na stavbu vědy.
Oba mažové tito vrývají se do paměti net
moraou včelí prací, jež byla přívlastkem ce
lého jejich života.

Čionost Gebauerova jest totožna s pozná“
nim vývoje starého i nového českého jazyka.
Jeho značko mají všechny učebnice a rozpravy
o aprávnosti naší řeči. Všude Gebauer, který
ohledává každé české slovo, který vychovává
učitele správného českého jazyka, který dává
plodná podnětý, který snáší 8 ohrotbnou pílí
rozsáhlou látku bohatosti národní naší mlavy.
My neodborníci jen tašíme veliké jeho zá
sluby, když zde onde v kvapu denního života
jen tak Jetmo něčeho z jeho práce pochytíme,
úlohou však odboroíků jest, aby dílo velikého
českého jazykotpytce národu osvětlili a ocenili.
Nechť představí veřejnosti muže, jenž jí unikal
8 o němž dobře možno říci slovy Hellovými:
nAnděl osamocení bije vše, co vyniká.“

Širšímu obecenstvo utkvělo snad jméno
Gebaner z dob rukopisných bojů. Přehlíšejíce
dnes z dáli minulé ony zápasy, máme klidnou
mysl a víme ještě jistěji, že Gebauer tehdy
byl veden čistým zájmem pro pravdu, pro niž
Bnesl své doklady a ačinil s oich logické dů
sledky. Jestliče tehdy dravostí a rozčilemostí
boje leckdy nešetrně Gebanera bylo dotčeno,
nebyla toho příčinou jebo osoba, ojbrž ta
okolaost, že v boj vnořil své jméno také Ma
saryk, o němž se vědělo, že jazyku českéma
nerozhuí. Gebaner pozdě ovšem poznal, že měl
vystonpiti sám, a že jeho vývody by přijaty
bývaly s větším klidem, než když užili jich
realisté, kteří potřebovali pro sebe nějakou
určiton silnou značka, aby se veřejnosti mohli
důrazně představit. Gebauer řekl své slovo,
odůvodnil svůj názor a vrátil se ke avým vě
deckým pracím, ač realisté všemožně se při
čihovali o to, aby zůstal 8 nimi na aréně ve
řejnosti. Gebanor s dalším vývojem realistické
strany ;neměl nic společnéhu, protože duševní
jeho život a jeho povaha byly rázu docela od
Jišného od českého realismu, a jmenovali-li ho
realisté kdy svým stoupencem, pak brali jméno
jeho nadarmo a přikrašiovali se vzácným jeho
jménem nešetrně a neprávem. Slovem : Gebauer



« lidé potřebovali: Gebanera. Co by bo takébylo
spojovalo s realisty? ©Vědecká kritika? Ton
vynikal dříve, než Masaryk přišel na univer
situ. Právě tonto vědeckou kritikou se lišil

-sásadně od realistů, protože vše řekl klidně a
pro věc, kdežto realisté křičeli o své kritice
do celého světa a provázeli svůj křik bouchá
ním na turecký buben a řinčením Ččinelami.
Gebauer řekl avé mínění o rokopisech a pak
mlčel, však realisté, kteří se 8 ním pobodlně
ovozli, 6o chvíli na tehdejší boje rukopisné
malicherně se odvolávají a, ačkoli s nich dávno
poslední krapet vymačkali, přece podnikají
touto práci vždy znovu.

Prof. Rieger byl ticbý pracovník, jenž
dodával vědeckou oporu pro veřejný život a
politické zápasy. Kul ve své dílně zbraně a
8 oenstupující důslednosti sestavoval důvody,

roč máme držeti své historické státní právo.
80u ovšem i jiné jbho velice cenné studie, sle

v tomto obora bárala celá jeho daševní pod
stata a zářila vlastenecká mysl, tak oilná, tak
mohutná jako u jeho velikého otce a děda
Palackého.

Zmizela tedy již ta jeho veliká štíhlá po
stava, vdešel ten muž vážného a snivého obli
čeje a kamsi do dálky dívajících se očí. Všem
jeho přátelům zůstane v trvalé paměti jeho
milá vzácná povaha, jeho mírnosta společenská
ochotnost. Rieger byl muž, kterého těm, již
9 ním důvěrněji se stýkali, nelze nikdy zapo
menooti. Stále budou slyšeti jeho lahodný hlas,
jímž klidně vykládal své názvry a oavětloval
věci, na které jai se tázal. Z jeho výkladů ne
páchla nikdy vyčtená moudrost, nýbrž mluvila
2 něho vždy sama, přímo nazírauá pravda.
Jeho zádumčivý obličej vypovídal o samotář
ském přemýšlení a nzavřenosti před světem.
Leč voikl-li kdo do svatyně jeho duše, otevřelo
ee mu zlaté srdcé a oblažila ho sdílná apřím
nost. Odešel předčasně, překvapil všechny své
znárné, neboť nikdo z nich netašil, še by or
gAnism jeho byl tak sesláblý a rozvrácený a
že by rázem podlehl přikvačivší nemoci. Mimo
to prof. Rieger byl synem muže, jenž přes
všechen bouřlivý a račný život politický dočkal
ee starých let, a též matka jeho nezemřela
právě v mladých letech. Však smutná pravdo
dokazuje, že za zdravých rodičů nelze úsuzo
vat na věk dětí. Ovšem intepsivní studium,
napjetí duševní, jako vůbec v našem věku
ničí pozvolna organism, tak i u Riegra bylo
neposlední zajisté příčinou jeho předčasné
smrti.

. ——ě

Obrana.
(8) Mlěeti zlato, myslí si redakce „Casu“,

když socialistická vymazlená netýkavka švihne
bičem i po tak oddané složebnici, jakou jest
Masarykovská strana. Zle se zlobí socialisté,
če vzal dr. Drtina mandát Hamplovi. Na př.
„Východočeský Obzor“ píše v dopise z Holic:
„Zůstane pravdou přes všecky výmluvy, že
mladá buržoasie 8 drem. Drtinoa obětovala
svoji občanskou a politickou čest, zkompromi
tovala prof. dra. Drtina za účelem mandátu.“
Volební plakáty vocislistické poukazovaly na
neslašný způsob bojeDrtinovců, HPvávolidu“
si bouklo, až sama jeho služka „Osvětalidu“
80 ozvala, ale milý „Čas“ pořád nic. Sloha
musí mlčet a vyleje si raději svůj hněv na
„klerikálech.“ A jedná se ji přece o věhlas
ného Drtinu!

(3)O meoslušné volební agitael posud
píší roztrpčeně Masarykovaké listy. Ovšem si
dávají pozor, aby ani nezavadily o snrovosti
a násilnosti soc. demokracie. Jest skutečně po
divno, že tihle majitelé „vyšších morálních
zásad“ raději si neprohlédnou důkladně volební
dílno vlastní. Pro dr. Drtina zaručovány blasy
vymáháním vlastnoroěních podpisů již dávno
před volbou. Mnobý podepsa' aby měl pokoj
před pokrokářskou zlobou. Agitovalo se od
domu k doma, v den voleb políčauy sítě na
neuvědomělé voliče. Zde v Hradci v samé vo
lební síni jeden intelligent člověku elabomysl
nému sobral lístek a jen po rychlé intervenci
jej vrátil. (Patrno, jak doplňovali pokrokáři
svůj volební kádr i z lidí příliš málo avědo
mělých.) Před užšími volbami chodili statní
janáci i po katolících pro legitimace; prý aby
vyzvedli hlasovací lístek. V jednom domě se
jim dostalo řádaóho odbytí. Pokrokářský lékař
pse! zvláštní recepty, 8 nimiž se do lékárny
nechodilo. „Prosím o hlas! Je to nutná“, tak
psáno tužkou na receptním listko, na němž vy
tištěna i firma páně doktorova. Tedy jen s ká
rávím hodně pomalu!

(3) Zářivá perla movékultary. K jsk
vysoké kultaře povznesou „neuvědomělý“ ná
rod organisovaní učitelé, patrno ze sprostých
nadávek jejich oficielního orgánu „Českého
Učitole“, jimiž tento list ulevuje buěvu svéma
nad vítězstvím katolických kandidátů při vol
bách. Mimo jiné píše tento orgán horající pro
pravou humanitu a lásko k bližnímu 23, května,

že „roemohlo se prašivé hnuší klerikální“. Necht
prý veškerá oboc učitelská odpoví zdvlžoné
reakci mohutným projevem. Dovol, reformní
orgáne, poslechne slušný, vzdělanýučitel vý
zvy tak sprostého žarnála? Tukhle dovedeš
titulovati bnntí, jehož súčastnila se tuk valná
část českého národa bez pomoci cizácké? Ka
tolfoi, pamatujte si, jak hrobě o vás otfrá se
orgán, který plnoo parou pracuje o odstranění
vašeho náboženství ze škol a který ani jednou
nepokárá zaprodance židovstva, vyhazující ka
tolické dělníky z továren, Ty katolíku, jsi jen
povinen platit na tyble vychovatele, kteří by
sami potřebovali poučení o slušnosti, než do
Školy vkročí; ale ozveš-li se proti jejich
bezuzduým Štvavicíu, hned ve jménu pokroku,
vyššího vzdělání a svobody(!l) ti nadají. Ty
plať, a orgacisovaní pokrokáři budou vychová
vati tvé děti tak, jak to chtějí vídeňští židé,
kteří jistě ne z veliké lásky k našemu uárodu
požadavky „volné školy“ šíří.

„Klerikální prašivé hnntí!l“ Tak se od
váží psáti „pokrokový“ orgáu na potupu če
ských pokrevenců, ač ani slovem nepokáral
troufalou provokaci pražského židovatva, které
přece ukázalo při volbách až příliš mnoho
samostatnosti. Jen ten katolický Čech nemá
práva po všech kopancích samostatně se orga
nisovati; vždyť „Český Učitel“ docela prohlá
sil, že nemají rodiče práva ani doma své ná
boženské přesvědčení dětein vštěpovati. Pak
prý ten orgán chce alonžiti českéma lidu|

Politický přehled.
Říšská rada svolána jest na den 17.

června. Čím bližší ten den, tím zřejměji uka
zuje se složení sněmovny poslanecké. Dne 5.
t. m. v Praze na schůzi poslanců českého ná
roda ze zemí koruny svatováclavské (vyjímajíc
poslance Socialistické) usnešeno jednohlasně
utvořiti společný klub říš. poslanců českých.
Zvolen i zvláštní výbor na vypracování stanov.
Na 84 poslanců českých postavilo 8e ta do
služeb národa českého. Polští poslanci zacho=
vajt prý rozhodnou solidaritu u badva hájit
rovnoprávnost a autonomii zemí jako dosud.
Čeští pokrokáři na sjezdu svém v Praze 2.
t. m. usnesli se pracovati v zájmu maloživnost
nictva a malorolnictva. Jen aby! — Jihoslo
vanský kloub bade udržovati styky především
se Slovany a pak s křesf. sociály a katol. kon
servativci, — Mezi stranami německými proti
slovanské upolečné práci jeví se tím menší
chuť k utvoření společného klabu. Němečtí
křesť. sociálové a uěm. katol. konservativci
elončily se v společný klab. Samostutný klab
utvoří i Všeněmci, kteří dáli si nové jméno:
němečtí radikálové. Německá !lidová strana a
němečtí agrárníci utvořili aěrmecko-nacionální
svaz. Tři židovětí poslanci za Vídeň, kteří
nebyli přijati do žádného klubu, zřídili si
s některými odštěpenci od něm. pokrokové
strany klub demokratický. Panovník vyslovil
sa ostře o uesvornosti něreckých stran a při
audienci člena zem. škol. rady pro Čechy dr.
Bendienera znovu projevil přání, aby v Čechách
co nejdříve provedeno bylo uárodnostní vy
rovnání. — V poslanecké sněmovně bude tedy
108 Čechů, 79 Poláků, 32 Rusů, 23 Slovinců,
12 Charvatů, 2 Srbové, 231 Němců, 19 Vlachů,
6 Rumunů a 4židé. sionstičt( z Haliče a
Bukoviny, kteří zvoleni jsou na národnostní
program israelský a budou skládati slib i he
brejsky. — Ve Vídni odhalen za přítomnosti
císaře nádherný pomník zvěčnělé císařovny
Alžběty.

V Ubrách rozviřaje se nový boj, spor
mezi koranou a uherským ministerstvem.
Maďaři čím dál tím úporněji míří k utvoření
samostatnosti. Jde jim o to, aby všecka státní
moc byla soustředěna v uherském sněmu, bez
něhož by nebylo žádné vládní opatření v Uhrách
možným, čímž ovšem by byla také ztenčena
práva koruny.

V Bavorsku při volbách do zemského
sněmu dle nového řádu volebního na základě
všeob. přímého práva hlasovacího katol. střed
stekal 99 mandátů (dosud jich bylo 102), 800.
demokrati 20 (dříve 12), liberálové 26 (23),
selský svaz 19 (20).

V Portugalsku šíří se hnutí ku zbavení
trůnn krále Karla. Vytýká se mu jeho finanční
hospodářství a opojení jeho s velikými prů
myslovými společnostmi, která poškodily ve
řejný blahobyt.

Ruské damě prorokují již sami poslanci
rozpuštění. Dama zamítla osnova zákoná, aby
na oslavování zločinu byly určeny ostřejší
tresty; spolu zamítnuta předloha týkající se
opatření proti útěku trestanců. Vražedné útoky
revolucionářů neustávají.

Z činnosti katol. spolků.
E křesť. sec. spolku paní a dívek

v Hrade! Králové. V neděli dne 2. června

přednášel vldp. Dr. Reyl „O volebním právu žen“,
dovodiý se stanoviska sociálního i náboženského

zkušenosti z posledních voleb, ve kterých ženy
projevovaly značný zájem o volební výsledek,
což platí zejména o ženách pokrokových. Zjev
tento má býti i ženám katolicky smýšlejícím po
vzbuzením, aby se zajímaly stejnou měrvu 0 zá
konodárné sbory, protože výsledky pochybených
zákonů pociťují zrovna tak neblaze jako mužové.
Heslem našich žen must býti požadavek rovno
právnosti v politickém životě.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Ustanoveníjsou: pau

Frant. Matouš, kaplan v Novém Bydžově, za fa
rářa do Bystrce; p. Václ. Bóbm, kaplan v Oustí
n. Orl., za faráře do Orliček; p. Fr. Schrottar, koop.
v Bernarticích, zn far. do Smrčné; p. Vinc. Macek,
koop, za administratora v Ousobí; p. Vil. Krenk,
kaplan v Čermné, za kaplana do Oustí n. Orl.;
p. Jindř. Laš, administrator v Orličkách, za kapl,
do Čermné; p. Jos. Valenta, kaplan ve Weckels
dorfa, za koop. do Bernatic; p. Fortunat Kořínek,
fundatista v Hroch. Týnci, za koop. do Levina;
p. Vinc. Šetioa, kaplan ve Žlunicích, za kapl. do
Nov. Bydžova; p. Jos. Cvejn, administr. v Bystrci,
za kapl. do Žlunic, — V Pánu zesoul: p. Antonín
Vančura, (V Vulo.), b. notář, vik. sekretář, děkan
v Něm. Brodě, due 3. Června, (naroz. 1843, vysv.
1868). — Uprázdnilo se děkanství v Něm. Brodě,
patron. města Něm. Brodu, od 6. června 1907.

Farní konkurs v období letním 1907
ustanoven jest na den 16., 17. a 18. července,
vždy o 8. hod. ranní v biskupském domě v Hradci
Králové. Zároveň 8e skouškou farního konkursu
ustanovena jest zkouška pro místa katechetská
na školách měšťanských,

Ve sehůzl městské rady králové
hradeeké dne 3. června 1907 usneseno: Návrh
technické kanceláře o typu domku dělnického
s přibližným rozpočtem postoupí se místní orga
pisaci strany národně-sociální a sociálně-demukra
tické. — Výkaz pokladní hotovosti ze dne 27.
května t. r. městským důchodenským úřadem před
ložený vzat byl na vědomí — Dle oznámení měst.
důch. úřadu poukáže 8e k příjmu částka K 1979-80,
jež vydražena byla za trávn na pozemcích v ray
ona povnoslním. — K vybídnutí p. Jos. Kubálka,
c. k. cvič. nčitele zde, stala se měst. obec králové
hradecká členem „Jednoty Komenského“ a pří
spěvkem K 100—- splatným v 5 roč. lhůtách. —
Panu M. Bradymu odepíše se částka K 7-38 z čin
žovního groše z uprázdněných bytů v domě čp.
123 a 149. — Žádost p. J. Katachnera, továrníka
zde, za zavedení pitné vody do jeho továrny, po
stoupí se techu. kanc. k vyjádření. — Schválen
byl pronájem pozemků t. zv. „Pastoušky“ v Pou
chově p. Fr. Valcovi tamtéž za částku K 27380.
— Schválen byl návrh, aby ceny dříví palivového
zvýšeny byly o 20 b na 1 m prostornému, doem
1. června 1907 počínaje.

Rodimuné. SI. Anda Pilnáčkova a p. Heřman
Janeček, notářský koncipient v Hradci Král., slavili
sňatek avůj dne 4. června 1907 v chrámu P. sv.
Ducha v Hradci Králové.

Z čítárny průmyslového musen
v Hradci Králové. Čítárna navštívilov m
slci květnu ve 12 večerech 431 osob. V čítárně
vydáno na 193 žádanek 103 svazků a 126 před
lohových děl s vice než 6500 jednotlivými před
lobami. Domů zapůjčeno 166 osobám 183 ovazků
knih a 1018 předloh. Do okolí 11 osobám 18 svazků
knih a 323 předloh. — Vzhledem k nastávající
rovisi knihovny Zádá apráva této o vrácení vy
půjčených knih a předloh nejdéle do 4. čarvence.
— Za členy musea průmyslového s roč příspěv
kem K 2*— přihlásili se pp. dvoroí rada Felix
z Koschinů, pres. c. k. kraj. soudu, Hanuš Richter,
spediteur, Ant. Libický, ředitel c. k. vyšší reálky
zde, architekt J, B. Kovář v Semilech, al. Emma
Steinmannová zde, sl. Klem. Kroužílková v Jičíně,
pp. dr. Lad. Symon, c.k. okr. lékař a Em.Trolda,
c. k. okr. komisař v Žamberku, Heřman Janeček,
notář. koncipient a V. Škoda, sochař zde. — Pí.
Milbanerová věnovala knihovně 2 svazky knih.
Dík uctivý vzdává správa knihovny.

Do komcertm pořádaného 8. t. m. ve vo
jenském parku sníženo pro studující vstupné na
20 h

Hradecké hradby. Četl jsem, že byl
hradby svého času od eráru zdarma městu nabí
zeny. Nevím o tom nic. Kdy se tak tedy stalo?
— Jeden taky zvědavý poplatník.

Starouškové chudáci. Stařičkóman
žele Herkeselovy z Podvinče dojal osud Jejich
syna tak, že se odhodlali život si ukrátiti. Oba
skočili do vody. Leč na štěstí starouška vytáhli
z Labe a stařenku z Orlice, přivedli je ve zdejší
okr. nemovnici k vědomí, načež syn Si je včera
odvedl domů.

Dobročinný kemitét dam v Hradci
Králevé, jehož účelem jest zaopatřovatichudé
dítky hluchoněmé potřebným Šatstvem, prádlem a
obuví, konal svoji řádnou valnou hromadu dne
28. května 1907 v nové budově „Rudolfina“.
Spolek čítal v roce miuulém 240 řádných členů a



42 dobrodinoů, Příspěvky členské vynesly 3885-40K,
sbírka štědrovečerní 406-906 K, úhrnem 792 716K.
Vydání činilo 71-18 K. — Spolek odbýval dvě
výborové achůze, v nichě vyřízeny všechuy zále
žitosti spolkové. Každébo roku bývají chudé dítky
hlochoněmé den před „Štědrým večerem“ podělo
vány damami z komitétu různými potřebnými
dárky. Fankcionářkami zvoleny dámy: předsedkycí
pí. Marie Steinfeldová, místopředeedkyní pí. Aloisie

Šantrůčková, jednatelkou sl. Adéla Eiglová a
kladní pí. Pavlína Tolmenová. Do výboru zvo

eny dámy: ppí. Marie Beránková, Anne Czurbová,
Marie Čečilová, Božena Franke-ová, ' Růžena
Hobzková, Aloisie Janečková, Růžena Jirotková,
Bohumila Kořínková, Anna Nováková a Terezie
Štefanová; revidentem účtů vdp. Vladislav Sekera,
ředitel „Rudolfina“. — Paní revidentce účtů srdečný
dík budiž vysloven. Též sl. redakcím „Obnovy“ a
„Ratibora“ děkuje spolek za ochotné uveřejň vání
správ spolkových.

Divadlo v dívčím
vanky dívčího pensionátu školských sester sehraly
se darem Weisenhoforovův © obraz ze života
„Láska sosterská.“ Zamlouvala 86hladká soubra
a přirozené podání jednotlivých rolí. Role Hed
viky, Doubravky, Vendy a Frýdy budily zaslou
ženou pozvrnost ©Pěkného efektu docílil zjev la
butě. Svižný Vašákův abor „Píseň Česká“ a v mesi
aktí pianové skladby byly s povděkem obecenstvem
přijaty.

Výlet na Slezské Předměstí. Kfest.
sociální spolek paní a dívek pořádá v neděli dne
9, června o 3 hod. odpol. výlet naSlezské Před
městí do zabradního hostince p. Spryňara u ná
draží. Program pestrý a velmi zajímavý. Večer
bude vypuštěn balon. Buffet, koalení o ceny, hudba
Černilovské kapely. Vetopné za osobu 20 b. Za
nepříznivého počasí odbývá se zábava ve dvoraně
„Adalbertina.“ © dostatečný počet židlí i stolů
bude postaráno, takže ještě větší nával obecenstva,
jaký byl Jonského roku, nalezne v zabradě dosta
tečné umístění. Čistý výnos podpůrné nemocenské
pokladně.

Nepřístojment. Píše se nám z kruhů o
becenstva zdejšího: V úterý dne 4. června pro
cházel jsem se svým přítelem o 9. hod. večerní
kolem domu firmy „Bergr £ Munk“. Jaké bylo moje

pousionátě. Choek

úzeň, dovede si každý pomysliti. Poblédl jsem
vzbůra a spatřil jsem v druhém poschodí zmíně
ného domu, jak služka leje dolů vodu a avoji
práci provází neslašným smíchem. Upozornil jsem
na tuto nepřístojnost strážníka Petzolda. Ten však
mi s úsměvem odvětil: „T+ zalejvají u Mouků
kytky“ — a bez dalšího klidně kráčel dál. —
Myslím, že jest povinností měste a jeho příslušných
orgánů (strážníků), aby podobnému zalóvání za
bránilo, ježto se jim zalévají nejen kytky, ale i
šat kolemjdoucích. :

Ozdobom sadů stávají se od nějakého
času suché větve stromů v městě i za městem
Strom plný zeleně se suchými větvemi prapodivný.
budí krasocit. Leckterý chudák zdarma a 8 ra
dosti by ořezal tu sachou krásu, a jak by si
krásně zetopil! Či snad nebyla dosud vyřízena
žádost za okleštění té soché krásy?

Záložonská madace. Na paměť2bletého
trvání záložny v Hradci Král. zřízena byla r. 1888
nadace pro uejstaršího, scbudlého a bezáhonného
člena mužského i ženského poblaví. Nadační ji
stina činí K 2000 — a 5% výnos její K 100—
bude udělen výborem záložny dne 6. července.
Žádosti buďtež podány do 390.června do 4. hod.
odpol. v kanceláři záložny.

Závěr školního roku ma pekrače
vací škole kupecké v Hradel Králové

pry dne 3. červnat.r. obvyklýmzpůsobem.ci sešli se o 2. hod. odp. ve dvoraně obchodní
akademie, kdež knim promlavil místopředseda ku
ratoria obchodní akademie p. Ant. Komárek a zá
stupce obchodotho gremia p. Václ. Špalek. Ředitel
Školy sdělil pak běžné zprávy školní a vzpomněl
těch, kdož školu vydržují. Na to rosdána žactva
vysvědčení a výkazy a rozdíleny odměny. Jako
kašdoročně přispěli na odměny: městská rada, spo
řiteloa, právovárečné měšťanstvo, Záložní úvěrní
ústav, záložna a obchodní gremium v Hradci Kr.
a Českoslovanská obohodnická beseda v Praze. —
Počet zapsaných učňů v tomto školním roce byl
53, do konce roku zbylo 45 učňů. Vyučovalo se
ve třech třídách po třikráte v témdni: v pondělí,
ve středu a ve čtvrtek, vědy od 2 do 4 hodin
odpoledne. Nejpilněji navátěvovali letos učhové
těchto pp. zaměstnavatelů: C. Vlacha, B. E Tol
mena, B. Melichara, R Helwicha, Jana Ubra, K.

Ed. Krupky, L. Tonga A. Šabrta, B.Broukala,V. Špalka, J. Broda, V.Michálka, V. Můllera a
J. Žaloudka.

Řemesiníe! v Hradel Král. r. 1858.
Boku 1858 bylo v Hradci Králové: 17 řesníků,
4 obchodníci s jatečným dobytkem, 16 věnečkátů,
8 pekařů, 2 kováři, 5 bednářů, 6 zámečníků, 7
klempířů, 41 hostinských a výčepaíků, 1 kotlář,
29 kupců a obchodníků, 6 mydlářů, 2 voakáří, 54
bokynářů, 1 kominík. (Měst. archiv fasc. 0/16).

Obyvatelstvov Hradel Král. r. 1857.
Boku 1857 bydlelo v Hradci Králové: I. Dle ná
boženství bylo zde: katolíků římsk. 8802, neajed
nocených řeckých 1, evangel. lather. 6, židovského

9. II. Dle pavolání, živností a ).: kněží 34, úřed
niků 183, rojínů 24, literátů, umělců 9, právníků,
notářů 15, zdravotnictví nálež. 29, statkářů 2, do
mařů a maj. důch. 37, továrníků a řemesin. 304,

obchodaíků 36, pomoc. při polo."hosp. 9, B temeslech 218, při obchodu 42, jiných sluhů80, ná
denníků 48, jiných muž. osob přes 14 r. 146, žen
a dětí 2608. — III. Dle stáří: od narození do 6.
roku možů 248, žen 238, přes 6 až do 12 m. 351,
£. 213, od 13—14 m. 99, ž. 385, I4letých m 42,
láletých 36, 16letých 34, 17letých 39, 1Sletých
32, 19letých 24, 20letých 26, Žlletých 31, přes
31—24 let 71, všech žen vtomtéž stáří 370, mužů
od 24—26 let 39, od 26—40 let 269, žen 297,
m. od 40-60 let 389, ž. 480, m. přes 60 let 03,
ž. 182,—IV. dle stavu : svobodných m. 1092, žen
1128, ževatých 623, vdaných 673, ovdovělých m.
84, £. 317.—V. Dle místa zdržování: přítomných
mužů 1509, žen 1784, nepřítomných m. 290, žen
294. Hlavní součet: Přítomných mužů i žen dom.
8293, cizích mužů i žen 1768, všech přítomných
obyvatel 5061, nepřítomných muž. i žen. obyvatel
524, veškerého obyvatelstva přítomného i nepří
tomného 5585 osob. (Měst. archiv fasc. 8/14, 2.)

Ze Záložního úvérního ústavu
v Hradci Králové. Stav vkladů: (na knížky,
pokladniční poukázky a běžný účet) 81. května
1907 K 10,119.198'83*) (* V předešlém čísle vklady
omylem uvedeny kor. 9,249.635-66 místo kor.
9,610.061-24.) Eskoatsměnek: V květnu roku
1907 eskontováno kusů 1658 v oboosa korun
2,800.768:45 oproti 1150 kusům na obnos korun
1,7500012-48 v květnu 1906, tedy více o kusů
508 na K 550.75697. Skladiště: (V květnu 1907.)
Uloženo zboží v ceně K 673 289-— S vydáváním
akcil IIL emisse právě započato. Tyto vydány
badou pouze doručiteli původní potvrzenky emisení,
jakož i proti předložení všech stvrzenek o vyko
naných splátkách.

Spořitelna kralehradecká. V měsící
květnu 1907 uloženo mna vkladní knížky E
169.11799, vybráno K 19528756, vklady koncem
května 1907 K 11,622 87372, na hypotéky půj
čeno K 33.000' , splaceno K 2589856, na by
potékách koncem května K 9,809.104-32, cenných

pní v zásoběK 3,099.000—, ološenépřebytky601.132 07.

Úmrtí. V Něm. Brodě zemřeldne 3. června
t r. městský děkan vldp. Ant. Vančura. Narodil
se r. 1843, pa kněze vysvěcen r. 1868. Pohřeb
konal se dno 6. června ma místním hřbitově,
R. i p.

Děkanský kostel v Pardubicích.
Ke cti spolku pro vystavění děkanského kostela
v Pardubicích musíme dosvědčiti, če přemnozí
členové jeho vykonali ve prospěch tak vysoce dů
lešité záležitosti ohromný kus práce úplně ne
zištoě, vedeni jsouce čistě myšlenkou ideální.
Přes všecko však Úsilí a cenné kroky nedaří se
dílo to, jak by bylo žádoucno, ba naopak zdá se,
jako by cíl tím více se vzdaloval, čím více sna
šíme se ho dvsáhnouti. Někde to astavičně vázne,
a celá akce aebýbe se z místa. Nekonečné prů
taby a překážky na všech stranách jsou na zá
vadu tomuto ašlechtilému snažení a působí neblaze
u všech, jimž zájmy náboženské nestaly se úplně
Ihostejnými. V Pardubicích již dávno měl býti
nový veliký kostel, tek veliký aspoň, aby byl
v prostorách svých přiměřený stále vzrůstajícímu
počtu obyvatelstva. Marné všsk čekání. Myslíme,
že tím nejsou snad vinoy některé osoby, naprosto
ne, ale více ty nešťastné stávající poměry. Ko
nečně musíme teké dozoati, že nebude ani dostatek
peněz ne nějakou monumentální, architektonickou
stavbu, jak so v Pardubicích všeobecně očekává.
Nelze také větší část v dozírné době sehnati,
třeba že příspěvky roční json poměrně dosti zaačné
Pravděpodobno jest, že na starém kostele nebude
se moci asi nic měniti, nic bořiti a ničiti jakožto
starobylé památce. Nesbude tudíž než stavěti
kostel nový. Uvášíme-li však, co by takový kostel
stál, jestliže by to měla býti budova slohově nmě
lecká, vyzdobená snad vším možným architekto
nickým vkusem uvnitř a zevně, na takový 8uma
se tak hned v Pardubicích nesebere. Co tedy
zbývá? Vystarte kostel, který je nanejvýš nutný
jako prostinkou budovu beze všech zbytečných
osdob a uměleckých okras pro pouhou dohosluždu,
ale ne pro umění stavitelské a | obdivovatele
krásných uměleckých budov. Snad asi takový jako
je kostel v Libni u Prahy a jako se stavějí ko
stely v Americe pouze pro předoí účel svůj, a to
ostatní všechno musí sůstati za našich dob stranou.
Tolik peněž pohromadě máme, Taková prostiská
budova vydrží také 100 roků a to zatím stačí.
Jen kostel, kostel musíme v Pardubicích míti, to
Je horoucí přání všech upřímných katolíků!

Híkove divadle v Pardubicích a
jeho plakáty. V dělnickém domě v Pardubi
cích produkoval se v těchto dnech jakýsi Igaát
Mík se svým elektrickým divadlem (kinematograf).
Jako reklamu dal vyvěsiti na rozích ulic fantas
tické barevné plakáty, které budily svojí pestrostí
všeobecnou pozornost kolem jdoucích. Pravou 8en
saci roznítil plakát, mající snázorniti úpanělskou
jakvisici se všemi vybájenými ukrutnostmi s ka
rikaturami moichů, kterak tu s dábelským úsměvem
na tvářích pohlíšejí na ové oběti úpící v brůso
strašných bolestech na rozličných mučicích ná

etrojích v tejných podzemních sklepeních. To bylapastva pro Jidskoufantasií: krev, obeň, kleště,
dýka a katolický mnich. „Osvěta lidu“ si tuze
pochvalovala a nemohouo utajití radest nad tak
podařeným obrázkem, odkryla sase ušlechtilé nitro
své,horujícípro pravda,krásua pokrokvkaždém
směru. Co u slušných lidí probouzelo oprávašný
odpor a ošklivost, to bylo pro „Osvětu lidu“ la
bužnickou pochoutkou, do níž se pokrokářský list
celou silou svého nělechtilého ducha zrovna po
nořil. Přejeme jí ta radost. Kdyby byl namalován
na plakáté Hilsner anebo ruští žídé, vraždící bes
tiálně lidi naprosto nevinné, nebyl by tam plakát
visel ani Jedinou hodinu. O to by Be již o. k. hejt
manství postaralo A přece by měli pánové věděti,
že ty plakáty falšovaly hrabě bistorickou pravdu.
Takové bnusné štvanice proti židům se v Rakousku
nestrpí, to jen proti katolíkům. A nadto sluhové
židů v „Osvětě lida“ i „Východočes. Oszoru“ by

ronili slzy nad takovou aurovostí a „klerikální
bestiálností“, Přes noc by takový plakát v Pardu
bicích jistě nevisel, o to by se židé a pokrokáři
postarali. Nyní se pěataje umělecká výchova. Snad
ten štvavý plakát na pardabských ulicích má avé
tendence, aby úroveň mravní, nálechtilost a jemno
cit lidových davů svyšoval a povznášel. Snad |
Proč si jeu katolíci musí dáti líbit talkové sprosté
a nespravedlivé urážky na veřejné ulici? Upozor
ňujeme katolíky, že podnik Míkův převrací k ra
dosti jízlivých našich nepřátel historickou pravdu
a že připisuje inkvigici španělaké to, co páchala
bezuzdně a bezohledně inkoisice lutherská a kal
vínská, jak nyní dokázali sami nestranní protes
tantští historikové. Podle toho se též katolíci k pod
niku Míkovu zachovají. V žádném elektrickém di
vadle, v žádném panoptika není znázorněno hrozaé
mučení lidí od židů, evangelíkův a socialistův,
ač by o látkai « novějšího Času nijak nebylo
pouze. Také toho nežádáme, poněvadž takovými
krvavými obrazy nikdo se nevadělá. Ale tím dů
rasněji žádáme „pokrokové“ homanitáře i c. k.
úřady, aby nebyl urážen cit katolíků předváděním
výjevů vymyšlených lidskou slobou na oklamání lidí.

Z Dobřenle. (Naše obecní hospodářství)
Jako a obecním inventářem mělo se to i s obec
ními účty. Vedly se všelijak, jenom ne eprávně.
Když nedoplatky zvláště na školném dosáhly ob
čas veliké výše, jednoduše se odepsaly. A nebyly
to nedoplatky právě lidí chudých. Čelediaové, děl
nici, museli, pokud nebyli osvobozeni, ze svých
dětí platit; těm se školoí plat jednoduše strhl
v panské kanceláři u výplaty. Výkazy o tom však
byly velmi nejasné: za koho, za jakou dobu, to
se nepsalo. Napsalo ee ku př. Velkostatek pstí
školné atd. Zato však někdo, kdo na tom měl
zvláštní zájem, i na úřadech rozšiťoval mínění, že
velkostatek platí školné za své čelediny. Kdyby
tak za posledních 20 —26 let naše úěty řádně se
zrevidovaly, pěkné věci by vyšly na Boží slunce!
Velkostatek užíval obec. pozemků, kterých nekou
pil ani nedostal, nikdo se proti tomu neosmělil
ani cekaout. Ten by se měl! Malý příklad: Vedle
pole náležejícího velkostatku jest sbytek obecní
pastviny, na němž stojí několik třešňových stromů.
A když se jednoho roku prodávaly obecní třešně,
problásil zástupce velkostatku jednoduše: „Co jest
u panského pole, je panské“ — a zástupci obce
k tomu mlčeli.

Včelařská schůze v Dobřenicich.
Dne 2. června t. r. konána byla u más veřejné
schůze včelařského spolku pro Hradec Králové a
okolí a přednáškou p. V. Machka, říd. učitele
z Nov. Hradce Král. o „moderním včelaření “
Pau přednášející velice poutavě nastínil včelaření
v dobách dřívějších a přešel na vymoženosti novo
dobé; vybísel včelaře ku přistoupení ke spolku,
kde za nepatrný členský příspěvek K 3:20 obdrží
každý výborně redigovaný časopis „Českého Vče
late“ ; mimo to je pojištěn proti vloupání a krá
deží do 600 K a proti popíchání cizích osob do
2000 K. Nadto může ei vypůjčovati nástroje a ná

řádí spolkové zanepatrný obnos. Přistoupilo znovu© členů; tak dovršen počet členstva včelařského
spolku pro Hradec Králové na 93. Srdečný dík
vzdáváme p. řídícímu učiteli Váci. Machkovi sa
pěkoon přednášku a místnímu p. řídícímu K. Pí
čovi za svolání a uspořádání celé schůze.

Mistní odber Ústř. Matice Školské
v Jaroměři pořádá v sobotu dno8. června 1907
va oslavu svého 2óletého působení Akademii. Spolu
účinkají: sl. A. Kovandova, operní pěvkyně, p. F.
Kolář, operní pěvec, hudební a pěveck lek

Jaromír“. Zpěvy doprovází p. V. Bubáček, očítel.
Program bohatý a pestrý. Začátek přesně o 8. b.
večer. Ceny míst: Křeslo v přízemí a na balkozě
K 1-90, I. místo 80 hal., II. místo 60 hal., místa
k stání 40 hal. Předprodej vstupenek u p. Fastra,
kuihkupce na náměstí.

Z Čibmze. Na visitační oosté sré zavítal
15. května nejdůstojnější velo, náš, Dr. Jos,
Doubrara mezínás, aby udílel zde pvátostsv. bif
morání. Četné banderium provázelo J. B. M. přes
Vel. Skalici, před níš čekgla budba a sbory ha
sičské. V Čibuzi pak bral se celý průvod špalírem
k slavobrávě před kostejem stojící, kdež jmépem
přifařených obcí přivítal nejdůst. pana bigknpe
starosta čibuzský p. Frant. Jirka. Nato kytic po
dala a promluvila doefa téhož p. gfarosty, Pepot.



Jirkgna; správcepakpoukázalneoprav
dovouK pabeetfarníkůk svémuvelepas
týři. Mile dojat, děkoval Jebo Bisk. Milost slovy
srdečnými,abylo pozorovati,še mnobéoto zvihlo

pohnntím, Slavnostní nálada zvýšena byla i přerásnou pohodou, takže potom sv. biřmování ndí
Jeno byloí pod klenbou volechrámu přírody; nebyl
by totiž malý kostek áš půlpáta sta biřmovanců

obsáhl. Věecka ta milá slova, ješ nejdp biskap
Jak ve chrámě, tak ve Škole promluvil, přívětivá
vlídaost jeho a láska, e jakouž měl se k velkým
1malým, dloubo s dlouho zůstanou vžité pamětí.
Proto také neradi loučili jsme se 8 nejdůst. vrch
nim pastýřem svým, když odjížděl do farnosti čer
pilovské.Banderiumi všechnynaše sboryhasičské
předcházeli povoz J.B.M. až do sousedního Újezda,
kdež, abych tak řekl, nastalo druhé loučení Nato
banderinm naše přídalo se k banderiu libranti
ekému a provázelo pak J. B. Milost až do Černi
lura. Na milé okamžiky toho dne častokráte s dí
kem budeme vzpomínati.

Z Heřie. Konecoblíbené pobožnosti májové
oslaven byl v městě našem letos způsobem zvlášť
důstojným a povznášejícím. Kázal sde po 9 dní
oblíbený kazatel P. Jemelka T. J. o časových
thomatech: Kalt mariánský, věda a víra, božství
Ješíke Krista, prameny nevěry, úcta B. Srdce P.,
orgAnisace katolíků. Z počátku mluvil znamenitý
řečník k věřícím, jací pravidelně v kostele ne
scházejí, poznenáblu však dostavovali se jednotlivci
A mužů, jež přivedla tam snad jen zvědavost, na
něž však nezůstanou mocná slova pravdy — dá
Bůh — bez účinku. zvlášť když přicházeli opět
a opět. Jeť známo, že více než pýcha roramu je
to neznalost vznešených pravd naší víry, jež Činí
s naších mužů náboženské iudiferentisty. Za to
pro dobré katolíky bylo oněch devět dní pravým
osvěžením a posilnéním a víře. — Volební ruch, jenž
minul v městě našem celkem klidně, pohoul mnohé,
až posud nesorganisovené dělníky, aby vstoupili
do organisace a bylo to svlášť všeodborové sdru
žení křesťanského dělojctva, jež získalo mnoho
členů. Je to organisace, 8 níž Be počíná v městě
našem počítati, jak se ukázalo v hnutí mzdovém,
které zde brozilo, jež věsk na Štěstí vzájemnou
dohodou mezi dělnictvem a továrotky bylo uklid
něno a patrným zvýšením mzdových sazeb skon
čeno. Obratně ve vyjednárácí zasábl důvérník náš
p. Astr, což na obou stranách 8 povděkem bylo
usnáno.

Divělpnodng: um císaře a králeFrantiška J „v Chradimi. Zápis
do I. ročníku a přípravné třídy konati se bude dne
12. července 1907. Zkoušky přijímací bned po zá
plsu.

Včelařská výstava v Novém Hěstě
mad Bet. bude zahájena dne 26. m.srpna 1907
o půl 10. hod. reuní a potrvá do 8. září t. r.
včetně, a má obsahovati vše, co se včelařstvím
souvisí. Proto zveme každého, kdo něco vystavo
vovati může, aby dle možnosti brsy, nejpozději
však do 10. srpna t. r. jednateli výstavního vý
boru p. Jos. Švorcovi, učiteli v N. Městě n. Met.,
oznámil,co vystavovati míní. Každý předmět,jehož
ve včelařství s prospěchem užití lze, jest vítán.
O bojná odměny výstavní jest postaráno. Doprava
předmětů výstavních spět bude bezplatná. Popla
tek z místa ustanoven na 2 K sa 1 m“, členové
našeho spolku neplatí ani z místa, ani vatupného,
Vystavovatelé jsou od vstupného též osvobozeni.
Novinky a předměty méně známé masí býti apa
třeny nápisem a poučením o jich upotřebení.
Každý vystavovatel nechť zároveň zašle avoa firmu
k výstavním předmětům, neb mu ji výstavní
výbor za levnou cenu obstará. Týž obatará
+vybalení a umístění zaslaných. Předměty vý
stavní musí býti dodány na výstaviště neb zdejší
nádraží nejdéle do 21 m. srpna t. r. Výstavní
předměty ze včelařské výstavy v Sušici dojdou v
čas, budon-li hned po jejím ukončení poslány jako
rychlozboší. Menší neb cenné předměty musí býti
upraveny, aby se mobly připevniti. 8 výstavou
spojen bude včelařský sjezd všech ponsedních

jednot věslatnkých dne 26. srpna přesně o půl2. bod. odpolední.
Výlet pp. prof Č. Chyského a dr.

raky = Krohnova de her Orilekých.Na uvátek Nanebevstoupení Páně podniklo ně
kolik studojících se svými professory dr. Trnkou
a známým Chyským výlet do hor Orlických. Ne
namítáme nic proti tomu, neboť turistika jest

přiný sport, obzvláště pro naše bodré studenty,teři potřebojí osvěžení na čerstvém borském
vzduchu, ale rozhodně protestujeme proti všem
provokačním projevům, jichž si studenti při
sledním výletě dovolili na -horké půdě v uza
ném území sa „dozoru“realistických Masarykovců
Přišedše do Uřína, zpívali po celé obci ostenta
tivně „Kde domov můj“ « „Hej Slované“, což
ovšem vzbudilo u Němců novoli. Před německou
Úkolou pak stala se věc, za kterou činíme zodpo
vědny pp. Trnka a Chyského. Studenti postavili

pl ukno řídícího učitele a dali se opět dočeského zpěvu; po tomto hrdinském skutku ode
brali se všichni do restaurace v Antonínově údoli.
Tento provokační projev byl veřejně odsuzován a

daborědy přičítán od uřímských2 ačitelů na vrabo p. P. Jos. Růsslera, kterého
Kváčský tní Janděkrounský lístek „Deutsche

Grenzwacht“ nazývá „ejntschechiseher Hetepfaffe“.
Dle úsudku mnohých klidných Němců jest pisa

telem této správi i největší dtváč na Uříně,učitel Manel, který byse místo štvaní raději měl

v kostele hrál, Pane Obyský a Trnko, pojďte ho
nem sem a řekočte sami tomuto ŠtváčovíManlovi:
Byl uřínský kaplan ve opojení s vámi a věděl o
vašem projektovaném výleta? Zajisté žone, vždyť
ne nedá přece mysliti, že by se realističtí Masa
rykovci panktovali s katolickým knězem, pro a'
hbožmají jen opovršení a výsměch. Vydobře víte,
pánové, jak těšké postavení má český kněz v ně
meckém úsemí a přece přicházíte a provokujete

děje se s vědomím českého kaplana. Prosíme vás,
zdršte se všech provokací na avých výletech do
hor Orlických, pokochejte ae v krásách přírodních,
jimiž tak útědře obdařil Bůb Ovlicko, ale buďte
taktními, rozamoými s napomeňte studenty va
šemu „dozoru“ a vaší „výchově“ avěřené| A ko
nečně malinkou otázku, pp Trako a Chyský: Jsou
už na rychnovském gymnasiu služby Boží v ne
děli a ve svátek „nepovinným předmělem“, že jste
scela nerušeně mohli se studenty ve svátek výlet
podniknoati? Či dal Vám k tomu p t. p. ředitel
s p. katechetou svolení? Či pro Masarykovce už
neplatí školní zákony? — Zůstaňte vlastenci a
učte svěřenou mládež lásce k vlasti, Ale — při
tom také jako starál a zkušenější lidé poučujte,
Jakým způsobem má se vlastenectví projevovati,
aby se skutečně našemu národu prospělo. Na jedné
etraně dopouští se židům germanisovati české děti;
pa drahé straně pak čeští žáci pod dozorem Chy
ského „musejí“ z vlastenecké lásky zpívati ně
meckému paedagogovi po Česku zrovaá pod okny.
Takhle se má českému národu pomoci? ©Nedává

se tak štváčským listům oěnockým vítaná záminkak dalšímu mrskání oašebo lidu? To přece pozná
každý, kdo vůbec viděti chce. Takových „vlnste
neckých“ prací víc, a bade a námi ještě bůře. Na
útraty jiného páchati pozérské „vlastenecké“ do
brodružetví dovede každý snadno; klidná a sprá
vedlivá práce pro národ jest úlohou těžší.

Z Kolína mad Labem. Pánypokrokáře
mrzí, že 8e jim nepovedlo opanovati jejich chy
tristikou také venkov, a protože dík hlasů ka
tolických voličů slavně proletěl pokrokový agrár
ník Mocker, hněvají se na všecko, cojenom třebas
zdálky jim to připomene. Na Obnoru mejí dávno
s kopce a v posledním čísle Č. Stráže ušlechti
lým tónem, hodným blasatele „čistého ovapgelia“,
odbývají „ligariáne“ z Obnovy, že se opovážil
ukázati na dvojakost pokrokářaké povahy, která
ústy slibnje, ale skutky cbybuje. Každé dítě ví v
Kolíně, že pokrokáři jsou uctiví slubové sociálních
demokratů, a že nikde není větších zastanců so
ciální demokracie než právě v konsorciu České
Stráže a semitských patronů tohoto lístku, který
sedá na soadnou atolici nad katolickou církví na
každé atránce, slo který jeat zpátečníkem až k
pláči zatmělým. Historické vědomostijsvu takové,
že volá k přípravě na čťyřstoletoupamátku výročí
smrti mistra J. Husí. A což ty ostatní články!
Kde se dá co opsati z „Času“, to ještě ujde, ale
co je vlastní výroby, to nemá blavy ani boty, jak
říká jeden z členů této créme strany kolínské.
Na př. ona bubákovitá povídačka o konkordátu,
kterou po způsobu bezaubých chův redakce v škol
ské hlídce straší čtenáře —učitele, patrně vědouc,
de jsou mezi nimi jenom tuze mladí muži, kteří
ještě borlivě si mosí všímati insertů 6 nadpisem:
mohbntné kufry, aby přírodu popohnali a trochu
vážnosti si dobyli. Tak jen statné do toho kleri
kalismu, dá Bůb, že ae tím vskřísí do roka po
čet katolíků několikanásobně. A toho bychom si
tolik přáli!

Z Čáslavě. (Valná bromada Jednoty pro
opravu chrámu Páně av. Petra a Pavla). Konečně
po téměř dva roky občanské trvajícím správním
roce svolána byla valná hromada apolku, který
vytkoul si nejen velmi vhodný, ele také nejvýš
nutný úkol — reataurovati náš starodávný děkanský
chrám. Ač achůze konána v hodinu nedosti vhodnou,
sešlo se přece dosti členů, které předseda spolku p.
porkmistr Dr. Zimmer přivítal krátkou ale obsaž
nouřečí,v níž vysvětlil, proč teprve po delší době
ovolána jest valná schůze členů. Důvodem, proč
bylu odkládáno a výroční touto formalitou, bylo,
že chtěl výbor předstoupiti před členy s věcí ho
tovou. A to se zdařilo. Jednání o subrence jest
Da nejlepší cestě, a tak Jze doufati v brzké zapo
četí pracírestauračních.Jednatela účetníjednoty
p. Dlabáček čto poté jednatelskou zprávu spolu so
zprávou pokladniční. Uvádí, že výbor konal ně
kolik schůzí, v nichž jednalo se především o opa
tření restauračních plánů a pak oopatření staveb
bich aubvrencí. Prvé i druhé se nad očekávání
zdařilo. Plány pořídil p. arcb. Hilbert a rozyrhl
celkový náklad na K 128.228-70, V březnu 1906
konána výstavka plánů a nato v dabmu podány
dádosti zemi a státu. Dík pomoci p. Dra. Pacáka
a našebo p. purkmistra a poslance Dra. Zimmra
povoleno byla rozpočtovou komissl zemskou v ú
noru 1907 40.000 K subvence zemské. Tolikéž
asi lze donfati od státu. O zbývajícím obnosu bude
roshodovati obecní zastopitelstvo. Jednota má 163
členů a čistého jmění 809025 K. Debata roz
předla se o spůsobu vybírání příspěvků pomocí

pokladaiček. Bode postavena pokladna v kostele
v lodi chrámové. UÚsneseno více agitovatí pro
vstoupení do Jednoty. Spolku jsou hotovy přispěti
paní a dívky. U přihlášených členů budou pří
spěvky vybírány slubou, který bode mít na starosti
též získávání členstva. Zprávy budou uveřejňovány
v odborných, denních i krajinských listech. Tím
schůze skončena,

Z Haberska. Porážka, které dostalo se
vedení mladočeskému při poaledních volbách, kdy
kandidát, ač jak se praví oa 6000 zi. obětoval
na agitecí, ani do užších voleb se nedostal, pálí
nejen příslušníky této utrany, ale ještě více různé
příživníky její, kteří nemají na sobě mladočeského
ani za mák, alo obávajíce sa prohlásiti se za stran
níky sociální demokracie, pod dočasným pláštěm
srobodomyslnosti odlehčují svému rudě pokroko
véma citu. V poslední „Pravdě“ Čáslavské otevírá
ové překypělé srdce a prolévá krokodilí slsy nad
zvolením rrokopovým a propadnutím Ackerma
novým. Jak pak by soudruh pro eondruba ne
trachlil! A aby se v plné nahotě své pokrokářské
morálky zjevil, nestydí se drze obviňovati stranu
kat. zomědělců, jako by proti Ackermanovi užívala
zbraní nečestných a zavržení hodných, zneužívajíc
jeho poměrů rodinných a manželských. Jest to drzá
lež a pokud ueuvede jména listů neb osob, které něco
takového tvrdily, nemůžeme, než dopisovatele na
svati očividným prolbancem. Nebyli to klerilálové,
ale byli to pokrokáři, agrárníci, sociálol demokraté
ano i mladočeši, kteří neštítili se užívati těch nej
housnějších zbraní proti Prokopovi, a Čáslavská
„Pravda“ ve sloupcích minulých čísel přinesla toho
důkazy četné. A byli to známí páni pokrokoví
učitelé, kteří hanobili jméno Prokopovo,, kteří k
nečně agitovali pro sociálního demokrata, kteří do
přízně mlsdočeské strany se zdánlivě poroučejíce,
proti kandidáta tóto strany tajač agitovali a nyní
ještě tolik amělostí mají, že do orgánu této strany
zanášejí své kukaččí duševní plody proti straně,
která je jediná prohlédla, a před níž jedině mají
ještě trochu respektu, nebojíce ae ani úřadu nadří
zených ani občanstva. Jest potřebí konečně říci
pravdu, a bude potřebí ony pány ukázati v pravé
podobě veřejnosti, jejich fedrfochtýřaká krutovláda,
8 kterou si proti každému v listech vyjíždějí,
musí jednou vzíti konec. Budou křičeti o denun
ciacích a pod., jak to pokrokáři už umějí, když
se jim šlápne na paty, ale to a*smí nás zmásti
a nezmate. Proto předemoblašujeme, že bez par
donu přibijeme pokrokářetví těchto adeptů sociální
demokracie, nepřestanou-li svým hrabým způsobem
štváti ač v „Pravdě“ ať v „Č. Stráži“ čí listech
Bocialistických.

Volební dozvuky.
Osiřelá filosofie ma české umiver

sitě v Praze. Pod tímto záblavímpíše „Týden“:
Oba repregentanti Alosofie na filosofické fakultě
české university v Praze pp. prof. Dr. T. Masaryk
a prof. Dr. Fr. Drtina získali poslanecké mandáty
do říšské rady. Následkem toho filosofie na české
universitě, až pánové ti budou ve Vídni, často na
dlouho osiří. Nemáme proti tomu docela nic, ale
vzpomínáme, že tomu není tak dávao, co realisti
cké směry, kácejíce „modly“ areformujíce českou
vetejnost, s rozhorlením nejostřeji vyčítaly dvor
nímu radovi p. prof. Kvlčalovi jeho poslanecký
mandát na říšské radě a s rozhořčením volaly, že
jeho držením povinnosti svého učitelského úřadu
na université — zanedbává! Proto bnďto byla
předbůzka p. prof. Kvíčalovi k vůli poalaneckému
mandátu do řláské rady realisty činěná zlovolně

vědomá leš, anebo nybější držení poslaneckých
mandátů pp. profesory Masarykem a Drtinon jest
— sanedbáváním jejich učitelských úřadů, jak
českou společnost realistické Časopisy hleděly pře
svěděiti.

Pončení = volobního ruchu v Kra
tonokách. Při první volbě poslance do říšské
rady obdržel vo farnosti kratonožské kandidátnáš
p. dr. Pekař nejvíce hlasů: 93. Soc. demokrat
dostal 91, agrárník 64, národní aociál 22 a agrár
ník pokrokový 10 blesů. V samotdých Kratono
nách a Michnovce obdržel náš kandidát 67 hl.
demokrat 42 hl., agrárník 23, nár. sociál 10 a
pokr. agr. 9. Kdyby věnde se byli katolíci drželi
jako u nás, byl by kandidát náš přišel do užší
volby. A čemu dlužno tento úspěch přičítati? Or
ganisacim, jichž ovocem prvním bylo, še Be zde
odebírá 100 exempl. „Štítu“. A nebýti organisací,
byls by jistě většina těch, kteří nyní v katol. or
ganisaci se nacházejí, připadla sociální demokracii,
neboť mezi organisovanými je většina dělníků a
domkářů, které by byla neomalená ústa soc. de
mokrata, jenž u nás naposledy den před volbou
mluvil a nebem Již zde ua zemi voličům Be za
ručil, jistě na nebe strhla. Jaký je ten náš lid,
vidno z toho, že když řečnil zde kandidát národně
sociální, tleskali mu, brávo a slávu mn provolá
vali ti, kteří několik dní na to blasy své dali soc.
demokrata. A proto nutoo organisovati. Budeme-li
organisováni, dokážeme mnoho, ne-li, nesvedeme
pic. Organisace jednotlivé nepomohou. — Při užší
volbě dali organisovaní katolíci hlasy své ovšem
kandidáta sgrárnímu. Čest budiž vzdána srdnatým
katolíkům farnosti krátonožské, kteří žádným způ



nobšin Strbnouti se tedali a skutkem
Katolické přesvědčenínajevo dali!

Zajímavá volební řeč vyslechnutav Na
dějkově dne20. kýčtna. Pozvánza řečníka a

a spisovatel Fr. Teplý. Farář v pěkně rozčleněnéřečí poukázal na rozdíly politických stran beze
všeho ostrého útočení. „Táborský Kraj“ věnoval
řeči té 24. května delší článek, z úěhož vyjímáme:
„Přednášející za vaprosté pozornosti popisuje, co
Soc. dem. přináší rolníkům. Slova zní přesvědčivě,
umírněně, dýše z nich snaha pověděti pravý stav

ověci. Přáli bychom soc. demokratům alyšeti, co

veřejně jvé

nic mu, jak víme dobře, není milejším, nežli po
moci a my věříme, že nezaslepený dělník by byl
při jeho srdečných slovech ge nejednou zarazil,
vida, jak v soc. demokratických řadách pracuje
proti svým vlastním, jak sociální dem. svými pře
mrštěnými nároky sáhá na kořen života základu
každého zřízení, každého národa — na selský
stav. k němož patří i chalupník, i domkář, i ho
spodářský dělník. Pan přednášející přečetl z novin
různé zprávy o řádění soc. demokracie proti ven
kovu. Pravil, abychom jim odpustili, jsou to naši
svedení bratří, je to naše krev, která přijde dosti
brsy k poznání, že chybila, mnoho chybila. — —
Pan Pichl zde není přítomen, nechci o něm vy
právěti, jak mně Be jeví, poněvadě 8e nemůže brá
niti. Křivdu mu nechci činiti. Mám však zde pauní
od přítele, jenž mi píše mezi jiným toto: V Jan
kově řekl pan Pichl, že kněží jsou neštěstím ná
roda, že heslo Pryč od Říma musí býti heslem ka
ždého upřímného Čecha.Považuji za svou povinnost
hájiti svůj stav, své bratry. Neříkám, že oikdy
nechybil žádný kněz, právě tak jako to nemohn
tvrditi o všech redaktorech. Za jednotlivce však
není zodpověden celek — za některé kněze ne
mohou všichni — £a některé redaktory nemůže
úcty hodný giav redaktorů, mezi nimiž já jako
kněz jsem měl a mám dosti dobrých přátel. Slušný,
konservativní a nábožensky smýšlející redaktor je
za našich dob jako apoštol vzácný, prospěšný.
Znám řadu vašich kněží Nadějkovských. Pama
tujete se někteří ještě na starého p. faráře J. Če
choslava Fikara? (Pamatojeme, pamatujeme!) Víte,
jaký to byl muž — přítel a dobrodinec v bídě
postaveného prvního českého románopisce Prokopa
Chocholouška, jenž u faráře umřel? (Víme, dobře
víme, on způsobil, že Nadějkov je městečkem,
nadějkovský první starosta !) Ptám se vás, řekněte
otevřeně: byl farář Fikar vaše neštěstí? (Nikdy,
nebyl, nebyl! Sláva jeho památce!) Po faráři sem
přišel Ployhar. Pamatujete se na něho? (Shbromá
ždění volají rozechvěně: Ale dobře se pamatu
jeme —- Bože, jak by nel) Vidím do dnes toho
vašeho faráře, jak uměl s vašimi dětmi ve škole,
Jak jste ho v nemoci často navštěvovali, jak jste
pro něho naříkali, když po třicetileté službě zde
odcházel na pensi. Plám ge vás: byl farář Ployhar
vaše neštěstí? (Nebyl, kdež by byl, měli jsme ho
rádi, modlíme se zaň.) S panem farářem Ploy
harem a po něm jsem tu působil já 1'/, roku.
Znáte mne všichni a víte, že miluji pravdu. Nuže,
řekněte mně, způsobil jsem vám nějakou bolest,
byl jsem já vaše neštěstí? (Nebyl, že tak můžete
mlovit. Nadějkov jste nám 8 p.učitelem Zenklem

o ohni postavil, jste nášpřítel, naše štěstí! —
Ve směsici výkřiků činí celé sbromáždění dp. fa
ráři nadšenou ovaci.) Když jsem odešel od vás,
přišel sem nynější dp. farář Žlábek. Lituji, že pro
nemoc zde není přítomen. vtám se vás bez jeho
dovolení: Je dp. farář Žlábek vaše neštěstí? (Není,
není, je to náš otec, radost naše! — Hanba Pich
lovil) Děkuji vám, moji drazí, za skvělá. vysvěd
čení, která jste vydali mrtvým i živým svým kně
žím. Na většině osad by učinili spravedliví Češi
podobně. Kněžský stav pracuje poctivě, upřímně,
jsme z lidu a pro lid. Proto nás štváči nenávidí.
— Panu faráři poděkoval pan nadlesní Kepl apo
sluchači důvěrně prosili, aby zase co nejdříve
k nim zavítal. Náš milý host se pak bavil s jed
notlivci. Litovali jsme, že brzo odjel. Kéž slova
jeho dojdou uvážení — kéž máme takových přátel
lidu více.“ — Tak „Táborský Kraj“, jejž ani 50
čialistické listy z klerikalismu viniti nemohou. Co
dobrého vykonali kněží všude, kde před volbami
šli mezi lid, statečně a důstojně pravdu hájíce
dle příkladu Fr. Teplého!

Různé zprávy.
Zajímavá statistika ze soelalisti

ckých veleb. Socialisté cblubili se, jak veliký

počet hlasů na kandidáty svoje ahrnuli. Dokazovalile tobo, jak řady „avědomělých sou. demokratů“
jsou silné. Zatím vdak tito průkopníci tajného a vol
nébo hlasovacího práva břešili velice na neuvědomě
Jost voličstva, vtahovali do svých aftí prostomyslné

občany, jim před tímbylo jedno, kdo zvítězí, a kteřísocialisty vůtec vebyli. Krajnípřetvářkou dovedli jim
mamlaviti, že nejsou proti náboženství atd, A tak při
prvých volbách tulik blssů socialistických| Lad ne
řeklose,žeskorotřetinahlasůbyla vyždímánaz mass
nesocialistických. Vizme aspoň jeden zajímavý případ,
Na Semilsko při první volbě dne 14, května obdržel
nár. sociá) Lisý 0983 hlasů, s0c. demokrat Kulička
3612 hlasů. Pří užších volbách obdržel Lisý 8384 hl.,
Kalička pouse 3008 hlasů; tedy s00.demokrat obdrdel
o 508 hlasů méně než při volbá první, ač se dalo při

TOsoněopíš čaknti, še pěj volbě pomděýchdvou kabdi
dátů na oba připadnepodel.větší než dřív, kdy bylo
kandidátů víc. Zkrátka maoholidí- nacbytených při
prvé volbě pro socialistu, brsy prohlédlo radou hra;
dali se poučíti a pak obrátili, ,

Dr. Žáček © sociální demokracii
pravil na schůzi v Kelči: „Celé sootálně demokratická
agitace vůbec saložena jest na besostadném balama
cení -právě oné části volidstva, které teprre volební
reformou poslední nabylo hlasovacího práva. Kdyš se
jednalo na sněmě moravském o zaredení volební po
vinnosti pro volby na radu Fíšskon, tn sociálně-demo
kratičtí poslanci obražovali se práti našim vývodům,
že volební povinnost jest natna z důvodů politicko
výchovných pro dosevadní ustečnou část voličstva,
Mínili, če to jen zpátečnické strany obtějí své řady
seslliti proti sociální demokracii, o politickou výchovu
de stranám těm neběší, ta obstarává prýjediná aoci
ální demokracie nejlépe. Jak ta chlabná sociálně
demokratická výchova politická našeho lidu vyblíší
v prakei, okazuje okatě právě také nynější volební
kampaň. Sociálná-demokratická výchova ta jest nej
nesvědomitějším eyetematickým ohlupováním našeho
lidu, maluje mu jen straky na vrbě, eliboje mu hory
doly a modré s nebe, ačkoli agitátoři dotyční zcela
dobře vědí, če jest to jen barnamovětina a Zesociálnů
demokratické velké programy jsou a zůstanou na vědy
neuskutečnitelnými, poněvadě diametrálně protiví se
samé přirozenosti lidské i psychologii a logice a
kdyby dnes byly nakrásně nekutečněny, už zítra pro
vnitřní nemošnost svou bandou shbrouceny. Sociálně
demokratičtí agitátoři odříkávají však avó fantasio a
nepravdy úmyslně, jako by ae nechomelilo a i když
80 jim vše nad slunce jasněji vyvrátí, opakují to scela
klidně dále.“

Sociální demokracie podporou mě
maeetví. Prof, Delbrick napsal 15. dubna 1906
v „Zsítu“: „Sociální demokracie v Rakousku musí
h'eděti, aby překlenula národní protivy v masách,
v dělnictvu, aby dostala co největší část jich pod své
vedení. K tomu potřebuje všsobecné řeči sprostředko
vací a tou může býti v Bakoasku jenom němdina.
Demokracie tudíš nesmýšlí národně, nýbrž meziná
rodně, ale moment mezinárodní v Rakouska spadá

Pony nutně v jedno a němecteím.Nikoli z láskyNěmectva, ale ze sájmu strany musí demokracie
snačiti se, aby co možná nejvíce Raknšanův umělo
německy, aby národní odlončenost jednotlivých ná
rodností byla tlumena. Proto také v německé říši so
olélní demokracie jest proti samostatné stran polsko
sociální a potad působínepřímo německy. VRakouska
musí v každém sociálně demokratickém shromáždění,
v němě jsou zastoupeny různé národnosti, němčina
býti řeči panující, a člověk, který si uvykl viděti a
olyšsti „vé prospěchy třídní a stavovské zastávány
němlinou, strácí nutně hodně s nepřátelství proti této
národnosti, které snad dříve v srdci choval. Ponhým
otrašáctvím jest představa, že Němectvo, které přece
je v Rakouska minoritou silné třetiny, bude potlačeno
dvoutřetinovou majoritou slovanakou při věsobsoném
blasovacím právu. Tato slovanská většina jest i po
četně pouhé fikce (smyšlénka), protože Rusíni s ostat
ními Slovany nepůjdou... Pravý cíl politiky opravdu
německo-nacionální v Rakousku jest dnes — ne snad
vyškemrati parlamentárními machinacemi a čachrová
ním o několik mandátů více, nýbrž včasně vyjíti vatříc
demokratickým požadavkům doby a tím získati 6ym
patie mas pro němectví. Ani v Německu neosvědčilo
ne všeobecné hlasování ve všem dobrým, alo přes to
„politická věda akorem jednomyslně vědy se vyslovila
pro jeho zachování (aniž proto zároveň zasanovala s6
o jeho rozšíření na jednotlivé zemské sačiy) S ra
dostnou důvěrou tudíž pohlíším vetříc době, kdy Ně
mectvo v Rakouska bude zaso mocí tak velice vůdčí,
še ne bude moci srovnati s mocí snglosnaštiny ve
Spojených Státech.“ — Tak tedy pohlíží na sociální
demokracii Němeo z říše. („Samoatatnost“.) — Oršem
že vedení čída Adlera stará so již statně, aby „ná
rodnostní spury přestaly“, třeba še kašdý vidí, de
nejlépe by asenárodnostní třenice ukončily odetraně
ním neapravedlivého útisku našeho národa, Adler sám
prohlásil, jak velikou oporu má německý živel v soc,
demokratech a dal taky čoským soudrahbůmsřejmě na
jevo, Be je nepovašuje za rornocenné se soudrahy
němeskými.
4 Nevýprojev soc. demokraele proti
Úrnostaicívu. „OstravszýKrej“píše: „Záludné
cíle soc. dem. odbaleny byly vůdci této strany na tá
bora lidu „U lípy“. Řačnícia j. přiznali, „še Šivnost
nictru nemíní pomábat, protože mu dle jejich sonda
nelze pomoci, ono musí zmizet, jsouc pohlceno kapi
tálem a v zájmu 800. demokracie je, aby zmiselo co
nejdříve z povrobu zsemakého.“ Před volbami prohla
šovali toto tvrzení za nejdrzejší lež a slibovali živ
nostoictvu hory doly. Dnes, kdy sociální demokracie
dobyla velikého úspěchu, odhalují savé nitro. Páni
divnostníci, kteří volili soc. dem., budou míti z toho
malou radost. Kdo chce kam, pomozme mo tam,

Kde hymo víra, tam začíná pověra.
V Berlíně je škole, v níš vyučuje stará, skušená
déma, jek se mají vykládati karty, jak lze přédpo
věděti budononost a jiné podobné věci. Vyučování
trvá oslý rok a platí se velké školné. Že pověra je
v Borlíně už úžasně rozšířena, Ilse poznati na př.
z toboto jediného případu: v jediném čísle šenakého
odborného listu, který vyšel nedávno, nabízí přes třicet
hádaček své služby dámám a vůbec všem osobnostem,

Kdo mení prorokem ve své vlasti?
Na přednímmístě katolický učenec. I protestantské a
docela protikřesťanské časopisy německé a franoousské
roeplývají se chválou o katolickém kněsi a ačenci dru.
Masilovi. Ale co činí časopisy české, které na oko
tolik horlí pro pokroka osvěta? Chválí různé vý

střední aměry cisíchposárů, široce se o nich rospisují.Leč neopováší se ponkázatina veliké vědecké záslnby
krejana dr. Musils, poněvadě týš jest .katolickým
knězem. Listy pokrokové vzaly si do hlavy, že bible
obazbuje neeprávnosti, že jest „snůškou lidských
bejek", a proto střeší šárlivě autorita avé nerozmyslné
li; aby os jejích domněnky udršely, není jím možno
poohváliti učence, který na sákladě dlouboletého,

te nocení vadáti hold našema učenci, „pokrokoví“
krojené však sachovárají úzkostlivé ticbo, aby jejich
lehkomysloá |ši nepřišly do pravého světla: Z časo
pisů, ješ o obrovské prácí Masilové pochvalně píší,
jmenajeme „Nene Froie Presso“, kde pro- Ndeldeko
velebí výzkumy nejnovější, „Zoit“, kde dvorní rada
Strygowski dílo jebo činí sákladem nové vykládací

riehten“, „Fremdenblatt“, vídeňský „Vaterland“ a
„Knltur“, kda.drorní rada Zschoko -způsobem sroz
amiteloým-o. Macilových výkonech pojednává. Nebade
tuším nemístným, když sdělíme krajanům úsudek zna
menitého professora německého, jek píše o „Map

bornský učenec NorbertPeters úsudek v tato.slova:
„Nové mapa je výbornou pomůckou pro dějespyt ná
rodů, kteří v těchto krajinách bydlili a tábořili, kde
babylonské, egyptské a jihoarabské koltary ae stýkaly,
s znamenitou pro děje Ieraele a k porozamění jeho
aratých knih. Starozákouní theslog právě task málo
bade moci postrádati tuto mapu jsko dějepisec cír
kovní a světský. A sotva pochybíme, vyznámelí, še
Masil při uvých pracích hlavně zájem avého odbor
ného, biblického studia měl na mysli. A talo jediná
mapa 86 spoustou nových událostí vyváší proto plný
koš obyčejné kaž lodenní literatury vykládací. Kolik
práce u namáhání, kolik potu a tělesné síly na tomto
jediném listě, t j. na „mapě Arabie“ bylo vynaloženo,
můše kašdý no dočísti v prvním díle výzkomoých cest
Musilových, vydaném c. k. akademií ve Vídai („Zámek
Amra“), o němě badoneně chci referovati.“ — A a ná:
místo úvah o pracích Masilových otiskují 8e proti
katolické výmysly prolhaných cízích šarlatánů. Pokro
káři dokaznjí zřejmě, že ae jim nejedná o vědu, ale
v přední řadé o úporný boj protika'olický,

Nové ukásky soelalistické vudělá
vací práce. „Našinec“| sděluje, de socialističtí
shsencí na nádraží v Halíně napadají eprostými vtipy
katolíky putující na Hostýn. Tolik ee odvažojí proti
beránčí povame katolíků, ač vědí, še kniha utíšností
by jim mobla nemile odpověděti. — Jak jsou sociali
sté urědomělí, patrno © toho, še na Ostravska z pol
ských horníků valaou většinou socialistických neumí
80 procent -psá'i. Takovým lidom pak se dá namlnviti
všecko; proto tskó nestarají se socialističtí pohlaváří
valně o odpomoc, aby soudrazi po nabytí většího
vsdělání sníze neprohlédli. Katolický dělník, který
nechce do betedné pokladny socialistické platiti, zkusí
oa Ostravska jeko psanec. Vejde-li do některé kou
pelny pro dělníky připravené, jiš na ného číhá kratá
pomata. Rudí vyčíhojí aš mé namydlenou tvář a při
tom savřené oči. Tu mu hned házejí do tváře uhelný
prach nebo ho šlehnou řemeny. zutekou se dřív,
než smámený můše prohlédoouci, kdo bo to svojí po
sorností obroyslil, Běda mu, kd by we opovášil proti
zjiště: ómu enrovci dalovati; pachatel hned má plno
svědků «oujrabů oa svoji obranu, kteří mu ovšem
dosvědčí všecko, a psk ještě hrabec odráší se pří
padně čalovati ubožáka pro arážku na cti. Takhle
hlasatelé „svobody“ sekýrojí dělníka tek dlouho,
oku se nedá zapsati do 800. dem. organisace. —
a uhelném sávodě „Josef“ v Polské Ostravě praco

val horník Břaska. Byl členem organiuace „Uaie“, ale
pozoroval jisté dmejdy, proti kterým vystoupil. Zá
roveň vystoupil také £ ořganieave uociálně demokra
tické. Nyní počala na nůj nonba jako na zvěř. Nej
prvé počali svoialisté po růsných místnostech a
chodbách psát různé nadávky a vybrůžky. Jednotliví
organisovaní soudrazi úpehovali, jaký dojem tyto Štva
nice na něj maji. Vypravovali mu,co se na něj chystá,

že se jedná 1 o jeho drrob,jan aby ho pohuali, byvstonpil zpět do organisace. Kdyžšel v noci s práce,
obstonpilo ho 40—3v surordů, 4 p3 něm plili, klacky
před očims ma hrozili. Když podařilo se ma uaikaouti,
pak ho obsypali kameny. Hůř bylo v noci Musel blo
dět nepozorovaně úniknoati, což však oni vždy hle
děli překasit a bnali ho až k jeho bytu. Jednou spasí)
ne v budce nádražního zřízenoe. Před několike týdny

přišel k zmíněnéma Břaskoví a bodil mu na hlavu
s proutí opletený věneo na potupu. Zmlaéný dělník
předvedl výrostka k úřadujícíma dogorci. Za to však,
kdyš šel zmíněný dělaík se zápisny, pokoušeli se ma
někteří bodit provaz na krk. Jiní mu zas vybrožovali,
de ho při jízdě dolů sbodí = klece. Aby konečně již
se tyranů zbavil, poslal jim 5 K jako poplatek soc.
demokratické organisaci, ale prohlásil, še do organi
sace nepřistoupí. Hlavní soudruh nechal mu věsk
vzkézat, še když v „gametách“ (novinách) s00. dem.
odvolá a prohlásí, že ty šmejdy, které viděl, neza
kládají se na pravdě, pak teprve bude přijat na mi
lost. Kdyš štrenice dostoupily jiš takového vroholu,

sa přesazení na jiný závod téže apolednoati. Po v;
jednávání se to také stalo a zmíněný dělník byl pře
sazen do Přívoňu na návod „Františku“, Sotva alo
nastoupil práci, přišel k němu as00,demokratický dů
věrník s dotasem,-proč odešel s předešlého sávoda a
jak se jmenuje? „A my tě jiš snáme“, posnamenal
jíslivé agitátor. Moni tím časem však jiš poslové agi
tátoři navzájem se mluvili. Vrobol zločinu však do
atoupil v neděli, Agitétoři avoleli do jisté kořalog
achůsi osszenstva a tam počela štvanice. Drabý den
odebrslo se pět agitátorůt ke správě závodu a šádalo
propuštění zmíněného horníka — otce rodiny s práce
a vyšádali sobě lhůta s pohbrůškou, nebudo-lí jejich
přání splněno, pak de mahájí — atávku. Zárodsí
aprávce dle přání agitátorů“ onomu horafkovi sdělil,

de ho zaměstnávatinemůde, pe dělníkbyl rdjiš syt a | na všechny agilátory a arsn
státnímuukapitelsteí 1 Nov. Jičíně a Těšínětrestní
oznámení. Jak asi pronásledovaný ubožák dopadne?

Enrzapytetelné jest úskošná rafioovanost rudých ná
Jak vzdělává pokrokový tisk. „Buch“

v člale 31. t. r. ušívá o katol.-národní atraně tšchto
dlov: klerikální obluda so burouje, udavačské černé
rota krontí krkem, lání a surovosti kazatelen, kleri
kální saň stříká svou jedovatoa alinou po celé zemi,
klerikální jeskyně, klerikální plevo!, černá kurtisane,



darné mraky, ze kterých pro národ náš vědy jen šle
Návala akáss, hanbs a ponížení, špinavý klín kleri

ání Dalily, černý dům banby. — Tohleuž jsou přeceakrostná, vzdělaností přímo vonící slova! Ad 00 ti
„Murědomělí“ Čechové takovým výrazům uaučí, budou
pak moci v uěj:chtilosti a jemnosti vítěsně sápasiti
6 návětěvníky krčem,

láva a úpadok moderního husity.
"To bylo nějakého velebení, kdyš odpadlík Svozil za
čel velebiti Haas dle moderní nevědecké šablony! Na
tom nezáloželo, že opskuje při přednáškách fráze již
otřelé, správným dějepisem vyvrácané. Byl to přes
odpadlík — a proto ho pokrokáři ukazovali ušaslémo
publika na různých místech. Veliké acbůse, hřímavý

tleak, mnoho poohvalných článků v novinách; ně
ktoré laty doceln vášně přemýšleli, zda = tobo náhle
objeveného genia nebude moderní Hue, Ale když tento
husita, omámený kadidlem pokrokářským, začal pí
-chati také do lidí protikatolického amýšlení, nejednou
v taji duše avó došli pánové přesvědčení, Ze (a „ne
svobodomyslná“ | olrkov vlastně měla s vrtošivým a
nepokojným mošem až příliš mnoho trpělivosti.Vědyť
viděli, jek ae chová despotický i k lidem protikatoli
ckého smýšlení. Počaly kritiky sdroující se samého
tábora pokrokových, zvláště kdyš se poznalo, de „pře
svědčení“ páně Svozilovo se mění kažlou obvíji jako
dabnové počasí. A konec triamfálaíbo, na konec však
velice zmalátnělého pochodu? Pan Svozil prohlásil 60
za kandidáta do říšské rady. Výsledek byl ten, de
obdržel celých 83 hlasů. Móda jest velice rosmarná;
teď už ponbé odhození kolárka rozhodněk nesmrtelné
slávě nestačí.

Kde jsem nejerganisovanější ©Volby
-do říšské rady stely se zrosdlem organisace. Moc
organisace katolické ukázala se předorším v diecési
královéhradecké. Ta se 7 katol. poslanců českých
zvoleno téměř 6: Dr. R. Horský za volební okres
Náchod, N. Můósto,Opočno; Frt. Šabata ze volobní
okres Obradim s Čáslav; Dr. Jos. Mysliveo za okres
Litomyšli, Ustí n. O. Lendškronn a Polička; Josef
Prokop ze okres Chotěboř, Habry, Hlinsko, Přibyslav
a Polná; Váci. Myslivec za okres Dolní Kralovice
(diecáse král.-hrad.), Vlašim (diocáse orašeké). V die
cési budějovické zvoleni P. Milo Zároba za okres
Pelhřímov, Pacov a Kamenice n. L.; A.Šacbl za okres
Čes. Budějovice, Lišov, Trh. Sviny, Chvalšiny, Ka
plice, Kramlov a K.Hrady. Vdiecósi pražské nezvolen
nikdo, jen částečně na půl s diecéní král.-hradeckou
V. Myslivec. Diecése královébradecká jest tedy nej
organisovanější. Přes to jsou tu i některé obce, kde
pro katol. kandidáta sebnáno sotva 5 hlasů; ovšem,
to se stalo jen tam, kde vlivní činitelé měli zlost na
sty tam nahoře“ nebo na tu novou „dřina“, aneb kde
ohtěli míti pokoj. Kde se nio nedělá, nebo jen málo,
tam mobou býti ujištěni, že k nim vnikne organisace
i přes odpor těch vlivných.

WBomácípán, jakých je málo. V Til
sita v Prasku byl v tamějších novinách tento Inse
rát: Pronsjme se byt, ale jen rodinám, které mají
mnoho dětí. Nesmí jich býti pod půl tactem. Kdo jich
má více, má přednost. — Tento domácí pán má totiš
sám četnou rodinu a ví, jak je otci, který má více
dětí, kdyš chce někde byt nejíti. Všude se ohyčejně

pb kolik má dětí. A je-li jich mnoho, nepronajmouytu.
Kolik lidi umírá za vteřinu? Počí.

táme-li, de ne celó zemi šije 1500 milionů lidí, s
vesme-li ee průměrné délka lidekého věku 80 let, vy
mění se celé lidské pokolení za těchto 80 leť, t. j.
semře ve 80 letech 1600 milionů lidí čili sa rok 50
milionů, sa den 137.000, za hodinu 6700 a za 2 vte
iny 3 lidé.

Okopávání rostlim je tím účinnější,čím
dříve se vykoná. Jakmile rostlinky se objeví na po
vrchu, jiá dlažno okopávati, aby se půda zkypřile a
plevel, který škodí plodinám ušlechtilým, všecek se
sničil. První okopávka je mělká, e provádí se nejlépe
motyčkou ne hlouběji 86 cm. Za mokra 6e okopávati
nesmí. Následojící okopávání děje se jž více do
hloubky, aby se půda stypřila, a ta znamenitě po
sloučí plečky.

Čeratvě sázené stromy dobřese ujmou
a bujně rostou, pokryjeme-li půdu okolo stromu bno
jem slamnatým, vibkým mechem, rylahoraným tříslem,
a p. Tím se v půdě adrkuje vláha, plevel udasí, půda
zůstane kyprou, aniž by třeba bylo zalóvání, kypření
s pletí, Pokryt dlužno vrstvou asi 16 cm hrabou a
sice tak, by větrem uúebyla rozmetens. Proto koná
dobré služby chvojí, kterýmů se satíší lehčí pokrývka.

Úleva poplatková při konvertování
pohledávek. Instrukce, která obsshuje přehledně
sestavený právní stav k zák. ze dne 22, února 1907
Ť. £. ve příčině úlev poplatkových při konversi dluš
ných pohledávek (výnos finančního ministerstva so 14.
břesna 1907, č. 19164*, byla uveřejněna v příloze po
platkové k včstaíku pro služební okrsek o. fin. mini
aleratva č. p. dto. 20./3. 1907, mošno obdržeti jed
notlivá čísla této příloby v knibkupectví o. k. dvorní
a státní tiskárny ve Vídni I., Singerstrasse čís, 20.
(chekové conto poštovní spořitelny č. 60.764)

(Zasláno),
Katolické organisace a Všeodborové Sdružení

křest. dělnictva v Hradci Králové pořádají ve dnech
16.—20. července řečnický a sociální kure pro achopné
řečnické afly = mladší gonerace, Máme dosti nadaných
mladíků, kteří s lásky a s přesvědčenípracojí a mlaví
pro katolickou svatou věo našt; ti však nemají tolik
prostředků hmotných, aby mohli ové vědomosti ros
šiřiti a je uplatniti, S00. demokraté a jiní pochopili
důležitost takováto školy a pořádají je pro svoje stou
pence; téš věnují snačné samy peněz pro účely tyto,
jelikož vědí, že přinovejim to v brzko desateronásobný
úšitek. Taktéš i my přicházíme ku všem dobré vůle
s octivoa prosbon: račtež nám pomoci a to sapoň
příspěvkem hmotným.

Jelikoš naši nadšení bojovníci jsou většinon
ohbudía dychtí po vsdělání, nemůdemo dádati od nich
mimo strátu výdělku,aby na tuto všo snadnou samou
si připlácelí; proto masíme výloby cestovní a stra

vovací braditi sami. Vzdělání další uceluje setéž s0
ciálním čtením — chceme tudíž každému našemu
účsstníku zříditi malou sociální knihovničku, v níš

nádě spásní A silnou organisaci utvoříme jen množ
stvím vycvičených bojovníků. Prosíme Vás tudíž snašně,
račtež nám pomoci buď věnováním soojálních knih
(alkoli zábavných), jež snad ráčiíte míti ve dvou exem
plářích nebo jich nepotřebujete, anebo nějakým po
něšním příspšvkom, začež voláme předem již ordešné
„Zeplať Pán Bůb.“

Zásilky račtež říditi na adresu: Josef Polák,
Hradec Králové (Adalbertinum). — Zdař Báh!

Pořadatelé kursu.
(Za laskavé otištění v bratrských časopisech

" prosí.)

(Zasléno.)
Svatý Oleo Pius X. byl dne 18. září r. 1806

v Castelfranoo na kněze vysvěcen, dne 18. listopadu
1864 byl jmenován biskupem Mantovským a dne 4.
srpna 1908 dosedl na stolec av. Petra, i alaví tudíň
příštího roka zlaté jubileum kněčské,

Když blahé poměti Pine IX. a Lov XIII. olaviji
oto jubileum, byly jim z cslého světa podánybojnásry.

Ntejným způsobem choeme oslaviti také jabilenm
Pia X., i vznášíme ke všem věrným katolíkům tato
prosbu: Přispějte nám k důstojné oslavě radostného
toho dne! Chceme dobrotivé a laskavé erdce Svatého
Otas potěšiti tím, še mu k oslavě jeho jubilea věnn
jeme bohoslnžebná roucha a chrámové náčiní věsho
druhn a tím umožníme mu, aby jimi obdarovatí mohl
chudé kostely a miseie, jichž podpora mu tolik na
srdci leží. Veškeré předměty, které při této příležitosti
budou darovány anebo s penězk tomu účelu věnova
ných zakoupeny, budou Švatéma Otci podány na 0
slava jeho jubilea.

K provedení tohoto úmysla ustavil se pod nej
vyšším protektorátem Jojí cís. a král. Výsosti nejjas
nější paní arcikněžny Marie Annunciaty dámský ko
mitét, který obrací se ke všem katolíkům naší vlastí
a prosbou, aby dle mošnosti věnovali nějaká bohoslu
žebná roacha, ohrámovéá náčiní, po případě kostelní
prádlo, anebo aby řečenému komitétu darovali pří
opěvek ne penězích k zakoupení předmětů těch.

Jak z toboto provolání jest patrno, jsou jakožto
jubilejní dary vítány bohoslučebné nádoby a náčiní,
jako: kalichy, kříše, monstrance, missály; dále boho
služebná roucha, zvláště však také kostelní prádlo.

Jelikož pak v Čechách plátno a krajky v hojné
mífe ae vyrábějí, jeme toho mínění, še byz Ósch
zvláště mnoho kostelního prádla věnováno býti mělo,
Veškery smíněné dary mají ovšem býti důstojny avého
účelu: jeouť určeny k tomu, aby jich užíváno bylo
při bohoslušbáchBožích; jelikožvšakjde hlarněoto,
aby Svatému Otci umožněna byla podpora co možno
největšího počtu chndých kostelů missijních, jest šó
doucno, aby byl raději darován větší počet předmětů
nežli práce příliš drahé a umělecké,

Příspěvky na penězích a jubilejní dary buďteš
laskavě zasílány, pokudmono, ji nyní, nejdéle však
do konos list -padu1907, a to pod aásledujícímiadressami:

Pro arcidieobsi pražskou: Kněžna Anna s Lobko
wics, ros. princesna Lieohtensteinová, Praha III., čje.
847. — Pro diecéní litoměřickou: Hraběnka Ernestina
Thunoré, ros. hraběnka Thanová, Děčín. — Pro die
cési královéhradeckou: Hraběnka Dobřenské, rozená
hraběnka Kottulinské, Chotšboř..— Pro diecási bodě
jovickon: Princezna Schwarzenbergová, ros. hraběnka
Schónbornová, Tochovice. — Komitét pro Čecby:
Kněšna ©Lobkovicz- Liechtensteinová. —| Princezna
Sobwsrsenbergová-Sohonbornová.—Hraběnka Ernestina
Than-Thunová. —Hraběnka Dobřenská-Kottalinská. —

Josef Binder, motropolitní kanovník.

Zasláno.
"„Čas“ přináší v č. 163. (5. června 1907) správu

a Nymburka, která ze mn opět jednou povedla. Ná
nepravdy, které o mně pronáší, odpovídám na tomto
místě a doufám, še „Čas“ sám je opraví něbo dokáde.
Píšeo mně: „Pracoval pro vou kandidataru tak jako
ostatní kandidáti klerikální; nesvědomitým zneužívá
ním náboženských citů lidu, který štval proti „úovůr
cům. Volební jeho řeči vyznívaly v refrén: kdo ne
odevedá hlase pro něho, jest nevěrec.“ — Myšlenkový
postap mých volebních řečí byl tento: Vylošiv pod
stato rakoneko-uherského výrovůžůí, přešel R
k požadavkům našeho národa a pak k otázkám ata
vovakým. Mlavil-li dříve již některý kandidát před
týmiš voliči, předpokládal jsem, če podstatu různých
otázek jim vylošil; proto sám jsem jich nevykládal,
nýbrš naznačil jen své stanovisko k nim. Otásku děl
nickon, rolnickou a čivnostenskou vyložil jsem atruů
něji neb obšírněji dle stavovské příslušnosti voličů.
Na konecokázal jsem na stanoviskonáboženské:
O náboženství se píše, mlaví, o náboženských otáe
kách bade se jednati v parlamentě, každý kandidát
měl by tedy jasně vylošiti evó nárory o tom; jedni
výslovně staví náboženství vo svůj program jako zá
klad společenského řádu, drasí ji výslovně odevšad
vyludnjí. Tyto dva protichůdné názory budou spola
jednou zápasit:; všichni ostatní, kteří chtájí býti „ne
stranoi“, přikloní se časem k té neb oné atraně, Řeči
své končil jsam tak, jako arůj leták, slovy: „Prosím

vás, abyste vyplňajíce volební lístek činili tak dle nejlepšího vědomí a svědomí, a volba vaše bude šťastna.
Řeči mé byly naprosto věcné; proto také byly schůze
mé skoro všecky jednotvárné, neboť vůcně debatovati
se mnou bylo těško; proto řeči mé se potkávaly ss
souhlasem všech rozamných lidí bez rozdílu nábožen
ského i politického vyznání, proto také dostal jsem
1684 hlasů, počet, jemuž Každý se divil, neboť kandi
datura moje prohlášena pozdě, ani jedné vyučovací
hodiny jsem proto nevynechal a schůsí mnoho jsem
míti tudíš nemohl. Všichni, kdo mé řeči alydeli, do

týká pana učitele Gottwalda, nesmiňuji ae dnes o

jeho vystoupení, které bylo ecela jiné, než je If8í
»Cas.“ Nechci věsk poškozovati jeho fečnický talent,
jebo sláva, k níš mu „Čas“ dopomohl, a jeho spole
čsnské postavení. Je mi ho líto! — „Cas“ píše dále
Odenanciaci ne p. Gottwalda, že „do Píst byl z Hradce
Král. zaslán její koncept.. .“; každý čte mezi řádky,
še jsem tak učinil já; takové podezříváníproblašujisa bezpodstatné,—Poslézepodotýkám,že kandidoval
jsem za „Stranu katolického lídu v Čechách.“

V Hradci Králové, dne 6. června 1907,

-AntonínB.Drápalík

Příloha. K celému nákladu dnešního čísla
přilofen důlešitý „Kureovní Ifetek“ Zálošního úvěr
ního ústava v Hradci Král., na nějž upozorňujeme,

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 1, června 1007 1

BÍ pšenice K 14"20.—16 60, ita K 10-40—1130, jedme
nek —— ——, prosaK 11*00—11*60,vikra K 14—
—16'00, brachu K 24-00—26-00, ovsa K 6 60—7-90,
čočky K 63:00—60:00, jahel K 32-00—00:00, krap K
20:00—48:00, bramborů K 8 80—400, 1 hl jetelového
semene bílého K 000:00—00:00, 1 hl. jetelového ne
mínka čer. K 00:00—000'00, ruského K 00*00—00:00
méku K 5000, lněného semene K 20 00 —24:00, 100
kg žitvých otrab K 13-60—14:00, 100 kg pšeničných
otrub K 18-20—14*00, ; kg másla čerstvého K 3-72
—280, 1 kg másla. převařeného K 0.00—000,
1 kg sádla vepřového K 1'76—1-80, 1 kg tvarohu K
0-36—0"40, | vejceK 0-05—0'06, 1 kopa okurek K 0
—0"00, 1. kopa zalí K 000—000, 1 kopa kapusty
K 0*00—000, 1 hl otbule K 5:00—800, kopa drob.
zeleniny K 0-80—000, 1 pytel mrkve K 4'90—800,
1 bečka švěstek K 0-00—000, 1 hl jablek K 00:00—

s týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 1. června 1007odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenios hoktol. 118, dita
175, ječmene 15, ovsa 270, prosa 0, vikve 1, bra
chu 0, čočky 0, jahel 00, kran 0, jetel. semínka
00, lněného semene 0, máku 0. — 9.) Zeleniny:
selí 00 kop, cerele 00 kop, kapusty 00 kop, cibule
10 hl, drob. geleniny 65 kop, mrkve 14 pytlů,
brambor 114 hl, salátu 00 kop. — 3) Ovoce: jablék
00 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drob.

pbytka: vepřů 5 kusy, podevinčat 504 kusů, kůslat 0.

Z „Časových úvah'“
posud jsou na skladě tyto spisy:

Ralfelsenovyzáložny.......... 8hUčtesezděje............ 16,
OslavaHugova. ... .... 2. 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1636 8.

lobavyděděnceXIX.věku... ... 8,Otrestuamri. -L 8,
Zrušenířádujeauttekéhke........ 8,
Wládažidovstva. . ...... 2.. 8,Bližek Rimu-22 8,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,
Vyznánístaréhohříšníka .... ..... . 8,
O av. zpovědi... . 8,Svépomocdělnictva. . ........ 8,
Pryčs dogmaty. . ........ <... 8,Farakatolickáaprotestantská. . . . . 8,
O0úpadku náboženství mezi .16,
Zpráva o sjezdě českoslovanských kate

likův HradciKKrálové. .. ..... M,Velikýbiskup<... 8,
Důležitostpravéhonáboženství....... 16,
Pokoraa náboženství. ......... 8,
Zakládejte odborové spelky . . .. . . 8,Husitéjindya nyní... ..... .. .... M,
Několikslovo papežství.. .. ..... 8,

takomby -< -< < © + + 4 ee 8,skénáboženství...... .. . ..+.16,
O ústavním životě wAlakouska . . ..... 8,
PlusVII.a Napoleon.. ...... . 8,ebevraždystudentů.. ......... 8.

eská konfesse . -. .. -< . < 4.. + +. 2,čelnostvpřírodě-. .... +. 16,
Pohřbívati či epalovati mrtvoly? . . . .. 8,
Moderní náboženství Masarykovo 8,
Jubileummariánské a Lurdy . .. . .... 8,
Otroctvízrušeno křesťanstvím. . ... 16,
Spojenciepiritistů. . . ........ . 8,Omanželství. . ..... .. 2.2 8,Braňmeeetiskem. . .... +. 8,
OzázracichKristových. ......... 16,
Jest úcta Panny Marie oprávněnat . . . 8,
Wávětěvouu Slovanů.. .... ..... 8,
Volnékapitolyospořivosti—.. ... ... 8,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradei Králové.

Špob, úvěrní společnost
w Hradci Králové,

fllélka ve Vídní VI., Retreldemarkt 18,

přijímávklady od 1K počínajena
úrok 4/—5%, dle výpovědi.

Záruka hotově eplaceuých závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou ge na požádání zdarma.

P úř , KEREMrát
osobám všech stavů na výhodné splátky.

Poskytuje zálohy na oenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.



Boži hroby
krásně provedené u velikémvýběru v kašdém

alohu, se vším příslašenstrím.

SochyTěla Páně
a klečící andělé

dle více různých krásných modelů ze dřeva
řezané i z pevné sádry, jemně polychrom.(ve

velmi levných cenách.)

Sošky„Wzkříšení"
se dřeva řezané, jemně polychromor., jakož i

večkeré kostelní práce ze dřeva
nabízí reledůstojnéma P. T. duchovenstvo

Petra Buška synové, Sychrov
uměl, sávod sochař. a řesb. pro práce kostelní

— | Založen 1853. —

(Provedeno as 800 olt. s B, brobů.)

u Specielní výroba a sklad |
domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích van
M$“skamnyi beznich<

firmy

Josef Komárek,
závod kliempířský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko.

K sv. biřmování

nejlepší dárky
za velice levné ceny nabízí

7. ŠOTI.C,
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové.
Velký výběr zlatých, stříbrných skvosků

lahodné| krásněchuti, barvy.

PAKA ORG“ldZKL

; jídelna nejm.dernějšíhoprovedení, Mě
1 kredeno se zreadlemkřištálo

vými skly a mramorem,
ZŠ 1 stříbrník se zrosdlenkřišťá

: lovými skly a mramorem,
1 koberocový divan,
1 patentní vytahovacístůl,
Gkožených křesel

na každon stanici zasílá i

cís.král.dvornívolkozávodsnábytkemby

Š KV. SkuherskýEri Trio Š
9 proti hotel |„Merkur“.

Cennfkyša prospekly zdarma a framco.

Z Nového Bydžova do Hradce Král.

voláme srdečné

„s Bohem“.

Rudolf Juliš,
c. k. pošt. správce s chotí.

Václavské
nám. 32.

NAVŠTÍVENKY
- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvonálky

(dle Ord. sta č. 8., atr. 38)
dostatiIse 1kus za Sbal. —60 kusůsa1K
wbiskupské knihtiskárně

v Bradel Králové.

© 8

| 105
ss 6 iko„silní
ByBEnn
AETIA

Krejčík
/ V PRAZE,
| umělecký závod so

ohařský a řezbářský.

PisárnaadílnynaLetnéčísleO13—VN.
Sklad:Velkáiarlevaul.č.30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
křliové ,jesle, Boší Moby, břiše, kasatolny,

ky atd. dle slohu kostelů,fan ráser na
E endpředmětyRodiči8 s «

Půrodní nákresy,oa rozpočtybexplatněa
Renovace starých oltóřů a kostelních sařírení.

Praktikanta,
absolventa měšťanské školy

Bobo některé nižší střední školy,
přijme firma

J. F. Langhans,
e a k dvorní fotograf v HradeolKrálové.

p p .
M 3

d Ji. . “

Galiméa vodoěše n LázněvĎohdaněl

staly 46 v poměrné kratičké době svou
ném a rovněž | svými přírodními

I ustáleném, měr

v tomto prostředí překvapujících výsled
lovém,

něgicht),rheumaiismu kloubovém | sva
kloubovém | úrazech,

matečních, chorob
bolestech po střelných zlomeninách,

ordečních, nemocech
Lázně byly správou ©Občanské záložny v Bohdaněi,
snačn

lechias, atd.
zlomenía poranění,chorobách Senich a.

: ne ně Výtečnáalevnástravapočínaje

Rozsáhlý a pilně pěstěný nak:

od 2 60 hdenně.—Bytynádhernězořísenáod
'admictvo,nemajetnéosoby, jakoš ( pro sřísence

Lékárna, pošta
povozy. — Vedení lázeňského hotelu převzal p. Ant. pánek, hotelier Správa lázní opatří téš



Kulturní rozhledy.
Universita a fakulta theologieká.
Vyfoukl kdosi bublinu, ta vylétla, zazářila

dahovými barvami na světle různých pokrokářských
sluncí časopiseckých, vylétla, oslnila oči i rosum
tak mnobéhostudentai intelligenta jiného a — —.
Pukne, prasknal

Ano, paklo a prasklo již to heslo „Vylačte
theologickou fakultu ze svazku university jako ne
vědeckou, tmářskon a zpátečnickou instituci, jež
příčí se všemu vědeckému pokroku doby dnešní.“
Křičeli tak židovětí buršáci po ulicích pražských,
tiekli si race 8 nimi realističtí vychovanci Masa
ryka a Drtiny, demonstrovali společně a výsledek
věcho ? Bublina praskla, nemá ta fráze dlouhébo
wěku. Theologická fakulta — nevědecká, tmářská,
zpáteČnická? Výčitka nevědeckosti a tmářatví byla
učiněDanenáviděné církvi a institucím jejím již
tolikrát a tolikrát byla řízně a objektivně odra
žena, že jí se zabývati ve specielním tomto útoku
bylo by úplně zbytečným. Nehodláme tudíž doka
zovati vědeckost theologické fakulty, ale chceme
obrátiti pozornost veřejnosti naší směrem jiným.

Jest skutečně universita tak „par excellence“
vědeckým ústavem, jak by Be při návrhu vylou
čení tbeologické fakulty předpokládalo?

Universitní professor Drtina sám přiznává,
že universita neodpovídá nikterak ideálu, jaký on
by si přál. Jemu měla by býti universita ústavem
specielně vědeckým; kdežto nyní vychovávají se
zde kněží, učitelé středoškolští, právníci a lékaři,
měli by sde býti vychováni- vědátoří toho kterého
oboťu.

Tedy universita se svými čtyřmi fakultami
dnes nejsou pražádnými vědeckými, čistě vědec
kými inatitacemi, nýbrž jsou to vychovávací ú
stavy, příprava odborná pro život praktický, pro
zaměstnání a povolání. Vyučuje se tu ovšem na
základě vědy, ale vědy skutečné, zkušeností opráv
něné, z kteréžto ovšem vyjímáme některé před
nášky p. „filosofů“ unášející na křídlech nějakých
dalekosáhlých, fantastických, pokrokářských, po
vrchních bypotbes do sfér, odkud každou chvíli
vyletí taková bublina, heslo, fráze, jako jsou:
„Pryč s theologickou fakulton!“ „Chceme volnou
laickoa školu.“

Chtěl-li by kdo vyloučiti ze svasku univer
sity fakultu theologickou, musel by tak učiniti i
s filosofickou, právnickou a lékařskou, které
s rámce čistě vědeckého ústavu též svými inten
cemi vybočují.

Nutno ovšem prohlédnouti si blíže pojem
toho slova věda. Věda je touha a hledání pravdy,
a tomu se nikdo nebude vzpírati. Mloví-li však
tací hospodětí buršáci a © nimi spojení papou
škové realističtí o vědě a nevědeckosti theologické
fakulty, víme ibned, jaká ta jejich věda je a jak
si universita představují. Jejich věda je nevěra,
z ní plyne nenávist proti církvi katolické a proto:
„Pryč s theologickoufakultou!“

Tato však má své oprávnění historickéi
vědecké. University byly ihned ze začátku ústavy
církevními, zde vzdělával se intelligent na kněž
ství, a kněz.zde připravoval 80 na své povolání
specielní: kazatelské, učitelské, lékařské a práv
nické. Dozor nad nimi měla vždy církev, a proto
byly university vyňaty z dosahu pravomoci měst
a státu a zřízeny pro ně soudy vlastní. Jak rostl
obor vědění lidského, tak vyvinovaly se z církevní
této vysoké školy university dnešní se všemi svými
fakultami. Možno tedy říci, že |s původní jediné
fakulty theologické vyvinuly se další tři. Učiteli
a professory na ních bývali z pravidla kněží, kteří
až hodně dlouho do středověku byli výhradní re
presentací intelligence. Že aniversita z té „kleri
káloí nadvlády“ nikde žádné škody neměla, jest
vidno z příkladů university pařížské, nejslavnější
to university středověku, a university pražské, po
kud jí však bouře busitské a lutheránské a vliv
těchto dvou sekt neškodily.

Co tolik století budovalo, totiž nynější slo
žení university, to nabnbřelá fráze realisty a ně
meckého žida nezboří!

Co vlastně však pudí k té nenávisti proti
theologické fakultě? Je to vášeň strannická, je
to nenávist a terror protikatolického vědce, který
tímto svým vystoupením brojí proti theologii jako
vědě.Plekáří jim theologie katolická jako jednotný
a ustálený vědecký systém, jemuž se nejnovější
vědecké filosofické theorie postaviti nemohou. Jest
jisto, že theologie katolická poskytuje atálý a ne
zvratoý názor světový, že úplně stačí na vysvět
lení všech proti ní ováděných důkazů, a to právě
bouří hněv tak mnohých vědátorů-filosofů, kteří
tak často uhudí na protivy, na nesouhlasy a ne
srovnalosti theorií svých — a svádějí to na církev
katolickou, která je tak hněte, že nevědí, co po
ěíti a křičí proto: „Pryč 8 theologickou fakultou!“

Kdyby byla pražská theologická fakulta evan
gelickou anebo židovskou, pak by jisté všechoy
ty šivly pěkně mlčely. Takhle je to pouze štěkání
na měsíc.

Máme mnoho příčin stěžovati Si na „umravhující“ vliv tak mnohých vědeckých tbeorií, ale stě

dovali jeme si posud na ně jen jako na tbeorie věde
cké, totiž solidně, slušně, bes všech nátlaků a ter
roru, A 60 vidíme? Filosofická fakulta stala se seme
ništěm a zdrojem živícím odpůrné strany politické.
Z vědy vyklubává se politika a z bojů vědeckých
politické, které by mohly míti pro nás vážné ná
sledky. Nutno tedy, aby theologickáfakultai škola
vůbec hájena byla zbraní stejnou, to jest politicky.
Dik Boba a bdělosti naší, zbraní těchto nám ne
schází a my můžeme donfati, že fakulta theolo

pická bude vždy v řadě fakult universitních faultou první jak významem náboženským a vě
deckým, tak i národnostním a vzdělavacím. Mžk.

Školská hlídka.
Glossy o „volné škole“.

NL

(6) Aby jasně osvětleny byly veškeré zjevy,
provázející protioáboženskou agitaci, Šířenou pod
heslem „Volná škola"“, třeba poukázati na smutný
zjev: Šíření protináboženských hesel ze strany po
krokového učitelstva. Pokroková frakce učitelstva
použila výhodných okolností doby (roztříštěnosti
liberálních stran českých, nerozhodnosti nábožen
sky smýšlejících učitelů. neinformovanosti a lho
stejnosti závažných činitelů ve správě Školské,
cbabosti s netečnosti krubů katolických), aby opa
nováním nčitelského ústředí a tisku nejen učitel
ského, nýbrž i venkovského, šířila podvratné
zásady protináboženského boje a terorem svým
k mřčení přivedla ty, kteří z krubů učitelských
nesouhlasili a nesoublasí a jejími zásadami. Bič
organisační silnějším byl často než důvody.

K táto stati třeba připojiti doklady.
R. 1900 rozeslali důvěrníci lib. učitelstva

delegátům jedoot učitelských tajnou instrukci,
kteráž uveřejněna byla (přičiněním oposice) v „Č.
Učiteli“ (20. března 1901). Uvádíme z ní chara
kteristická místa: „Žádáme vás, abyste
využitkovalí místní a osobní řevnivosti a ješitnosti
místních velikánů na prospěch svého vlivu, aby
v rozbodném okamžiku, když by bylo třeba pro
jevu na podpora našich požadavků, abyste tento
projev dovedli sobě opatřiti způsobem, jakoby vyšel
popud k němu od kteréhokoliv jiného člema. —
Buďte pamětlivi toho, že z lásky k nám (jako
stavu) málo kdo co udělá; proto musíme pracovati
k tomu, aby tak činili ospoň z respektu před
naším vlivem a ze strachu před důsledky, které
by nepřízeň jeho mohla míti v zápětí. Nijakou
zbraň nesmíme zahazovati, žádné posice opouštěti,
nýbrž vždy a všade musíme v konání svém smě
řovati k tomu, abychom vlivuplné hodnosti okupo
vali, když ne pro sebe, tož aspoň pro výslovné
příznivce .. . nebo pro lidi, kteří našemu vlivu
podléhají ... Žádáme, aby sdělení ta zůstala
sice v nejpřísnější diekretnosti, avšak pokynů uve
dených aby bylo bedlivě šetřeno.“

V ipstrukci té jest také vysvětlení toho
zjevu, že listy jak pražské, tak i venkovské (až
na čestně výjimky) jsou v područí vlíva pokrokář
ských agitátorů z řad učitelských. Praví se tam:
„Vyzýváme vás, přátelé, abyste veškerého vlivu
svého použili v časopisech krajinských a listech
vůbec, abyste byli pilnými dopisovateli nejen
v oboru Školském, ale i v oborech jiných, abychom
krajinský tisk vůbec dostali do rukou . . . zaslány
vám budou letáky a návrhy článků, jež dle
místních potřeb zpracujte pro místní krajinské
listy . . „“

7 Toto důvěrné sdělení, ukazující nám v do
jemných nedbalkách protiklerikálaí pokrokovou or
Ganisaci nčitelskou, vysvětluje také mnoho, proč
tak často v pokrokových listech se píše o „účelu,
kterýpoavěcujeprostředky“o „vládychtivostiřímské
hierurchie“, o „rozpínavosti klerikální“, o „kleri
kálním nebezpečí“. Jest to zdvihání prachu, aby
vidoucí neviděli, slyšící neslyšeli...

Nevšímali bychom si však této věci, kdyby
nám neosvětlovala náhlé rozdmýchání protinábožen
ského boje za beznáboženskou volnou školu, v němž
pokrokové učitelstvo se židovstvem a zednářstvem
podává si svorně ruce.

Místa v redakcích byla obsazena, začala
práce. Veřejnost znenáhla zpracovala se. O zpra
cování učitelstva staraly se orgány a organisační
bič. Nahoru řeklo se: „Race vzhůrul“ — Když
přece se zdálo nahoře, že se trochu daleko zachází
a že přece má se ve Škule „mravně-nábožensky“
vychovávat — a že se tudíž nesrovnává 8 chara
kterem učitele, aby tak veřejně a příkře vystu
poval proti vyznání dětí, jichž vychování má svě
řeno a které přísahal nábožensky-mravně vycho
vávat — začalo to v redakcích bouřiti, apelovalo
Be na omezování svobody, na nečinnost lidových
zástupců v zemeké školní radě! — Osvědčený
prostředek! — „Ruce byly vsbůra.“ Byly vzhůru
a jsou v okresních školních radách a to proto, že
jsou vzhůru v somské školní radě, a jsou vzhůru
v zemské školní radě, protože jsou vzbůra u mini
sterstva. Dále pravý stav věcí u nás v Rakousku
nepronikne! Katolíci mlčí (vlastně až dosud vět
šinou mlčeli — jak dále, zatím se neví) —

strany protikatolické dělají rámus. Proto dle naší
byrokracie bude se vládnouti podle těch, kteří
křičí, aby bylo všude ticho. Katolíci se přitisknou
ještě víc, poněvadž snad ještě něco snesouI

Kněžstvo někde rozdvojené, katolický život
v plenkách — jaké výhodné podmínky|

Nedivme se, že hesla protináboženská nabyla
půdy i tam, kde zdálo se to nemožným, že boj
protináboženský zavlečen i do školy, chráněné zá
konem před agitací protináboženskou. „U nás —
u nás, jde všechoo na rázl“

Pověstné očitelské „Červánky“ t. sv. „Uči
telské Noviny“ napsaly hrdě a sebevědomě: „že
mezi 98 učiteli katolíky neshledáme ani deset
věrně katolicky spravedlivých?!“ Z toho vidno,
jak protinábožensky zpracovány jsou kruhy uči
telské — je-li to pravda, co „Učitelské Noviny“
píšou. Nikde se však nečetlo proti tomu ohražení.
Začala se i dokonce uveřejňovati statistika z c. k.
učitelských paedagogií o náboženském smýšlení
žactva. Před tím ovšem se připravila půda. Mezi
kandidáty prý ustavili se důvěrníci organigační,
kteří na starost si vzali šíření protináboženských
časopisů. Devatenáctiletý mladík vyšel 8 „ncele
ným názorem“ protináboženským, jako posila or
gAnisace, vychovatel mládeže. Časopisy učitelské
i 8 nejpradší tendencí protináboženskou staly se
kandidátům chlebem denním. Tím vysvětleno
maoho. U nás v Rakousku jest všechno možno.
Snad za nedlouho „Učitelské Noviny“ prosadí, aby
nařízenou lekturou pro budoucí vychovatele kato
lických dětí byla nejen veškerá edice časopisů
pokrokového učitelstva, nýbrž i „Právo lidu“ a
„Zář“, jako integrující doplněk dokonalého vzdě
lání rakonského učitele! Zatím se to musí trpět,
aby bylo ticho!

Věc sváděla by k trpké satyře, kdyby neměla
v sobě mnobo látky k vážnému přemýšlení a kdyby
o ní již nezačínal dosti vážně přemýšleti sám kře
stanský lid, který v době posledních voleb setřásl
se sebe poněkud sladkou dřímotu nevšímavosti a
rozhlíží se kolem sebe. Boj protináboženský, ve
dený proti církvi, proti křesťanskému vychování
dětí, zaujímá pozornost lidu. Lid se táže: „Kdo
nám chce naše náboženství vyhnat ze škol?“ A
tu pojednou vidí, že mezi bojovníky hesla toho
stojí i mnozí z těch, jimž jest svěřena výchova
jejich dětí! Toto poznání — af se nikdo neklame
— nepovznese vážnost učitelského stavu, který
dnes nalézá se v těžké protináboženské krisi pů
sobením svých vůdců, kteří v boji proti církvi,
proti positivnímu náboženství, v boji pro vyloučení
každého vyznání ze škol, viděli povznesení stavu
— a zatím připravovali vážnosti stavu hrob, zba
vovali školu důvěry rodičů, jimž štěstí vlastní krve
je příliš drahým, než aby schvalovati mohli ne
bezpečné pokusy beznáboženské výchovy na dě
tech, v nichž vidí svoji budoucnost. (Pokrač.)

Úskoky a násilnictví při
posledních volbách,

JI.

(3) Jest potřebí zachovati pro budoucnost
v paměti ještě některé zvlášť zajímavé volební
zjevy, jež ostré světlo vrhají na „svobodomy
slnost“ a „snášelivost“ těch lidí, kteří mají
volnosti plná ústa a kteří tolik volali po všeo
becném a tajném hlasovacím právu.

O našem Šabatovi říkali na Chradimsko
odpůrcové, že neumí německy, že bude tedy
v parlamentě nulou. Naproti tomu „Osvěta
lidu“ a „Východočeský Obzor“ drze lbaly, že
prý vede Šabata německou domácnost, že dítky
vychovává německy!! Taková nestoudná lež
ovšem vzbudilu úsměv v celém českém okolí
české Vrbice; ale na Chradimsku tato záštiplná
pomlava přivedla do rozpaků mnohé, kteří
dobře neznali „čistého“ uitra listů těch. Na
Cbradimsku rozhazovali chytří socialisté před
užšími volbami letáky, v nichž psáno: „Ne
věřte, že náboženství jest v nebezpečí ...
volte protiklerikálně, nikoliv protinábožensky.“
Jak dovedou socialisté k vůli mandátu drze
balamutit! K toma 8e uepřiznali, jak proti
nábožensky mluvili, psali a agitovali dříve. O
tom podáno v listě našem důkazů dost. Nyní
ještě dodáváme, že socialistická „Svoboda“
napsala 1. února r. 1905: „I kdybyklerikálové
vzdali se svých hospodářských a sociálních výhod,
kdyby řídili se skutečně jen písmem v evangeliu a
konání své jen ve smyslu náboženském zařízovali,
i tehdy mohli by i musili bychom se postavit i
proti tomuto náboženství“ A po takových pro
jevech odváží se soc. demokracie na Chotěboř
sku oznamovati před volbou ba plakátech:
„Stalo se skutkem a jeme potěšení z toho, že
se dokázalo (!!), že strana soc. dem.není proti
náboženskou.“ — A této straně plné úskoků a
lží, té straně, která má za předního generála
německého žida Adlera, věnoval propadlý mla
dočeský kandidát dr. Malinský svoji přízeň ;



odevzdal se syny 4 úředaím personálem blaey
soc. dem. Ackermanovi. Tak chce tento pán
utužovati a povznášeti ideu národnostní.

Nekatolické „Hlasy z Hané“, vycházející
v Prostějově, psaly o pustém volebním terro=
rismu soc. demokracie dne 23. května:

„Od časného jitra byly všecky ulice a
náměstí prostějovská obsazena hlídkami 80
ciálně-demokratickými. Nikdo nemohl se v den
užších voleb v Prostějově hnouti, aby každý
krok jeho nebyl Špehován sociálními demo
kraty. Kdo se soudrubům zdál podezřelým
z agitace ve prospěch dra. Vrtala, hned stal
se předmětem nadávek a násilností, v nichž
dospělým sondraobům pomáhaly i děti, které
Dejen nadávaly, ale velice cvičeně plivaly a
kamením házely. Patrně rozamějí mluvě jistých
znamení svých instraktorů. V některých uli
cích počínali si sociálně-demokratičtí drábi tak
sveřepě, že nebylo možno do nich 8e dostati.
Kočáry zadržovali, do nich skákali. Jaký byl
sociálně-demokratický terror a znásilňování
voličů, možno si učiniti představu z té okol
nosti, že dne 14. května odvolily dvě třetiny
voličů, kdežto 23. května v téže době sotva
jedna třetina!

Sarovosti násilníků ovšem setkávaly se
namnoze 8 rázným odporem, tak že městská
stráž stále musilabýti pobotovazakročitiku
držení pořádku. Mnoho rvaček a krvavých
srážek bylo by povstalo, kdyby soc.-demokra
tickým provokatérům a útočníkům bylo na
každou rána odpověděno racou. Naši voliči
insoltováni, raději však strpěli lecjaké příkoří
i úder, jen aby Krapkovcům neposkytli mož
nosti překrontiti pravdu a lháti, že oni byli
napadáni.

Za denního světla ještě jak tak drželi se
soudruzi Krapkovi na uzdě, avšuk s rostoucí
nocí stoupala jejich odvaha. Pro 80c.-demokra
tický dělnický dům objednána byla hudba, aby
hrála na oslava Krapkova. vítězství. Když pak
prohlášen výsledek volby a Krapkova porážka,
jakoby stádo šelem bylo vydrážděno, v láboře
Krapkově propukl řev a dán povel k útoku na
národně-sociální dům. Hurá! Na něl ozývalo
se z valícího davu. Policie městská postavila
se proudu na odpor v těsnině u domů Wolfové
a Drbalova, nebylo však možno zdolat návalu.
Soudrozi přitáhli před staveniště národně-soci
álního domu a dobývali se do vnitř. Bijte psyl
Na ně! řvali soc.-demokratičtí kalturtrégři a
hustým deštěm kamení zasypávali policii, která
s vynaložením veškerých svých sil snažila se
zadržet divoký dav. 13 strážníků a 2 policejní
úředníci byli více méně raněnil Od sociálních
demokratůl! Četnictvo mezi tím drženo bylo
po starém zlozvyku ve skladišti německých
turnérů-hasičů v nečinnosti. Okresní komisař
otálel na dvoje požádání se strany městského
úředníka zavolat četníky na pomoc a teprve
když městský úředník prohlásil, že vzdává se
veškeré odpovědnosti za další události a když
stráž městská zraněná a námahou vyčerpaná
chystala se ustoopit, povoláni četníci. Jako
vůdce s0c.-demokratické výpravy na národně
sociální dům zatčen byl F. Urbášek, nádenníl:
z Otaslavic, a ihned dodán k soudu. Urbášek
sábl také na jednoho strážníka a povalil ho,
aby dav se mohl na povaleného vrhoouti a u
šlapati ho. Jenom včasnému přispění jiných
strážníků lze děkovati, že povalený vyvázl ži
votem. Za těch okolností masila policie pra
covati i zbraní, takže několik výtržníků jest
raněno. Když četnictvo zakročilo zbraní, soc.
demokraté obrátili se k Besedě. Cestou stále
povykovali, bulákali, bvízdali, doráželi ua kaž
dého, kdo nebyl s nimi. V besední restauraci
vybili kamením dvě okna. Národní socialisté
v Besedě přítomní byli tím vyprovokováni na
náměstí, kdež sociální demokraté vrbli se na
ně. Bezpečnostní orgány tnusily opět použiti
zbraně a několik osob zatknouti.“

V Pardubicích dokazovali socialisté svoji
svobodomyslnost způsobem podobným. Když
národní sociál Masil donesl zvěsť o vítězství
Hráského proti soc. dem. Rautenkranzovi, pu
stila se za ním tlupa radých, dopadla jej u
železného mostu; ubožák stržen 8 bicyklo,
tak že těžce se poranil, jak zjistil přivolaný
MUDr. Novák.

Veliký dav socialistických mužů a žen
bral se ulicemi, povykoval, řval „hanba“, in
eultoval posl. dra. Horáka i choť téhož. Večer
shromáždil se dav socialistický opět; fanatické
ženy dávaly průchod svému vzteku proti čet
níkům, ačkoli tito jim nijak neubližovali, bo
jíce se věcí ještě horších. Najednou soudračka
Soukalová vhodila četníkovi do očí znečištěnou
sů). O II. bod. přepadli radí ubohého hlidače
Knolla, který odnesl si při té nevítané návštěvě
zranění. Nešťastník pak vyhozen z boudy a
hnán v nočním ponze ústroji ulicemi města,

V Kladně jako jinde sociulističtí agenti
lístky sbírali, jakmile tyto byly úředně roz
dány; tof se ví, že na sebrané lístky hned
psáno jméno socialisty Austa. Tak se děloi
jinde v kladenském okreso. Kladenské „Právo“
vysvětluje tajemství tak velikého počtu socia
listických hlasů; prý socialisté „z baráku ne

odejdou, dokud nevymámí, a kdeto nejde pře
mlouváním, užijí vyhrůžek, obzvláště mezi živ
nostníky a dělníky méně uvědomělými. Jest
veliká většina těch, kteří nevěděli, jak si mají
počínati, jak lístek vyplniti a na rozmyšlenou
neměli času, poněvadz jen zavřel dvéře zříze
nec a již zde byl radý policajt.“ Tak tedy na
venek rostl počet hlasů „uvédomělého“ děl
nictva. Ti, kteří se chlubí svojí vzdělaností a
vyspělostí, hledali útočiště právě u krajně ne
vvědomělých lidí; hned je přijali aspoň při
volbách mezi své řady. Může pak oc. demokra
cie jásati nad nějakým morálním vítězstvím?
Celé pluky zajatců, které při volebním pochodě
doplňovaly nerady mezery v řadách soc. de
mokratů, rozprchnou se hned, jakmile se více
vzdělají a pozbudoa strachu před radým ná
silnictvím.

„Našinec“ sdělaje: „V neděli dne 28.
dubna t. r. svolal protikandidát dra. Žáčka,
soc. dem. Rudolt Merta, v Drahotuších volič
skou schůzi, na níž ve avé 4hodinové řeči
bez milosrdenství a bez pardonu strhul každého
kdo jen trechu sí troufal ozvati se proti je bo
kandidatuře a způsobu vystapování. — Schůze
ta měla dohra 29. května t. r. u c. k. okres.
soudu v Hranicích. Starosta drahotašský p. J.
Procházka a redaktor „HL.z Pobečví“ p. Jan
Ledinský zažalovali totiž p. Morta pro arážku
na cti — podezřivání ze Svindléřetví a titoly
jako „bandita“ a „novinářský ničema“ nikterak
se jim nezamlouvaly — a přes všecko zapi
rání aneb zaryté mlčení, když vina jeho svědky
byla prokázána, odsonzen byl p. Merta k po
kutě 100 K a náhradě útrat.

Pravá jen
v původních balfč- A

ch se jménem
Kathrelner.

se jedině osvědčila
jako nejlepší přísada,

erá jest lehce stra

tvoříc pod
poruje zdraví. - zvykat jen na

Kathrelnerovu.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

K TRŮN OTOTOLÍM
a k novému školnímu roku

nabízíme :
Dobroslav Orel

Theoreticko- praktickárukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,
a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnohými vy
nikajícími „odborníky.

Stran 250 velké 8".

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 3*80.

Biskupská knihtiskárna
w Hradoi Králové.

O0O0000OGOOOOOOOCX
Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní

|
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

O00O000OOOOOOOOXX

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII.ker József
kórót 16 sm. — Praha,

erdinandova L.43. —

Vídeň=VII.,Mariahilferstr.

Cenníky zdarma a
franko.

C979$7972-0-5000060000dně

as P. T. dachovenstvu"zvláštnívýhody. a

První NÁŘADÍ JNAMOL
látek pro domácnost, jakož idámských a pánských
látek jest u Tkaleov. výrobmího spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hromově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30mt.,obsahujícíkaždá
růzmé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti.
za IK 12-—, vyplacené od korunu 20— výš:.

Vzorky a cenník zdarma a franco.S
Xielier sochařsko-řezbářské

383 33 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA VYHRADCI KRAL.,Zm- PŘTIDOMÍČ.286.
Doporučuje se slušně P. T. ducho

venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, spo
vědnic, Boších hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, kruciiksů,

rámů atd. atd.

hd
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

Výkresy a rozpočlyna požádání.

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Nelkudly, faráře ve Týprachtieleh)

doporučuje P. i. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

HERáHnáLánýrúndvě

pěah6:čučvěnšujněmdadměuBužnjibub
=

Mudučirí



Doporučujeme

CPÍX692XEPIXLODXGP2X

Jan Horák, ásoukenník
v Rychnově nadKněžnou ©

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Účiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

X Velejemné látky na taláry.
4 Též na oplátky bez zvýšení cen!

KGB X 663XGBIX663 X CEIX

$
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, pařamenlů
prádi praporů, příkrovů, koberců aovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové sboží
k výběru fraako.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

:
X

Xi
3

XG6XGD[XIE63X

|
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Veledůstejnému

duchovenstívu!

Jan Ofaněk, 25,544;
Konviktakéul. poř
aielné na kostní náčiní dovoluše

i doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílné ručně prace
vaných kostelních nádob a náčiní,

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

ky, „půtenky, nádobky a td., všev přemém alohu cír . Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem o ohně slaté a střídřá. Na po hotové
na ukámka, rospočty, nákresy neb cenníky franko.

veškeré a slacené ručím. Největší výroba a
sklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. praované vý

robky . Vše posílám již posvěcené.KAKAO

běži
Ť



Továrnarr
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JM Jos. Tomášek
m ve Vysokém Mýtě, i

py dříve sávod na sušitkování ovoce,salošený © ň
E72 7. 1866, nejstarší svého druhu v Oechách |

— pabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víme,bíléi červené,vino borůvkové(medici
nalní),vína sladká s víno Šumivé (iampaňské).

Uposorňujeme zvlášt na vkený a při takovéjakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastnívýroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891na jub. výsev n: ,státníudiplomemslalémedaile,aneohýmiji
tým diplomy©právem rašeníslatémedal.

Vzorky zdarma a franko.IE
MLA

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailii,

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskéKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v kašdém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přeaně,čistě a důkladně
shotovuje 80vmé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou zs ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jseu Jeho
Biskupsken Nilestí reride
vány.

Mešní nádoby Jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nédob ko
stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, tuspočty, nákresy i

hotové zboží naukásku franko
se zašlou.

Chuděím kostelům možno splácetbes přírášek.
UR“ [Sta odporučenía čestnýchuznánípo ruce. “j

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěru závodu domácíjmu.

SOEESDSIGOHINKSIG0GPDG8Y

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn,

ao14u9
odvu

zy

Solidníobsluhapří«irných

cenách.

ejez7

aIPoTHPéMA4X
1 r

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové bediny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné
skvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení s úplnousárukou /

Ddočry hodným zásilky na výhěr teši ne splátky
bes ovýšení cen. — Založeno r. 1843.

ČSDESIGOIKB NICSICODGAIGES|

hodin
v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin

8 se zárukou.Pro nemajetné obce na splátky;

OO0000

cena levná, jakost výborná,

Chrámové svíce
voskové < svíčky a obět.před

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

padnými obrázky 0
polovoskovéij zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce stry,

| (oaškaly)s krů š svíce kostelní stepaškaly) 8 pě- :

jemi krve a ranami, arinově,
též krášlené s be. zápalkový drát,

ránkem velikonočním, svíce obětní <>
třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,

= jakoživeškerérobdasv. přijímání a Bv. ohoBpadajicí výro o

biřmováníse stuhami Řachovnímnejvětátvro:
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

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

Telefon 914. :
Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7, Telefon č. 416.

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1905, zlatá
medalie.Londýn 1908, zlatá medaile.Praha 1908,
diplom čestného uznání. Wideň 1908, zlatá medaile

Antverpy 1008, zlatá medaile.

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

K zasvěcenémn svátku

su, Cyrilla a Methoc
dne 14. července

CT5<

——

CD

nabízíme

pisné s notami:

1. Ejhle oltář Hospo
dinůvzáří...
(mešní).

2. Bože, co's ráčil před
tisíciroky...
(hymna Velehradská).

«
89 4 str. 1 kus za 4 hal.,

100 kusů 3 K.

Biskupská. knibtiskárna
v Hradei Králové.



Voškeré knihy, hudebniny a časopisy
jsou stálo na skladě.

|Založ.r.1808.

(Bývalý závod Pospišilův.)
0 naprosté správnostia solidnosti svědší

sto trvání závodu.

Foliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. "SOS1z010Z

Atelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef MUbl "lkuupco:nástupce,
w Nové Paoe (Čechy),

provádí 8 odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

+4

Čelná doporučení od veledůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí.

OOOOOOOOOOOO0OL

8

8

BŽ XHELLA
v .

Železný nábytek
posteleskládací. . ......... zaK 760
tytéž postele v silněj.provedení. „, 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 25—
drátěné matrace. . .. ...... „ „1B8—
dětsképostele.. <.. ..... p „i3—
kolébky. . <... +.. „p„ 16—
mycístolky . ..... ....... „ „+B—
stojanyna Šaty . . . .. ....« „p „lm
stojanyna deštníky . ........ nn 7

OS" velice praktické "Im

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25 —

doporučuje firma

JANSTOUPAk“náměstí č. 32.

OB“ ilustrované cenníkyzdarma a franko. "WAE XNO

do důvěrných schůzí
dle 5 4. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867
(: dostati lze levně s

Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,JEA ICIIIIC
Přhhěhotřětěěřět

Vína ku mši sv.
Zaračená přírodní, jakož i

Jemná tabulová vína vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Ordinar. listem diec. Čes.- Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního víma.bhbbbběběbiěbh
Majitd

<
První český katolický závod ve Vídní

František Rube
m Dílna ku vyšívání

5 Wa zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
70 «Vídeň,

VII. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

Mřeséíní lisy
(ex offo) 40 kusů sa 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

Hlavní sklad všech elektrotechn.
a sportovních potřeb.

Fonografy. Gramofony.
Wap“ Výměnagramof.ploten. <

NARRNRNNNNNNUNINNNU

KNKNU nátánánánánánánácáce

: Koncesovaný elektrotechnický závod. ůx x
x Josef Ježek v Hradci Král. x

“ maproliGrand-Holelu. :
x Zařizuje x

šs olektr. zvonky, telefony,
x hromosvody. xx x
x x
x x: :
ž %s *

—
Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený 9

un:člecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradoi Králové

odporuěnje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovosřizování

oltářů, iasatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odlerné a bedlivéopravy, zlacení a po
tychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch
s plným ohledem nu původnost a slob. Práce jen
dokou:lá a ceny le.né, :

Nákresy, rozvočtyatd., ochotněa bezplatně.
Če'ué dopisy osnání po ruce.

© O)BORAA KKK
a , !

ANA | dan Kryšnín,
/ (J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních
PRAHA

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod Jloubím) dopo

ručoje se
ku dodání oken chrá
mových od mejjednoduš
šího aš k bohatému fi

Ch gwralnímu provedení a
E | dice6 se čeleznými

: rámy, sílčmi vsasením.
Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada bezplatně, beze

vší závuznonti ku definitivní objednávce.
FZY=Nesčetná veřejca i písemná pochvalná uznání.<

Založeno roku 1836.PRAPAAA
aPOZLZSTETTTYTS© nAva"

APOASMEblLAANY=a"
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důetojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárna
y Hradci Králové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmK8.

ků

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nojdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.ICI

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

M

XX Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizojí se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

+ahraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

ZXXXXXXXXX
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Dělnictvo-proletariát ?
V posledních letech vystupuje strana strá

dajícího dělného lidu jako zvláštaí třída, možno
říci kasta, proti ostatní společnosti lidské. Je
to třída lidu, nemající ničeho jiného než zdravé
své race a nádavkem snad četnoa svou rodina,
třída bez znatelnějších vyšších vztahů a ideálů,
která nechává se passivně a hodně bezmyšlén
kovitě zastupovali směrem dosti pokrokovým,
totiž stranon sociálně demokratickou. Řek!-li
jsem, že jest to třída bez vyšších vztahů a ide
álů, neřekl jsem to bez příčiny. Člověk léta
strádající, den ze dne k vůli obživě své i svých
milých se mozolící, pracovník stále s bídou
zápasící, vyšších vztahů a tužeb těžko nabývá,
touha po chlebě utlouká v něm touhu po vzdě
lání, u ačho už není heslem „Chléb a zábava“
ale pouze „Chléb, chléb.“

Nu a toto dělnictvo, tato třída jmenuje
se pyšně a honosivě, zároveň však nesprávně
proletariátem. Naše dělnictvo a proletariát ?
Toť veliké dvě protivy. Pojem slova „proles,
proletariat“ (jehož původ je latinský) jest:
nejnižší vrstvy obyvatelstva, lidé práce se ští

"cí, nevzdělaná luza, která devotně i revolučně
řvala po alicích římských „Panemet circenses“
(chleb a bry vcirka), a obdrževši, čehožádala,
byla spokojena. Byla to hlíza Říma, lidé bez
práce stálé, propuštění otroci, uprchlí galejníci
atd., kterým se však v Římě bez práce tak
dobře vedlo, že počet jejich vzrůstal do hre
zivých rozměrů a ohrožoval veřejnou bezpeč
nost. Proletariát římský byl živen i zvrhlostí
mravů dokonávající slavné druhdy říše římské
a ohasínajícím pohanstvím. Ti lidé však nic
nedělali, ti oic nepracovali, jich starost jediná
byla najísti se pořádně u některého svého pa
trona t. j. římského kapitalisty neb velmože,

podívanou na krev, na sorové zápasy gladla
torů se zvěří, nebo zvěře s křesťany.

daleko, avšak sociální demokracie udělala oa
tomto poli už značné pokroky. Vzala dělnictva
náboženství, potěchu nevyčerpatelnou v těžkých
chvílích životních, vzala mu lásku k vlasti,
působí mu rozerat v rodině a odsuznje ho jen

FEUIÍLLETON
Kandidátovyttrampoty.

(3) Volební boj se rozvířil. Tiskárny chrlily
celé rance letáků odporučujících »nejlepší kandi
dáty«, na poštéch se chytali za hlavu nad velikou
prací, bicykly a motocykly lítaly jako splašené,
fiakristi a bospodští se usmívali, do mužů vjelo
nadšení, do žem zase zlost nad stálým ponocová“
ním. Malí studenti sí hráli na kandidáty a s učenou
tvářností odsuzovali politiku starších stran; teď
prý. už musí konečně nastati reforma, národní

bič. Stroj každé strany spuštěn na plno, všecka
kolečka uvedena v horlivý pobyb, který jse stále
stupňoval. Teď stál každýi o nejzapadlejší vesnici,
o kterou dříve málokdo zavadil; velcí páni z růz
ných koutů milé vlasti poklonkovali i nejchudším
baráčníkům tak, jako kdyby stál serbus před sta
rostou; dobráci s velikým překvapením poslou
cbali, co vlastně znamenají, jak veliká jest jejich
moc, jak mohou poroučeti — až nad tím vrtěli
prostomyslnými blevami.

Josef Lávka byl rolník sečtělý,agrární otízky
prostudoval dávno do všech podrobností. Měl
velmi sympatické vystoupení, řečnil na různých
schůzích o potřebách stevu rolnického již dávno
před volební kampaní. Proč by nekandidoval, kdvž
bo k tomu mladočeské veličiny vybízely? Naděje
nebyle právě špatná od té doby, kdy o agrárnic
kých předácích proskočily na veřejnost zprávy ne
bezké. Agrárnický kandidát věděl z politiky málo,
v debatě byl velice alabý, Proč by tedy Lávka
nekandidoval?

Ale přece při té kandidatuře vyskytl se vé
likýháček.»Bodejt, ty že budeš poslancem? Kdybys

—— a

a jen k práci, k práci však jír nenáviděné,
sociální demokrat nucen jest hledati si osvě
žení a zapomenutí v zábavách zdraví i výdělek
mařících a otapojících.

Než to jsou výjimky doeti četné sice, ale
přece jen výjimky,

Dělnictvo naše není proletariátem, ač 80

poněvadž byl by pak svému cíli velice blízko.
Já bych rozdělil společnost Jidskou jinak,

totiž na lid pracující a na lenocby. V počet
lida pracujícího musí býti pojmati i dělníci
daoševní, pracovití a přičialiví rolníci a kupci,
boháči i chudáci, vůbec všichni, kterým je
práce účelem pro život i pro obživa. Máte
však lenocha boháče i žebráka, dělníka1 ú

Jest jisto, že poměry společenské a třídní
jsou těžké, mnohdy Snad i nesnesitelné, ale proč?
Ptejme se jen po zvláštních příčinách nesne
sitelného stava té, které třídy. Přední a hlavní
příčina bývá skoro vždy: nechuť k práci. Lidá
pokládají ji za doživotní otroctví, jest jim
příliš těžká, Slavnýfilosef anglický John Raskin
ve svá „Koruně z plané olivy“ (Crowaof Wild
Olive) prací:

„Lidé se ustavičně bašteří o to, co je nej
lepší, nejlehčí, nejradnější a nejvýhodnější
konat a činit, ale pokud vím, nikdy se netážou,
co je nespravedlivější konat, A jest to
zákon nebes, že nemůžete rozsouditi, co je
moadré i snadné, jostli jate se dříve neodh-.
dlali soudit o tom, co jest epravedlivá a vy
konat to. To jest to, co Pán ustavičně opětuje,
přikázání všech přikázání, abychom konali
soud a spravedlivost. To jest přikázáním bible,
to jest bohoslužba, nikoliv jen modlení a pro
zpěvování žalmů. Napomenotí jest vám dáno,
abyste prozpěvovali jsonoe veselého dachai
abyste se modlili, potřebujete-li něco, ale zma
teni zlým dachem myslíme, že jen modlení a
žalmů prozpěvování jsou „bohoslužba“.

Jest-li se dítěti něčeho nedostává, běží
k otci svému a žádá ho o to. Zdaliž to nazývá
sloužením otci? To je modlitba k Bohn. Rád
ji slyší, rád vám naslouchá, žádáte-li Ho o
něco, čeho se vám nedostává, ale On to ne

Bůb má pouhé žebráky právě tak rád jako vy.———————————
raději všeho nechal a hleděl sí hospodářství. Já
všecko na jaře nezastanu; jsou tu dluhy, budeš
utrácet peníze nové — to abychom si 2as vypůj
čovali. A zkrátka já to nechci — nechci, rozumíš|=
Tak protestovala proti občanské svobodě a slávě
muže svého rázná žena. Muž mlčel. Theorii ho
spodářské nauky znal velmi dobře, ale v praksi
se uměla jeho Žena otáčeti v hospodářství daleko
líp. Hnala se do práce jako velká voda, dozor
nad čeládkou vedla jako ostražitý jenerál. Dobyla
si svojí rozhodností a pílí u muže velikého re
spektu.

Lávka odpovídal na protesty své polovičky

dnech s plánem jeho přece spřátelí. Ale hospo
dyně měla svoji zvláštní filosofii, kterou jí nikdo
vymluviti nedovedl.

Ještě třetí den po seznání politického plánu
vykládala s čelem zachmuřeným: »Ještě ti všude
nadají, lecjský výrostek si na tebe vyjede, socia
listé tě ukřičí. Bude z toho jen trochu ostudy.
Jen se těš na ty vídeňské desítky, jen se téšl Pa
nečku, po těch sahají jinší chlapíci, hodně studo
vaní, kteří mají na vandr od vesnice k vesnici
víc kdy než ty! Takoví hladoví hubaři udělají
všecko možné, abys jim sousto před ústy nevzal.
A teď ješté té vyperou v novinách, každou chy
bíčku na tobě najdou, A k tomu všemu já ne
šťastná děvečka se musím bát, že tam budou
všecko možné vyčítat i mně, Já taky něčemu ro
zumím, něco jsem už taky pročetla. A ostatně
vlé, že mám větší vzdělání než všecky sousedky.
Však vím dobře, jak to chodilo při předešlých
volbách.« — —

Lávka však přece chtěl dokézati, že jest savé.
rázný muž. Vstoupila mu do hlavy taky ctižádost,
Ostatně bo volá vlastenecké povinnost a ta jest nade

| Ročník XHL
dnserty se počítají [evné,

Obmova vychásí v pálek v poledne.

Un miluje poctivé služebníky, nikoli žebráky.
A přece jsme tak nestydat!, že své žebronění
nazýváme „bohoslužbou“ Bědal Nekonám«-li
bohoslužbu každým dobrovolným skutkem svého
života, tedy ji vůbec nekonáme.“ Potad John
Ruskin, poritán,

Člověk, chce-li býti spokojen, musí míti
náboženství, musí míti láska k Bohu, svou
mravní základnu, na níž staví si colý život,
celý evůj životní běh a práci.

I kdyby socialismus svého cíle, toho utc=
pistického eldorada, města, státu a světu vše
obecné rovnosti dosáhl, přec neučiní lidí
šťustnými, spokojenými, neboťjich nenaučí lásce
k práci,a práce —ta jest přece hlavní osou
všech sociálních reforem. A ta práce musí býti
poctivá; poctivost masí býti jak v obchodě,
tak v průmyslu, jak ve vědě, tak i v práci
řemeslné. Každá organisace závisí na poctivc
sti svých příslušníků, bez ní jest vše marné.
Šidí-li jeden stuv druhý, chce-li se jeden na
úkor druhého obohatiti, není-li poctivost
v jednotlivci, jest sociální reforma nemožna.
Poctivost plyne z lásky k bližnímu a tato
z lásky k Bohu.

Práce zadruhé musí býti, abych tak řekl,
pezištná, nesmívéstiku kapitalisaci,nesmí
se díti za účelem zbobatnutí, k vůli penězům.
Ovšem užitek, zisk, mzda u jak to chceme
jmenovati, tedy stránka hinotná je zde nevy
knutelna, jest také těžko nalézti mez, nad kterou
při vydělávání a ziska by se nemělo vystou
piti, ale člověk poctivý a nábožný tuto hranici
živě cítí a pokládá zisk a mzdu nad tato mez
za nemravný a stydí se je přijati. Mzda takó
nemá býti prostředkom k ukojování jen těles
ných potřeb, hmotných požitků a zábav, nýbrž
i. ka vzdělávání ducha svého i bližních. .

Práce však má býti také nžitečná £.).
má vésti k prospěšoému výsledku, a tuto zá
sada doporačoval bych naší vědě. Lid vzdě
lávej, ale neroztrpčaj, zákonů platných dobrých,
ale tobě nepříjemných neraš, poněvadž místo
nich nic postaviti nemůžeš. Žádný vědec ne
může pracovati užitečně, je-li prosáklý nevě
reckým duchem. Věda bez poctivosti, nezišt
nosti, užitečnosti a Boha není ničím, zabyne
beze sledu.

Pravý křesťan pracuje vesele, žádná

(2
všecko, — Tedy došlo k první voličské schůzi
Lávkové v Maznicích,

»Milí přátelé«, započal kandidát, »14. května
rozhodnete, kdo má býti v říšské radě poctivým
a pilným zástupcem vašeho okresu, Za nynějšího
politického zmatku, v době, kdy tolik politických
Šarlatánů (hlasy: neurážetl), kdy tedy mnoho kar
didátů různých stran o vaši přízeň se uchází, jest
věru volba pro vás dosti nesnadná. | Voličstvo
lebce dá se strhnouti pěknýmisliby lidí sobeckých,
kteří před volbami malují těšínská jablíčka,
ale pak se starají výhradně o prospěch vlastní,
Před volbami vám rolníkům a maloživnostníkům
chce pomáhati každý, všude najednou se jeví hor
livá starost o váš osud. Kdyby však ti kandidáti
zvláště stran nových raději tu horlivost přenesli
do parlamentu, udělali by lépe. (Hlasy: Výborněl
Tak jesti — Z jiné strany: Tohle si mají pamu
tovati v přední řadě mladočeší), — Pánové, pro
sím, abych nebyl vyrušován; až domluvím, vezměte
si slovo, Hlásají-lí odpůrci o naší strané, že tato
neučinila nic pro rolnictvo, maloživnostnictvo, pak
to jest zámyslným klamáním veřejnosti. Kdo mne
znají, vědí, že jsem muž poctivý a přímý; nevy
držel bych ve straně takové, která by jen provo=
zovala politcká dobrodružství a o národohospo
dářský postup našeho lidu se nestarala. (Výborně!)
Nechci se šířiti o tom, jak nezištně a pilně jsem
pracoval pro rolnictvo dávno dříve, než nynější
volební schůze nastaly, Vidím i ve zdejším vele
cténém shromáždéní pány, kteří byli stálými svěd
ky mojí námahy; ti ať posoudí moji činnost sami.
A ti vám také dosvědčí, že nežádám poslanecký
maadát z marné ctižádosti nebo z prospěchářství,
Vždyť jsem se ani sám nenabízel. Byl jsem naopak
ke kandidatuře úsilně vyzýván valnou Částí volič
stva, A jestliže budu poctěn důvěrou voličstva
okresu našeho, pak slibuji, že rozvinu nejpilnější



práce mu není těžká, je-li tělosně zdráv. Dělník
nábočný je praoovitý, není lenoch, pracuje po
ctivě, rozumně, nesištně, úšelně a vesele, je
mužem práce, ploýmvyšších snah — není fódbým

proletáředě, všdy platným členem společ
nosti lidské, jíž prospívá, ale nikdy neruší a
neškodí.

Když řekne ee „dělník křesťanský“, masí
se v každém osvati představa sdravého, bu
jarého člověka, e láskoo k Boba a bližnímo
v erdci, 8 jasným okem i líci, plného rozumu
a dychtivosti sloužiti Bohu, vlasti, národu a
to jsk modlitbou, tak prací — představa
m uše, dělníka na vinici Páně.

Reformuj každý sebe sám v nitru svém,
a reforma společenských řádů rozřeší se velmí
Jebce. Ovšem zas0 ne bez práce, ale prácí tu
60 zdarem vezme na sebe dělnictvo pracující
blavoa i tělem a oikdy ne — proletariát.

Dopis z Prahy.
Poplach ma Staroměstské radnici. Osoby,

ovládající Staroměstskou radnici pražskou, jsou
ve velice nemilé situaci, která by se snadno dala
nazvati blamáží, kdyby nebyla svědectvím mali
chorné ctižádosti lidiček, dostavších 8e sbodou
okolností za členy sboru obecních starších král.
hlav. města Prahy. Již svého Času jsme zazname
nali, že všichni obecní starší — až na několik —
podali si žádosti za vyznamenání o příležitosti
návštěvy panovníkovy v Praze. Kabinetní kancelář
císařská podrobila žádosti obvyklému zkoumání s
oznámila v těchto dnech prostřednictvím místo
držitelatví presidin městské rady pražské, že dvě
třetiny žadatelů nntno zamítnouti, a že z 87 (1)
žádajících obecních starších pražských bude možno
vyznamenati různými řády jenom asi nejvýše 26
osob —- — — Spolu byl starosta dr. Groš —
jenž také doposud jest bez řádu — vyrozumén,
aby z šadatelů doporučil „nejzáslužnější“, a aby
počet jejich nepřevyšoval24 osob...

Neslýchaný tento fakt, že sama kabinetní
kancelář byla nucena upozorniti radnici Staroměst
skou na neodůvodněnost hromadného počtu žada
telů za vyznamenání, jest doposud v českých po
měrechojedinělým,a bylosouzeno,abyudálse2G
vlády mladočeské kliky, za starostování zetě zvěč
nělého dr. Julia Grégra —. Nemůže býti většího
bankrotu mladočeské alávy, nežli je bankrot její
na radnici Staroměstské, doklad to ctižádostivé
chamtivosti a přeceňování zásluh „nezištného“ pů
eobení ve prospěch občanstva.

Vytýlkámetoto nešetrné, ctičádostivé šplhání
jako zjev nedoporučující se k následování. | Má-li
někdo toubu pracovati ku blahu všeobecnému, má
přacovati nezištně, obětavě, a má tak činiti tím
obětavěji, jde-li při tom o zájmy metropole krá
lovatví, o hlavní město Prahu. Není žádným ta
jemstvím, jak mnozí z otch města pracují, jak hledí
využiti svého postavení ka prospěchu svých zná
mých, o členech rodiny ani nemluvě. Případy A la
Kasalický, jehož syn s chatrným prospěchem byl
vybrán ze dvou set žadatelů, z nichž mnozí měli
kvalifikaci nejlopěí, za úředníka do městských

činnost pro blaho vaše; žádná oběť mi nebude
dosti těžkou ve prospěch idey nárcdní a hospo
dářského pokroku lidu českého,

s hospodářstvím vlastním. [ o tom jsem dobře
uvatoval. Leč rozhodl jsem se pevně, že v pří
padě zvolení vždy Ludu klásti společný prospěch
našeho vlasteneckého okresu nad zájmy rodinné.«
(Výborně! Sláva l)

sJá ti dám ned zájmy rodinnél« ozval se
najednou ode dveří rozčilený ženský hlas. — Jako
když z Čísta jasna blesk udeří; ve dveřích stála
rozčilená Lávková. »Nechej vlastenecký okres tady
a pojď domů! Však ty vlastenecké povinnosti jiný
za tebe s radostí obstará. Starej se nejdřív dobře
o své vlastní, abys mob! uplatiti něco z dluhu, s
pok teprve pomáhej z jimy jinému.«

Lívka zrudl jako pivoňka. +Tohle jest ru
šení voličské schůze“, volal z předsednictva soci
olista; »víte, paní, jaký je na to parsgraf?«

»vNo — no, jen tak hned nevyhrožujte, mlá
denečku; nejsem z pazderny a v kriminále jsem
taky ješté neseděla. Mně o rušení schůze nejde,
dělejte sí tady, co chcete; ale muž musí domů.

čeledín si neví rady, Deda, muži, bonem domů —
jen hezky z čerstva, nebo z toho věcho uteku.«

Tohle byl ovšem vážný důvod, který kryl
L*vkovi čestný ústup. Beztoho do schůze přišlo
plno socialistů, kteří hned ze začátku sí dělali
poznámky, aby ho pak strhalil Ó tihle hoši mají
jazyky jako meče! Lávka tremolovým hlasem se

hlavu, aby neviděl jízhvé pohledy odpůrců. Ale

ukrýti nemohl,
Ale co musil pře.lechnouti na cestě do statku

od Léávkovél No — to bylo ještě horší než při
nejpohnutější schůzi voličské. Ten, který chtěl
dobýti célého okresu, najednou byl poražen od
slabé ženy, která neměla ani volebního práva,

(Pokrač,)

služeb, nejsou žádnou vzácností. Protekcionářatví

bují na všechny strany maradnicí Serněsbérozlézáse zní sporušujeSmyslpro morálku. Kéž
odmítnutí z těchto předem jených eh
míst bude trvalou výstrahou tak maohému Šp!
kovi, jenž za několika měsiční sození ve sboru
obecních starších dožaduje se vyznamenání.

Kde jest hoalo mladočeských předáků radnič
ních, při každé příležitosti opět a opět na schů
sích proklamované, „Ni zisk — ni sláva??“ —

Hoon tobo ovšem dopadejí na radnici také věci0 .

Pražská veřejnost s netrpělivým zájmemvy
čkává, jak skončí věc sv Dosud
nikdy nepřihodilo se, že by tak dlouho bylo od
kládáno = udělením řádů panovníkem po jeho
návštěvě v kterémkoliv městé.

o „©“

Podivné v Národním divadle. Právě
těchto dnů prolétla všemi českými listy i něme

ckýmiAřeerepajcí zpráva, že česká přední umělkyně atická, paní Maris Laudová, byla vy
snamenána samým francouzským | ministerstvem
kultu a vyučování a jmenována důstojníkem fran
couzské Akademie věd. Řídké toto vyznamenání,
jehož nedostalo se mimo Sáru Bernhardovou, zná
mou světovou herečku francouzskou, ještě tádné
umělkyni dramatické, spůsobilo po celé Praze ra
dostný rozruch. Jeme daleci toho, bychom čin
francouzského ministerstva osvěty —jež jak známo
nechová se k církvi naší v republice francousské
tak, jak ministerium „Osvěty“ cbovati by se mělo
— považovali za věc snad nepatraého významu.
Právě že jsme a zůstaneme vždy jako list přísně
katolický objektivními, musíme nezbytně po ti
ku věci, která neobyčejnězarážela|

Zatím co veškery listy pražské — úřední
nevyjímaje — ba tyto přinesly zprávy 0 vyzna
menání nejobsáhlejší — zaznamenaly potěšitelnou
pro české umění zprávu, zejména pro umělecký
avět, najmě pro herečky a herce České, neměly
buletiny řiditelstvím Národního divadla vydávané
otomto vyznamenání aní zmínky! Baletiny, o nichž
sám divadelní referent „Dne“, mladočeský docent
universityí dr. V. Tille napsal, če vychralováním
všeho, co v divadle se děje, podobají se dryáčni

ckým reklamám o zázračných bal ne 8 bojivých prostředcích, úplně opomenoly učiniti zmínku
o výzsamu neobvyklé této zvláštnosti. Je to po
divné enažení umičovati vyznamenání, jakých za
nynější správy Národního divadla ani ve anách se
neočekávalo — a tím podivnější, že o hercích a
herečkách správou favorisovaných dovidá se vé
řejnost všeho bezvýzoamnéhbo. Jest to zjev ve
lice nezdravý a jest dokladem nicotné mali
chernosti, Jakou divadelní správa jest ovládána,
s značí, že řiditelství podlehá nyní vlivům, nad
něž mělo by býti povznešeno. Stejně jako veřejný
život v Praze potřebují i poměry divadelol častěj
šíbo provětrání, a široké kruhy čtenářstva uašeho
zajisté s povděkem uvítají, budeme-li i v této pří
čině konati svoji povinnost referentskou. Národní
divadlo, na něž celý národ sbíral a jež jost jeho ma
jetkem, neamí býti pašalíkem několika osob, spo
lečensky dosti bezvýznamných, jež by bez fankcí
jin dočasně svěřených neznemenaly než pouhé
nullam.

* . «

jvévzrůslání ee t Praze. Nenízbytí —musíme po dlouhédobě opětněpoúkášati
k úžasnému nebezpečenství, jež vzrůstá v městech
pražských nesmírným Řířením se prostituce. Spo
lečenská tato hlíza sachvacuje vratvy nejširší, šíříc
zhoubu, zkázu a smar, a reklamujíc pro špinavé
své řemeslo příslašníky a příslušnice z nejrůzněj
ších vrstev občanstva. Jest hrozný pohled na dův
čata aotva škole odrostlá, jak 8 cynicky drzým
úsměvem prohánějí ee po ulicích, za dne, v pod
večer i za noci — jak provázena zpustlými sbý
ralci vnikají do kaváren, jak plní promenády. Ja

ších, navštěvují koncerty, zábavy, divadla, výstavy;
s některých míst proto uvikají všechny slušné
živly. Nezakročí-liopravdoví přátelé lidu, bude
společenská tato hlíza šiřiti se i dále a zachraco
vati pak další vrstvy sdravého lidu pražského.
Jeou případy, že mladé ženy úředníků, řemeslníků
a pod. obvykly si lehkomyslný život do té míry,
že opouštějí domov, sotva manžel vyšel za avým
povoláním, a jsonce bespečny, že domů se hned
tak nenavrátí, vedou žití lehkomyslné a zavržení

občanstva, ze všech tříd nenstaví se nějaký 8po
lek, jenž by svými členy vedl morální kontrolu
nad vrstvami a osobami, ješ uchrániti nutno,jest
liže mají příležitost ku páchání zla. Nevíme, proč
že by z pražských paní nemohlo ustaviti se ko
mité, jež by sa podpory učitelek mělo tajný i
sřejmý dozor nad mladými děvčaty, jež by v pří
padech zřejmých zakročovalo, rodiče upozorňovalo,
proč by nemohlo býti něco podobného provozováno

i spolkem mužakým,podobným inatitaci „Spolkupro blaho propuštěný
své chráněnce tak přesně, že mu nic neujde, co
Jednotlivec z nich by podnikl.

Bude nezbytno, aby ženy a dívky veden
bylyku prostému šivotu, sejména ženy prostějších

místo v m apolku, a uemajíce líně
veřejných, mohliby obětavě spolapůsobiti při (eíě
velikém očistném díle na přospěchvšech, Dih
dovedou pochopiti, jaká shoúba úkrývá s6

itoci osob, jež daly by ne obří hi
iné é vati náBEakgu opnona

Obrana.

(O) Uřlechtitejší společenské soušiti
ne“ ra $ Oojičdávnoobnov Popisvaje, o nyní teprvé začínají přemýšletí
naše oádidibě: todscké kraby. Valnou hro
madou „Máje“přijat byl 9. t. m. návrb: „Správní
výbor Máje v moohých schůzích svých nova
žoval o neutěšeném zjeva, kterak ge v národě
českém velmi zhosta zneužívá veřejného tisku
k napadání nepohodlných osob, korporací a
stran, a to často z důvodů pouhé osobní ne
vraživosti nebo odchylného přesvědčení v otá
zkách nejrůznějších —,že se jednotlivým pra
covníkům snaby ztěžují a volnost projevů je
jich různými, často i nečestnými cestami ničí,
což v těžkých dobách našich koltarních, ná
rodvích i politických zápasů zaechacaje mno
bým poctivým pracovníkům účast na životě
veřejném. Bylo o věci té jednáno způsobem
všestranným, a na konec doporačeno, aby pro
spory, které vznikají s útoků časopiseckých,
byla zřízena čestná rada z delegátů korporací
žurnalistických, literárních, uměleckých a vě
deckých, nebof stanovy spolku Máje, kterýž
bývá nejčastěji k projevům vybízen, jen v mélo
případech dovolují zakročení. Správní výbor
spolka Máje pokládá za naléhavo, aby členatvo,

shromážděné ve dnešní valné hromadě,prolásilo, že ae zřízením takové čestné rady 800
hlasí, a že novému výboru ukládá, aby 60 0

zřízení této inatitace postaral co nejdříve obojným způsobem. Po zřízení čestné rady dosá
hneme snad konečně toho, aby každý list za
útoky, jež jsou nečestny, mobl býti pobnán
k zodpovědnosti před celou českou veřejnost“

Tohle prosím odhlasováno teprve teď —
jako na dotrrzení ortela nad odvážným dr.

zníčkem, který se osmělil k svobodnému
jednání. Zato proti socislistickému nepoctivému
» sorovému řádení, proti sprostotém Macha
rovým, proti nepoctivóma a krajně pradkému
osobnímu boji Masarykovských listů opatrní
pánové z „Máje“ vystoupiti si netronfali. Kdyš
socialisté plivali českým účastníkům mavifes
tačního katolického průvodu do očí, když se
dopouštěli násilností, zůstal slavný spolek „Máj“
opatrně za pecí. Když socialisté hrabým řevem
překariliv Praze divadelní představení českých
hostů z Vídně, když vydávali sprostácké a pod
vodné brožury, kdyš dámám pražským vmetli
do tváře pavšální nařčení ze zlodějství, ta.0
ficielní etrážčové českého Parnassu si řekli:
„Mlaviti. atžíhro, mlčati zlata “ A přacetito
dobří pánové dobře vědí, jak hrabiánský tón
socialistických trombónů velice kontrastuje
8 něžným zvakem jejich básnické lýry. Pánové
odražení v „Máji“ měli již dávno korporativně
ohrániti český rozuma českou vzdělanost před
křiklavým balamucením a četbou níských nadé
vek tábora socialistického.

Leč panstvo si nalo, jako by 8e ne
chamelilo. To raději „Máj“ vysoce velebil pod
vodnoa brožura protestantského nepoctivého Lži
pogia, ačkoli krátce předtím učenecdr. Kalousek
ji odeoudil. I židům byla věnována vlídná ka
pitola ve vlasteneckém „Máji“, aniž bylo při
tom pověděno,jak židé naše národnostní enahy
»podporojí.“ Sta a ata prolhaných — pravíme

prokonýců — denunciscí, vytištěných na udoání katolických pracovníků, provázených hru
bým útočením, nevyrušilo ctihodné družstvo
„Máj“ z olympického klidu. Až teprve teď dle
přání Masarykovoů odsouzen dr. Řezníček jako
veliký provinileo. Teprve teď vážený literární
senát přemýšlíotom, jak vystoopiti proti tém,
kteří čest bližního zbytečně napadají.

Již dávno jsme psali, že by měly očené
korporace vystapovati proti drzému balama
cenil socialistických brožur, vycházejících ve
etatisícich. Poukázali jsme na to, že os jedné
straně pořádajíse učené přednášky a na druhé
etraně lid ae nechává přímo fabricky zatem=
ňovati. Volali jsme po ochraně proti brabo
etem. Ale marno všecko. Socialistů se bál každý.
Čím výše socialistický Goliáš zdvihal zpapoou
pěst, tím vice vlastenecká representace sklá
nělu své hlavy, poněvadž dobře věděla, jak
právě soc. demokratický štéb dovede strhati
osobní čest těch lidí, kteří bez bázně proti
socialistům se postaví.



. Naže tedy, má konečně u nás býti zřízen
čestný sondcovský tribunál. Vítáme ta myšlenku
rádi, jen aby byl skutečně na všecky stravy
spravedlivým! „Ale tu je v cestě veliký trám,
který se nedá lehce obejítí. Vždyť přece by
se musil takový sbor nejvíce obírati výstřed
nostmí sociální demokracie. A dá aj snad ta
něco líbiti? Pánové, rodá strana přerostla vám
již dávno přes hlavu, 8 tou nepořídíte nic.
My se čestného soudu nebojíme. Bojujíce věcně,
nestydíme se za svoji polemika. Ale jest tu
Masarykoveký jeden líst, jejž sám pokrokový
Český Učitel“ nazval nepěkně „stokue Spíny“,

Jest tu „Zář“u jiné hrabélisty, které — kdyby
uznaly právomoc zemského čestného souda —
musely by pronikavě změniti celou svoji po
vahu. A toho se nedočkáte. Jeme tedy toho
náhledu, že úřadování čestného sonda tak hned
nezačne, ač bychom si nestranný tribanál tobo
drubu ze srdce přáli.

Další nalohavé práce popravší guil
letimy. „Popraven“ ovšem nejdříve katolík
Řezníček, jak se přece od pokrokových soudců
čekati musilo. Ale chce-li soudný tribanál mě
řiti na všecky strany spravedlivě, stojí ještě
před těžšími úkoly. „Cech“ píše:

„Spolek „Máj“ odsoudil dra Řezníčka pro
DPdenanciaci“.Jak su dovídáme, bude prý vý
bora spolku „Máje“ poskytnuta přiložitst, aby
rozhodl o tom, jaký účel měla návštěva dra
maturga Nár. divadla p. Jaroslava Kvapila u
ředitele Hypoteční banky hr. Zdeňka Thuna,
v února r. 1906 vykonaná, rovněž bude vyzván
„Máj“, aby pověděl, zda schvaluje stížnost,
kterou podala kancelář Národního divadla zem
skému výbora na jistého úředníka zemské
účtárny. Dále přijde prý na řadu dalšího vy
šetřování jistý literární plagiator, prozrazování
redakčního tajemství a jiné zajímavosti, o nichž
bade „Máji“ rozhodnouti, zda shodají ses pa
ragrafem stanov o čestnosti národní, literární
a sociální. Zdá se tudíž, bude-li „Májem“ dr.
Řezniček vyloučen, že nepůjde ze spolka sám,
ale že bude míti četné komonstvo, jež utvoří
jehe — protivníci. Že valná hromada „Máje“
souditi bade všechoy aféry nestranně a žejak
„Národní Listy“, tak p. „F. 8“ budou na
všechny strany stejně spravedlivými, jeet a?
napřed jisto“. Tedy jen, pánové, zmužilost na
všecky etranyl Jinak váš první rozsudek bude
spíš pokládán za projev bázně před Masary
kovcí aef za chrabrost. S uapjetím čekáme,
sda ei troufáte vystoupiti i proti „neklerikál
ním“ proviniloům.

Politický přehled.
České národní strany z královetví Če

ského sjednotily se tedy ve společný klub,
Němci rakouští však společný klub pomalu
pochovávají, třídíce sa vlastné dále; tvoří si
na podnět německo-židovských poslanců stranu
novou, židovako-německo-demokratickon, což
est něm. liberální strana v novém kabátě. —
trana něm. křesť. sociální, 8 níž se spojili

konservativol Němci ze zemí alpských, čítá 96
poslanců. Spojený tento klub problásil, že bode
vědy hájiti práva lidu, v otázkách národních
še jsou ochotni postopovati 8 jinými čistě né
meckými stranami. — Bývall ministři Kórber
a Wittek vystopují ve Vídni proti sobě jako

rotikandidáti poslaneckého mandáta; dr.
črber ve službách strany židovsko-něm. libe

rální, dr. Wittek za stranu antisemitakoa. —
Miovistr dr. Pacák by) návštěvou v Brně, kde
si prohlédl čes. grafickou výstavu a české školy,
— Ve státcí železniční radě schválen návrh,
aby byl vydán zákon o sestátoění soukromých
drah; především jedná se o sestátnění dráhy
státní spol. a severozápadní.

V Budapešti jedná se zase mezi uher. a
rakouskými ministry o vyrovnání, ale výsledek
rovná 56 zase jako dříve — nule. — Význam
Don památku oslavovali 8. červena Maďaři —
4Oletéjubileum královské korunovace. Slavnost
ta, jíž eo účastnil císař i arcivévoda František
Ferdiuand, neměla rázu pravé erdačnosti —

byla také neobyčejně jadnodachá. Nadto protidřivějšímu rozhodnutí náhlý odjezd císařův
do Vídně spůsobil značné překvapení. Masi
korunou a uherskou vládou sbilžení nenastalo,
situace se etala kritičtější. Maďaři domábají se
dále ústavních záruk a tím úplné samostat
nosti. Naproti tomu panovník při audienci
minister. předsedy dr. Wekerla vyslovil své

politování nad tím, že je politické poměrynepanuje v Ubráci náležitá jabilejní nálada a
káral snahy po rozluce. Všeobecné roztrp
ní způsobila zpráva o neurvalosti poslanců

maďarských, kteří romunského poslance Vajdu
pro jeho protimaďarské smýšlení se sněmovny ná
silně vypadili. Maďerům způsobují trpké chvíle
nepřátelské smýšlení u uárodopstí nemadďar
ských; dále spor chorvatako-maďarský v Ótázce
železniční a jazykové a hrozba, še chorvatští
poslenci vystoupíz koalice. Mimo to chorvatská
strana Starčevi v manifest, v němž
prohlašuje, že vyrovnání z r. 1867 a tehdejší

korunovaci pro zeměcharvatské také za platnon
nensnává, Ze žádá úplnou státní samostatnost
pod habsburským řezlem pro země charvatské,
k nimž počítá také Bosnu a Hercegovinu. Sta
bují se tedy mraky nad pyšaou hlavon Maďarů.

V Německu provalilo se na povrch bahno
mravofch běd nejvyšší aristokratické společ.
nosti, jejíž hlavou byl kníže Ealenborg, dosa
vadní milec císaře Viléma. Hvězdy zapadly
a s nimi i Eolenturg.

Francoozeké vládě způsobují nyní těžké
chvíle vinaři předevšímjihofranooazští; vinaři
bouří se, téměř rovolnčně vystupují, vždyť
jeduá 8e ve sněmovně franc. 0 osnově zákona
vinařského, který viuařům franc. není příliš
přízoiv. Vinaři usneeli se neplatití žádných daní.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůsí městské rady králové

hradecké dne 10. června 1907 usneseno: Ma
Jitelé domů čp. 182—193 ae vyzvou, by dali do
pořádku chatrné chodníky před těmito domy. —
Pokuty policejhí za měsíc květen t. r. poukáží se
k příjmu. — Návrh Jana hraběte Harracha na
zjednodušení způsobu pozdravování dosavadoího
oproti složení určitého ročatho příspěvku na
dobročinný účel postoupí se sociálnímu odboru.
— Žádost p. Fr. Brejchy o místo zednického po
Ira při obci předloží se technické kanceláří k vy
Jádření. — Dikůvadání odborové komisse sociálně
demokratické pro sev. vých. Čechy zde za pro
půjčení divadla ku představení vzato bylo na vě
domí. — Visitačaí protokol farního úřaduv Novém
Hradci Králové postoupí se technické kanceláři
ku podání zprávy. — Magistrátu ve vídni se
odpoví, še neuznáváme Antonína Buriana, bez za
městnání jsoucího, ze příslušníka naší obce. —
Sboru dobrovolných hasičů v Novém Hradci Kr.
povolí se výlet do městských lesů za obvyklých
podmínek. Žádost p. Karla Jandy,úředníka městské
spořitelny sde, o místo revisoru obecních účtů,

upí se měst. zastupitelstva. — Policii se U
loží ka stlžnostom z obecenatva, by netrpěla jízdu
dětskými kočárky po chodnících. — Panu Al.
Krčmářovi, c. k. okresnímu škol. inspektora zde,
za dar 60 K, věnovaný zdejšímu ústavu chudých
sa příčinoa úmrtí pí. Žofie Bkaherské, vzdají se
diky. — Hostinské pí, Fr. Pavlíkové v domě čp.
188 povolí se prodloužení polic. hodiny. — Žádost
okresního výboru za odevzdání většího pozemku
pro ev. rozšíření okresní nemocnice postoupí Be
technické komissi, pevnostnímu odboru a měst.
sastupitelatvu. — Technickou kanceláří předložený
nový návrh na zřízení schodů od kostela Panny

komiesi. — Řiditeletví zdejších škol a místní vo
Jenské velitelství se požádají, aby vydalo zákaz o
kouření v městských lesích — Dvě chudinské
podpory byly zastaveny, dvé nově uděleny, dvě
zvýšeny, dvě prodlouženya udělen 1 byt zdarma.

Slavnosti akademické. Dovídáme8e
z krubů kompetentních, že obvyklá slavnost aka
demického spolku „Dobroelav“ letos pořádána ne
bude. Namano se tak mimochodem člověku otázka,
co jest tobo příčinou? Známé, ano můžeme říci
pověstné byly zábavy tohoto spolku. Každý dříve
jiš předem se těšil na zábavu hradeckého dorostu
akademického. A nyní má býti vší tó slávě ko
nec. Příčina ležl na bíledni. Předloňská alavnost
skončila smutně a v loni téměř fiaskem. Ani ori
ginelní výmysl, který vzplál v hlavě protektora
spolku dr. Klumpara, nemohl slavnost oživiti.
Dlouho rozumovalo se na schůzích o tom, aby se
spolek uvaroval banálnosti a zbytečného nákladu.
Až tu věhlas pana doktora navrhl, aby malé děti
v kočárku byly vezeny před průvodem akademiků
— a návrh jeho na achůzi byl přijat většinou
hlasů. Nebyla-ji to banálnost, o tom učiní si
každý sám posudek. To bych uvedl jen zmínku
o slavnostech, kteró byly pořádány jednou za rok.
Což ty krásné vycházky na Brno a na Hrázku, ty
sou teprve avojí zábavou a duchaplností pověstny
u každé slečny, která se chce vysedět. Oblíbenost
bývalá, četnost spolku, jeho slavností již misí a
objevuje se u něho, co u každého, kdo se blíží
zániku, nesjednocenost, ano frakce apolková. Spo
lek, který dříve čítal na sto členů, pomalu se bude
skládati jen ze samojediných členů výboru. Marně
se táže „Osvěta lídu“: „Proč nevstupují noví abi
tarienti do spolku“? Všude se setba prof. Maga
ryka neujímá. Z loňských abiturientů do spolku
vstoupili jen realisté, a těch bylo ještě jenom pět.
V apolku samém vzuíkl nedávno spor o to, má-li
býti z listů sasílaných do sněmčeuého území od

straněna „Folitika“. Když potom jeden nýčlen navrhl, aby byl odstraněn také „Cas“, tu
proti němu povstala taková akce, že musel zo
spolku vystoupiti a s. ním mnoho jiných. To jest
důkaz, že studentstvo české není ani s polovičky

pokrokové“, jak so často u zmíněného listu nvádí.
Řosumní členové pro kaceřování svého přesvéd
čení ze spolku vystoupili a rosumní abitarienti za
nynějšího ducha, který ve spolku žije, do něbo
něvstopují. Tak spolek upadá a blíží se svému
zániku. Jaké kdo seje símě, takové klidí ovoce.

Výletkřesť.sec. spolkupaníadívek.
Zahradní zábava ná SL. městí zdařila se 1

letos přes obavy, hieré budilo předchásející ne
vlídné počasí. Dámy z výboru obstaraly obětavě
bojně obeslaný buffet, který pro svou rozmanitost
a výbornost těšil se neobyčejné pozornosti mládeže
i dospělých. Zábavní výbor pečoval solovými vý
stupy i žertovnými scénami o pobavení četného
obecenstva. Kuželník i tombola obohatily šťastné
hráče cennými předměty. V pestře sestaveném
programu našla si mládež vhodné meziakti, kde
byl vzdán hold vlřivému tanečko. Příjemně ztrá
vené odpůldne zakončil nádherný vzestup balonu,
jenž za příznivého větru vystoupil do oblačné
výše, upomenuv na nutný, ač nemilý návrat z utě
šené zábavy.

Hasičská šupa královéhradecká
odbývala dne 9. t. m. v zasedací síni městského
zastupitelství v Hradci Králové za přítomnosti 40
delegátů všech 25 sborů v župě soustředěných
řádnou valnou hromadu. Po zprávách funkcionářů
zvoleni jednomyslně za župního atarosta opět p.
Dr. Václav Durdík v Hradci Králové, za místo
starostu p. Václav Prokeš, hostinský v Černilově
a za pokladníka p. Antonín Kopecký, obchodník
v Hradci Králové Župoím jednatelem zůstal opět
p. Václav Hruška, advokátní solicitator v Hradci Kr.
Za delegáty pro valnou hromadu zemské ústřední
basičaké jednoty v Praze ustanoveni pp. V. Ponec
řídící učitel v Černilově a p. Fr. Rokos, provaz“
ník v Hradci Králové, a jejich náhradníky p. Ka
čírek, zedník v Hradci Králové a p. k. Holeček,
rolník v Černilově. Žapalm dozorcem stal se p.
Fr. Buk, výběrčí v Hradci Králové a jeho né
bradníkem p. V. Prokeš, hostinský v Černilově.
Starostou organisační komise zvolen p. V. Machek,
řídjcí učitel v Novém Hradci Králové. Z obšírné
zprávy jednatele uvádíme, že za uplynulý rok bylo
vyřízeno dopisů a žádostí celkem 226; výborové
schůze odbývaly se 2; ohlášeno 6 úrazů a žádostí
o výplatu povolené věcné podpory podáno ll.
Loňského župního sjezdu v Čibuzisáčastnilo se
160 členů, při kterémž p. řídloímu učiteli V. Pon
covi v Černilově za působivou řeč vzdány díky.
Vzat na vědomí referát delegáta o valné hromadě
zemské ústřední jednoty v Praze p. Václava Prc

je a vyřízenymnohévěci týkající se organisace.upa čítá 564 činných členů v 25 sborech, jichž
nídlem jsou následující obce: Hradec Králové,
Pražské Předměstí, Kukleny, Stěžery, Svobodné
Dvory, Plačice, Plotiště, Říbsko, Vičkovice, Urba
nice, Praskačka, Sedlice, Čisťoves, Bříza, Nový
Hradec Králové, Roudoička, Střebeú, Slatina,
Rusek, Velká Skalice, Bukovina, Divec, Černilov,
Číbuz a Velká Bělč. V posledních 3 letech získala
župa 7 sborů. Župní ajezd 6 veřejným cvičením
ustanoven pro rok 1908 ve Svob. Dvorech; letos
vzhledem ku všesokolskému sletu upuštěno od
oficieluího župního sjezdu ustanoveného v Novém
Hradci Králové. Dne 23. t. m. oslaví sbor hasič
ský v Novém Hradci Králové Z5leté trvání, k ně
muž Be veškeré sbory a příznivci hasičstva přá
telsky zvou. SI. okres. výboru v Hradci Králové,
který basičství zdatně podpornje a žádostem vy
bovuje, buďtež vzdány veřejné díky. Celkem lze
Híci,že hasičstvo v královéhradeckém okresu sta
tečně kráčí ku předu a svědomitým cvičením a
čtením spisů nabývá vůčihledě přízně.

Z místního odboru Národní Jedno
ty Severočeské v Hradet Králové. Zdejší
sbor dobrovolných hasičů věnoval ze své knihovny
11 zábavných knih ohroženým českým menšinám
a abitarienti vyšší reálky v Kostelci nad Orlicí
z r. 1905 darovali odboru našemu K 20— jako
příspěvek na vydržování matiční školy v Těcho

páně, Za oba šlechotné dary vzdává výbor veřejnýdik.

Veřejná zkouška hudebního ústavu p.
M. Nepeřeného odbývala se due B. června ve
dvoraně Adalbertina a prokázala s dostatek jak
avědomitou pílí žactva, tak i methodickou správ
nost vyučajících sil. Dobrá čísla byla: č. 6. Wie
oawski-ho „Konoertní valčík“, kde by neškodila
jistá umíročnost v basu; č. 8. Sobumannova „No
veletta“, výborná technikou i přednesem; č. 10.
Chopinovo „Scherzo“ virtuosně přednesené dávalo
tašiti v hráči rozbodný talent u porozumění, obdi
vuhodnou byla technika levé ruky; č. 11. Dvo
řákův „Ouintett“ sehrán byl precisně a repregen
toval nejlepší číslo; ovšem ale účinkujícími nebyli
žáci, nýbrž zkušení a dovední hudebníci; č. 13.
Smetanova „Sonsedská“, jinak velmi dobrá, postrá
dala v těžších místech pravého tempa; č. 15. Men
delsohnovo „Rondo“ bylo úplně bezvadné a před
neseno čile i jistě, též č. 17. Smetanův „Furiant“,
kde však přednes nedosaboval výše techniky bez
odporu virtuosní; č. 14. Wienawski-ho „Legenda“
byla nad síly (svláště první věta a známá chro
matická kadence) dosti zručného jinak honalisty.
Totéž soudím o č. 8. (Mozskowakého „Jiskry“
pro piano). Obě orchestrová čísla byla dobrá,
svláště pěkně zněla vo vloloncellech. | Dr. Alíguis.

- Novývarhaník v mariauském chrámu
Páně v Hradci Králevé. Od neděleustano
ven jest p. Jan Nepeřený jan., syn p. Nepeřeného,

rain v kathedrále u av.Ducha a majitelehudební školy v Hradci Král., varbaníkem v kostele
Panny Marie. Věřící Hradečané, kteří tak rádi
tento chrám Páně navštěvují, uvítají zajislé správa



F'.“. Hndebmí prodakee. Dne 23. t. m. o 8.
hod. odp. odbývá se ve dvoraně Adalbertina pro
dukce žactva vyššího oddělení hudebních škol pp.
Ludvíka a Ferdinanda Knepra.

- Ze Smiřle. V neděli dne 9.t.m. se všech
domů emiřických vlály prapory. Z okolních i vzdá
lených osad dostavily se tisíce občanstva na tábor
lidu vyslechnout br. Sternberga. Byla to významná
odpověď požidovětělému tisku, který se tolik slc
bil, že ztrácí v probouzejícím se lidu autoritu.
Byla to odpověď Cbaloupkovi, Práškovi a jiným
dietářům. Najednou bylo slyčeti, že prýpřijede
také Chaloupka, aby se očistil z nařčení „Lidových
listů“, ale ten opatrně zvolil poslední štaci v Hradci
Král., aby se podíval na výstavu dobytka na Praž.
Předměstí. Po drahé bodiné nastalo seřaďování ú
častníků; při příjezdu vlaka hrála na peroně
budba národní bymnu. vp. starostové srdečně ví
tali poslance Steraberga. Věude zaznívaly stručné,
staročeské, ale tím npřímnější pozdravy při podá
vání ruky. Při východu z nádraží pastaly veliké
ovace ehromážděných davů. Obromný zástup uvedl
braběte na tribunu, kde jej přivítal p. měšťanosta.
Sternberg nato rozvinol svůj program. Poukázal,
jsk střední stavy při všeob. hlasovacím právu ne
Šťastně pomátaly soc. demokracii k vítězatví, Mi
nistři čeští i němečtí spojovali Be ge Boc. demo
kracií. Ti, kteří blásali stále důležitost národních
práv, kteří tvrdili, že slouží národu, spojují se
s velikými škůdci našich práv. Steroberg bude
bdělým v příčině českého klubu. Vyjádřil se, že
vyhánění náboženství ze školy znamená vičení ná
boženství vůbec, při čemž houfoě voláno: „To Be
nestane a státi se nesmí l“ Řečník dává „za pří
klad Francii. My ei přejeme. aby náboženství ve
škole zůstalo. Agrárníci hájili dříve všecko rolni
ctvo, ale pro malorolnictvo a dělnictvo neudělali
nic. Náš cíl politický musí se nésti proti systému
staré ústavy. My chudneme; přijdete do Afriky,
a tam tak veliký stát nóš sotva znají. Stůjme
svorně proti starému systému a soc. demokracii|

že se bude všecko možné přetřásati, jen toto ne.
Jest potřebí, aby agráraici a katol. zemědělci se
ve prospěch národa spojili. Naázývá-li nás česká
žurnalistika zpátečníky, dáváme jí odpověď dneš
ním manifestačním táborem. Po skončení řeči tři
kapely zahrály „Hej Slovanél“ — V ten den sku
tečoě důrazně manifestován?, že jaroměřskou bašta
nezboří žádný Boc.demokrat ani požidovětělá žar
nalistika.

Z Josefova. (Generálnívisitace). Vsobota
dne 1. června zavítal do města našebo nejd. pao
biskup Dr. Josef Doubrava, doprovázen kanovní
pem vedp. Dr. Soukopem a sekretářem dp. Ha
ráněm. K uvítání J. B. M dostavilo se obecní
zastapiteletvo, deputace spolků a jednot místních,
kteréžto korporace očekávaly arcipastýře při vchodu
do hlavního náměstí. O půlpáté hodině odpol. za
blabolu zvonů přijížděli ze sousední Jaroměře
první povozy 8 duchovenstvem, načež jel purk
mistr josefovský p. Jindřich Traxler a hned nato
objevil se povoz J. B. Milosti. U náměstí první
radní p. Al. Němeček oslovil delší uvítací řečí J.
B. M., na kterou nejdp. biskup též delším podě
kováním odpověděl. Když byli veškeří místní hod
npostáři J. B. M. představení, nustoupena cesta
špalírem školních dítek ke chrámu Páně. U schodů
chrámu uvítal arcipastýře místní duchovní správce
vldp. Vaníček. Po krátké odpovědi J. B. M. ode
bralse po stupních chrámových ke vchodu chrámu,
který byl atkvěle okrášlen péčí voj. eprávy. Na
prahu chrámu uvítal nejdp. biskupa sborový veli
tel polní zbrojmistr J. E. čl. z Kollerů obklopen
jsa svojí družinou. J. B. M. za zvláštní pozornost
ta upřímně poděkoval. Nato uvítala J. B. M. též
choť sborového velitele šlechtična z Kollerů a choť
porkmistra josefovského pí. Karla Traxlerova. Pak
sazněl chrámový sbor „Eccesacerdos magous“ a
celý průvod ubíral se chrámem pokrytým koberci
k hlavnímu oltáři, kde předepsané modlitby byly
vykonány. Po skončené pobožnosti odebral se
J. B. M. do svého bytu k purk. p. Traxlerovi,
který svůj byt dal J. B. M. úplně k disposici Po
kratičkém odpočinku odjel J. B. M. do městské
radnice, kde ve slavnostní síni bylo shromážděno
obeení zastupitelstvo. S každým avým rostomilým
spůsobem pobovořil a ke konci připomenul, že se
o to u rozbodujících kruhů ve Vídni, kam v nej
blišší době odjede, sasadí, aby král. svob. město
Josefov dostalo dostatečnou nábradu za sborové
velitelství. Nejbližší návštěva platila J. Exe. sbo
rovému veliteli a jeho choti. Večerbyl J. B. M.
hostem voj. faráře dp. Brychty; k hostině byla
přizvána veškerá genoralita josefovaká. V neděli
vykonán obřad av. biřmování, který potrval do 11.
bod. dopol. pro české obyvatelstvo, načež J. B. M.
věnoval se návátěvám. O půldrubé hod, odp. byla
hostina u sborového velitele čl. z Kollerů a jeho
eboti, při které na náměstí koncertovala hudba
e. a k. pěš. pl. č 98, O 6. hod. odp. bylo křest.
cvičení a pobožnost. Večer byl stráven ve farním
domě. V pondělí dopol. udílens svátost av. biřmo
vání žákům něm. školy, pak odbývány zkoušky
s náboženství v české i něm. škole; mimo jiné
navátívil J. B. M, též i voj. nemocnici, kde právě
měl inspekci generální štábní lékař z Vídně. Od
poledne byla hostina v civilním farním domě,pak

konal J. B. M. návštěvu na rozloušenou u J. E.
sborového velitele a o6. b. odp. byla bohoslušba.

Jak veliké obliby sfakel nejdůst. arcipastýř nejen
pobytem u nás, bylo zřejmě pozorovati, když se
ubírsl z chrámu do bytu přes náměstí, kde vše
se hrnulo, aby ještě jednou spatřilo milou jeho
tvář a poslechlo vlídně jeho slova. Večer pak
stráven byl na civilní faře. Odjezd J. B. M. byl
v úterý due 4. června „0 půlsedmé hodině ranní.
Osvědčila se plně slova vldp. děkanem při pfiví
tání pronesená: Přišel, viděl a zvítězil!

Z Nechanic. Zajímavý kousek uličnický
provedla zlatá naše mládež. Dle doslechu jel Sta
rými Neobanicemi panský povos se slamou. Jedna
otýpka slámy spadla 8 vozu A školní chlapci,
místo aby oznámili ztráta čeledínovi, vzali otýpku,
vatrčili dosíně jedné chalupy a tam — sapálili.
Na to strhli pokřik: „boří“ s velikou jim půso
bilo radost, jak poděsili majitele chalupy, který
chudák div lekoutím neomdlel, když vyběhnuv ven
viděl, jaké neštěstí ee mu mohlo státi. otěstí, že
došková střecha jest poněkud výše, jinak mohl
vaniknouti enadoo požár. Kam to dojdeme B ta
kovou mládeží? Tu je spustlost mravů a nejen
nevázanost|

Ze Želiva. 1. Není pravda, že jsem „jako
členklášteravolilpřiobecníchvolbáchs nepřáteli
kláštera proti klášteru“, ale pravda je, že 8 dob
rým svědomím volil jsem 8 rolaíky, kteří proti
klášteru byli a jsou nuceni hájiti majetku obec
ního. (Rybolov, stromy.) 2. Není pravda, že jsem
Šels „lepšími katolíky“ proti klášteru, alo pravda
je, že jsem šel s dobrými katolíky. (Bude-li třeba,
dokáži.)—V Želiv dne 16.květoa1907. P. Justin
Zelenka, kapitulár želivský.

Z Vel. Řetové. Náš dp. farář již 14 dnů
jest těžce nemocen po vážném úrazu, tak že ani
nemohl býti přítomen %8 května zkoušce nábo
ženské. A hle, přes to děti před vysdp. vikářem
dokázaly, jak dobře jsou 8 naukou náboženskou
obeznámeny. Svědčí to zajisté o veliké pečlivosti
pana faráře; kóž jen brzy se uzdraví! Díky též za
všecku lásku, kterou nám vadp. vikář Michalitechke
věnoval | — O Božím Těle posloažil nám dp. Sychra
z Úatí n. O.; slavnost vydařila se překrásně.—

Od Nechanmle. Přával jsem si vidět elav
nost Božího Těla, jak se konává ve městě. Dlouho
již chystal jsem se na cestu, ale pokaždé mi do
toho něco vlezlo, a musil jsem jíti doma na po
božnost. Až teprve letoa se mi to podařilo. Přijdu
do Nechanic, kem mám asi hodinu cesty, a právě
průvod vyšel z kostela. Mohu řící, že 8e mi to
líbilo,ale všeckopřecene.Nešeljsemv průvodu,
jenom tak z pozdálečí pozoroval jsem lidi, jak
smekají před Nejsv. Svátosti. Viděl jsem, že sme
kají i ti, kteří nejsou zrovna známí jako velicí
„modláři“, a proto jsem se nemálo podivil, když
jsem zpozorovalpána—ovšemdoženěnímáještě
náramně dlouho — jak se baví 8 dceručkou jed
noho nechanického p. rady a způsobem až příliš
nápadným má stále na hlavě. Ba ani tenkrále
nesmekl, když šel průvod kolem něho. Ať už si
věřil jak chtěl, mohl k pobavení přece vyhledati
si místo jinde. Vím, že přece mnozí lidé už ze
slušnosti pozdravají při setkání i takové pány 8
paničky, které moc rádi nemají. Ale k slavnosti
BožíhoTěla takový mladíkse musí dostavit proto,
aby nám prostým dokázal svoji větší vzdělanost
nasazeným kloboukem. Proč teda si stím klobou
kem nezůetane jinde? Myslil jsem, že snad si dělá
doma sbírku z ptactva nebeského a že právě nyní
odnáší si zase domů nějakého nového opeřence

kloboukem, a maje strach, aby mu ne
uletěl, úskostlivě chrání se pozvednonti pokrývku
své blavy. Ptám se vedle stojícího mladíka, jaká
je to persona; on mi k nemalému mému překva
pení praví, že to je bývalý zdejší učitel K., který
nyní „působí“ v R. — To že je učitel? VÍ, eo je
alušnosta co je zákony nařízeno? Snad proto chrání
si tak úzkostlivě svoji vědomostmi natlučenou
hlava! — Plo obdivu jdu dál. Zastavím se před
soudní budovou a dívám se na obřad při posled
ním oltáři, Proti mně stojí skapina: pán a dvě
slečny. Baví se, ale kdyš zavzní zvonek na sna
meví, že se uděluje požehnání, slečoy klekají, bijí
ge v praa — pán nic. Ba ani nesmekl — snad
také nějaký ptáčník — vtom vstane jedna z obou
slečen a vezme onomu rytíři bledé postavy po
krývku s hlavy a nedává mu ji, až jepožehnání
ukončeno. „Na, to ti patří!“ myslím si — a sdě
loji radost svoji bodrému mistru cechu 8. Kryš
plna a táži se, nosná-li onu společnost. „To jest
slečna p. notáře, a ten chlapec to je včitel B“—
„No to zde máte půkný párek. učitelů ; sou-li
ti ostatní takoví — to tady je pěkné! Za ta
kovéto brdinství, jaké ukázal tento hošík, mobl by
ee styděti kuždý. Mám doma čeledína, který ne
stadoval ani na reálce ani ne měšťance, a přece
ví, co 86patří a00 ne. —Ale ta slečna uo mi
Hbila. Budiž jí za to čest a usnání! Tak to patří
všem, kteří tak rádi hrají si na vzdělance a ne
mají sni tolik slušnosti, co některý z nás,kteří
jeme tolik let nedřeli lavice, jako oni. — Ještě
štěstí, že prý v Nechanicích nejsou všithní učitelé
takoví. Jsou prý tam také někteří hodní. Proč pak
však tito takovýmto mledíkům nedomlaví? Ostatně
ne mizdá, že těch hodných je tamnáramně málo.
Posllám děvče do Nechanic do školy a podivil
jsem se nemálo, kdyš mi onebdy řekla, že jim p.

ředitel nedovolil jít na processío křítových .

To je nějaká novota! Vždycky se chodilo, a na
učili jsme se daleko více než nyoí. — Oršem musí
se nyní pilně učit, aby se dohonilo, co se zamešká
tak dloubými prázdninami, které kdyby byly ještě
o 2 neděle delší, nikdy dost dlouhéodkterým po.
učítelům nebudou.

„Kultarní ebrázok“ z pokrokové
ebee. V obci P. (okres Opnčno)měla býti konána
zkouška z náboženství. Bývalo zvykem, že obec na
svůj uáklad vdp. vikáře dovážela, po případě i odvá
žels. Letos bylo všakjinak! Následkem voleb do říšské
rady ze msty, že kandidát strany agrární neprošel,
odřekli páni agrárníci povoz panu vikáři. Povši
mnutí zaslubuje, že povoz ten 8 ochotou zapůjčila
firma H. z M., ačkoli majitel firmy jest jinovérec.
Odsoúzení hodno však dále jest, že zmínéné zkoušky
nesúčastoil se ani místní atarosta ani kal do
zorce| Neznají snad oni pánové svých povinností?
A znejí-li je (což jest nepochybno), mají funkce,
Da ně důvěrou spoluobčanů vložené, avádomitě a
— 00 blavního — nestranně zastávati. Jistý mladý
pan agrárník se v hostinci veřejně vyjádří, že
pro pana vikáře ani hnojník nezapůjčí!l1 (Tak
doslovně.) Podobné msty jet ještě více, ale mlčky
jsme ji pomíjeli. K tomu upozorňaji, že v obci
oné jsou občané, kteří mají také kousek práva
v podobných věcech rozhodovati; a nechce-li snad
někdo při podobaé pělležitosti povoz zdarma po
akytnonti, poplatníci náklad tento ještě snad u
nesou. Podobným vystapovávím si strana agrární
valně neposloužíla a neposlouží; žádnou čest jí
ukutky podobné dělati nebudou. Neziská-li atrans
ona přívržence mírným jednáním, po3politostí-a
ponaučováním, výbojností a urážkami svých spolu
občanů, kteří snad jinak smýšlejí, to zcela jistě
nedokáže. A konečně, jak představojí ei obi pá
nové svobodu voleb? Či chtějí snad znovu zavá
děti robota, či poddanství drahu ještě horšího, než
kterého před lety ae rád každý rolník zbavil?
Jest snad někdo duší a tělem vázán tomu, který
ku příkladu ke stavbě jako avéma spolusouseda
svezl něco materiálu? Anebo přivezli mu 3 lesa
dříví? Tak svobodu voleb si nepředstavujeme.

Z Webřenle. (Našeobecní hospodářství)
Za onoho času, a není tomu dávno, potřebovala
meverozápadoí dráha rozšířiti naše nádraží a pře
rušit tím veřejnou cestu z Dobřenic us liběsnskou
pilnici. Cestou tou nadjela si pošta a Jiné povozy
aspoň 12 minut. V jiné obci, kde ne hájí zéjem
širší veřejnosti a ne pouze jediného, byť i velkého
poplatníka, by s dráhou vyjednávala obec sama,
a sa výhoda poskytoutoa dráze vyžádala by si
výhodu pro sebe U nás se mohlo říci: Ano, my
ten kus cesty dráze přenocháme, přispěje-li nám
drába na úpravu zbytku cesty od trati ku vsí,
abychom si z ní mobli udělati pořádnou silnici.
(Nyní bude ta silnice stát obec přes K 60001)
Dráha byla k obci ochotoon dost. Chtěla, aby jí
velkostatek prodal pro veřejnou cestu kraj svého
pole od váhy k Balíčkově aleji a dovolil přenést
právo veřejnosti z cesty staré na Balíčkovou alej,
vedoucí z Dobřenic přímo a nejkratším směrem
do Rondoice. Cestu tu, vedoucí k bývalým sel
ským pozemkům, považuje nyní velkostatek za
svou. Komunikace mozi oběma obcemi byla by tim
ku prospěchu dobřenických živnostníků a obchod
níků velmi usnadněna: chodit s Roudaice k nám
na pošta, do kostela, nakupovat, i na dráhu. U
nás pro nevědomost i ohabost tehdejších zástupců
obce jak- třetí ruka, která nesmí vyjít na prázdno,
vložil se do tobo velkostatek. On si od obce do
břenickéa částečně j nyrovátecké onu cestu z části
koupil, z části za pole vyměnil a 8 dráhou pak
vyjednával sám. Spojil si srašením cesty dva velké
lápy posemků v jeden kue, což je výhoda veliká,
a dráha mu podle téhoš kusu musela postavit
cestu dvakrát delší nežli by stavěla pro veřejnost
od dráhy k Bulíčkově aleji. Než buďsi. Velkostatek
měl výhodu, obol dobřenické ušlou výhodu aspoň
poněkud nahradil výměnou za kus pole, ale byl
při to- ještě jiný báček. Z prodané a vyměnéné
cestysůstal ještě kas před tratí, nevelký, ale cenný,
vhodný ku postavení malého skladišté a p., jesto
Ješí u samé trati. I ten kus si velkostatek koupil
a -měl saplatit hotovými do obecní pokladny.
V obecním protokole však o této koupi za hotové
nestala se zmínka; až ve smlouvě, která obci byla
te dlouhou dobu nato předložena ku podpisu, ob
jevila se ona třetí parcela. Protože věak meri
lidem byla rozšířena pověst, že za tu cestu u
dráby nějaké peníze mají přijíti do obeení pokladny,
srovnal pan farář, jeně je členem obec. zastupi
telatva, obecní protokol se zněním amlonvy a žádal
vysvětlení, jak může býti pojatodo smlouvy něco,
co dle protokola není obecním zastupitelstvem

prodáno. A je-li prodáno, kde jsou peníze, ježtoobci syrovátecké za její díl cesty náležející obnos
byl už složen. To byla mela! Jako když do
mravenců štoachne! Radili se, radili, až se uradili.
Jak, povíme příště. Dnes jen sdělujeme, Ee obnos
K 228 sa onen kuse cesty dorud obecní po
kladně eplacen mebyl, ač prý velkostatek bo uš
zaplatil|

Slavnost 1O0Oleté památky obne
vomí gymnasia jičínského. Na četnédotasy
etran noclehů odnech slavnostních oznamaje výbor,
že všem, kteřío to požádají, bude sabospečen pec
leh buď v hotelích neb domech soukromých. Pro
síme sároveň, aby bylo v přihláškách edáno, kterou



"noc kdo reflektuje ne nocleh: zda ze 27. ma 28.
sáří, či s 28. na 29., či obě a pod.

Sjezd terelářů východních Čech
„konati se bude letos 30. červus v Opočně na stát.
-dráze. Dopoledne konány budou řeholní a slav
nostní pobožnosti v klášterním, pak v děkanském

-chrámu Páně, odpoledne veřejné shromáždění ve
dvoraně „Národaího domu“. O poučení a vzdělání
„postarají se věhlasní řečníci. Konečně udělí se
církevní a papežské požehnání.

Z Dobrušky. Slavnosti Božího Těla letoš
ního roku nesúčastnil se místní starosta pan Edv.
Žiěka, lékárník, ačkoliv jest katolík. Na schůzích
pokrokářských a realistických je vásk na prvním
místě. Též na svatbě známého duchařského media
Jak v kustele, tak při hostině byl první. Katolíci
tahle vápadnou nevšímavost si zapamatují. — Ve
Dvoře Králové nastal sopečný výbach. Netřese se
a nechrlí sice £ kráteru ničivou láva známý Zvi
čín, ale jakýsi pokrokářeký horlivec ve vzteku nad
zvolením dra. Horského za říšského poslance v 0
kresu 43. chrlí spousty nadávek a jiných „pokro

kových“ výresů na všecky katolické voliče a důvěrníky jako sopka Vesuv, když je v „nejlepším *
-Očprudčeji muselo srdce bušiti, než známé dunivé
otřesy semě před sopečným výbacheml Jaké ob
laky dýmu z rozkousaného „retka“ musely před
chézet, neš ta kalná láva z nenávisti plného srdce
všecka vytryskla na papír a kráterem „Hlasů po
kroku“ vyrazila na sežehnutí ubohých voličů, že
nejdvu za židovako pokrokářskou epolečnostíl I
kroucení českých jmen se pisatel dopouští a dle
výslovnosti němčícího židovatva je píše na ostuda
českého jazyka. Tak daleko sabá pokrokářský
vztek. Radíme mu pro aklidnění, aby keznámému
jeriáskému extraktu v ceně 6000 K tak ailně ne
čiobel a apravoval raději pošramocenou poslané
ckou karieru p. MUDra. Moravce taktnějším, apo
lečenštějším a věcnějším vystupováním. S takovými
zlobvými výpady učiní uvážliví a alušní lidé brzy
konec. To si může zapamatovati bývalý pěstitel

pajeků a nynější sebevědomý vůdce pokrokovýchlidí. —

Kdož mají ještě eilné, hluboké a živé nábo
ženství,musí se semknoutina obranuproti aspí
racím volnomyslitelů, ne proto,aby potlačili volnost
vyznání a bádání, ale ji profi zmíněným ry
Hřům „volné myšlénky“ bránili.

Prof. Dr. Arnošt Troeltsche,
(protestant) místorektor university o Heidelberku.

Volební dozvuky.

Náš druhý o onÝ dotaz ma
P. učitele Jos. Kudrnáče, bývaléhokanJdáta peslameetví. Hledite se, pane, po
prvním našem dotazu vykroutiti tak podivným
způsobem, že to působí zrovna komicky na ty,
kteří naši výzvu četli. Vyzvalé jsme Vás přece,
abyste nám pověděl, kdy Vám psal něcok vůli
volebnímu| kompromisí dr. Reyl a dr. Horský.
Nepaali jsme nic o hronovakém kaplanovi, A Vy
v dopise adressovaném „Obnově“ píšete o zprá
vách „v okrese klerikály kolportovaných“, o své
schůzce 8 vp. kaplanem, o svých schůzích, vyzý
váte vp. Žďárka, aby Vám vyvrátil Vaše slova;
k tomu korunujele svoji kličku těmito slovy:
„Donfám, toto že každému poatačí.“ — I nepo
stačí, rozhodně nepostačí, chrabrý rytíři! Jest od
Vás velikou kuráží takble onu záležitost lehoe
odbývati. V přední řadě nepostačí Vaše slova
našemu listu, jemná svoji odpověď adresanjete,
jelikožmluviteo něčemjiném,nežnačjsmesetázali.

Tedy ještě jednou: Ve Vrchovinách nabo
řaoští agrárníci se vší určitostí tvrdili 21. května,
že s Vámš vyjednával písemně dr. Reyl 6 dr. Hor
ský. Když již se cbýlila voličeká schůze v téže
obci ke konci, ozval se jeden agrárník vůči řeč
píkovi s Hradce, že by mohli agrárníci měcopo
věděti o charakteru toho našeho Reyla. Ihned pan
Astr vysval přítomné, jen aby hned to pověděli.
A tu přítomní nahořanětí agrárníci prohlásili Vaše
sdělení. Astr se tázal, sda jste ukázal ty dopisy
Roeylův a dr. Horského tomu shromáždění, před
kterým jste svoje tvrzení pronesl. Bylo odpověděno,
že se teknestelo,aleže je domamáte.

Oba řečníky s Hradce to překvapilo, poněvadě
jeden a nich byl v ústředním komitétu volebním
a mevěděl o tom nic. Naopak bylo známo, že ve
příčině užší volby v 34. okroue byla ponechána
voličům plná volnost, což jim také řádně oblášeno.
Jestliže se děl nějaký dotaz soukromý, za to or
Ganisace celá neodpovídá. Řečníci prohlásili, že
to sdělení prohlašují za mystifkaci, Alenahořanětí
snovu potvrzovali svojí výpověď ; ohlašovali ku

zdůrasnění svědectví svoje jména, je zapsána.
Celé veliká shromáždění potvrdí tuto naši zprávu.
A řečníci sHradce Kr. neměli příčiny obviňovati
nabořanské agrárníky s nepravdivého tyrzení. Alo
při tom rázně prohlásili, že kdo tu správu první
do světa pustil, pravdu nemluvil, a že ne ta zále
žitost jenom tak nenechá. Ti agrárníci, kteří před
veřejným shromáždéním o písemném vyjednávání

dr. ju a dr. Horského promluvili, jistě ve meukvapili ze strannického hněvu. Vědyt před tím
tay dlouhou dobu nemřvjli nic, jen poslouchali

repliky a dupliky. A ještě po skončení schůze roz
mlonvalí s řečníkem katolické strany tak vlídně,
že bylo znáti z jejich chování, že Jim nejde o ně
Jaké vášnivé třenice a překracování pravdy. Tedy
ještě jednou vyzýváme Vás, abyste pověděl beze
všeho vykracování, zda sdělení nabořanských bylo
mystitikací, či sda Vám skutečně dr. Reyl a dr.
Horský psali, a co to bylo.

Pokorný sluha ndobřuje zpupného
páma. Jak se některá strana odvážila dotknouti
se Masaryka nebo jeho intimního druha, bned za
čaly proti ní rozčilené útoky, jakoby vůbec nebylo
dovoleno toho pána kritisovati. Zkusili to na sobě
někteří realisté sami, když se oaiělili zcela věcně
a slušně o Masarykovi volnou kritiku —pronásti.
Vždyť známo, že „Čas“ nestyděl se odpovídati na
svobodné myšlenky dr. Chalapného docela nepo
ctivým překrucováním, jen aby Bi bněv svůj nějak
vylil. Ale — proti pánovitým útokům 800. demo
kracie jest Masarykovský rytíř zcela bezmocný.
„Právo lidu“ a židé by mu pověděli, zač je tobo
loket! Tak veliké, až komické oslavování dr.
Drtinyl A když strana socialistická vytýká jemu
8 jeho straně vůbec vlastnosti tolik nepěkné, tu
místo sebeobrany „Čas“ zachovával mlčení přímo
otrocké, a „Osvěta lidu“ po slabé obraně bledí
udobřovati tyrana, který tak zpopně Masarykovce
napadl. Ještě 31. květoa psal „Východočeský Ob
zor“ v dopiso z Holic mimo jiné: „Zůstane prav
dou, že z radnico holické učiněna expositura proti
sociálním demokratům, že obecní strážníci měli
býti zneužiti pro anshy jedné strany, naproti pře
vážné části voličstva, jež svými penězi nejen stráž
niky, ale všechny ty „pokrokové“ kruby při ži
votě udržuje a bez nichž by obchodnictvo a živ
nostnictvo po čertech přestalo býti stavem nad
dělníka povýšeným! Ne v Holicích, ale v jiných
městech vybrál dr. Drtina, prohrál však vinou
svých kortešů své jméno u dělnictva — za man
dát, svoji čistou minulost, již mu jeho kortešové
pokáleli a zdiskreditovali! Dělaictvo může klidoč
říci, že ono nekšeftovalo 8 nejsvětějším právem
člověka, nekupčilo, neprodávalo, jako činili to pá
nové z táborů jiných, pokrokových, na Německo
brodsku, kde „pokrokově“ se kšeftařilo. Ve vol
bách dne 23 května poznalo dělnictvo, kdo jest
jeho nepřítelem, kdo staví se proti němu, a dle toho
zařídí avé jednání, ať se těm „pokrokovým“ líbí
anebo nelíbil“A „Osvětalida“po těchto i jiných
řizných výpadech skroušeně vysvětluje 6. června
poměr svůj k soc. demokracii, velice hladkými
slovy vykládá, že přece jost stranou zvláštní, a
tedy že měla právo jednati samostatně. Praví též:
„Při hradecké kandidataře bylo nepochybno — a
jestliže ne výslovně ujednáno, tedy mlčky za sa
mozřejmé považováno, že přijde-li sociální demo
krat do užší volby, pokrokovci mu dají hlasy, jaka
naopak všichni příslušníci sociálné-demokratičtí
byli by dali zajisté hlasy prof. Drtinovi, kdyby byl
přišel do užší volby s kýmkoliv jiným, než Be
sociálním demokratem “ Zde musíme jednu malič
kost opraviti. Před volbou na Hradecka výslovně
se zavázaly obě strany k vzájemnépodpoře pro pří
pad uzší volby
strany jiné. Jeat to komické, jestliže „Osvěta lidu“
se etavi, jako by nevěděla, o výslovném závazku,
— NB! Sotva toto jsme dopsali, najednou čteme

v „Čase“ na břitké útoky socialistické přece jistou
odpověď. Ale jak opatrnou, aby mocný pán ne
svedl bič! Nepokojná vášeň a četné velice důle
žité obžaloby gocialistické, na které rozhodně mělo
Be odpověděti šíře, jsou vlídnému Masarykovakémn
sluhovi pouze „horkokrevností.“ Opatrnosti nikdy
nezbývá!

Různé zprávy.
Upozornění farním úřadům. Přiza

čátka školního roku stává se často, že rodičové
přicházejí k faroímu úřada se žádostí, aby jim byl
dán výtah z matriky. — Výnos ministerstva i
nancí ze dne 18. září 1885. č. 21.274. zakazuje
farním úřadům dávat rodičům dětí školou povin
ných nějaké nekolkované výtahy. Proto stačí, když
rodiče jdou k zápisu do školy a pouze řeknou
řiditeli, kdy a kde se dítě narodilo, řiditel školy
pak jest povinen, všechny tyto děti sepsati, míst
ní školní radě seznam tento poslati, a tato jest
zákonem povinna sema na všechny dotyčné farní
úřady dopsati a žádati za výtahy matriční těchto
děti. — Nyní však pozor! Některé poštovní úřady
takovéto žádosti místních školních rad, psané na
obvyklých úředních listcích a nefrankovaná, pokutují,
což ovšem by bylo zaplatiti farnímu úřadu a ještě
za bezplatné vyhotovení potřebných nacionalií dí
tek zpětnou odpověď ze svého framkovati phalušné
místní školní radě. Z té příčiny jest farní úřad

zajisté oprávněn Zádati, aby v“ úředuí listiny,místní školoí radou zaslané, byly fraukovány a
přiložena byla též příslušná známka na spětnon
odpověď. — Kop.

Mariánská jubilejní druhá česká
poní de Lurd. V jabilojnímroce 80. rošaiceZje
vosí P, Maris v Lurdech a 60. ročnice kněžství Jeho

Bratosti Přpoše Pla X koná se jubilejní II. čdoskáponť do Lord. Odjezd u Vídně bude %. září ráno,
návrat. do Vídně dne 14. září veder. Ceny: (t. j. celé
220 Í cestos, ne sástavkách v Lardech, ma spá
teční cestě). Zaopatření počítámo s Inomostí do [no

mostí I tř. 680 K, II tř. 409 K, III tP 250 K. Mimo
tyto ceny saplatí každý účastník II. a III. tř. 10 Ka
I tř. 20K zálohy na režijní výloby. Ostatní potřeboé
údaje obsašeny jsou v „Programa pouti“, jejž na po
dádání zasílá Leopold Kolísek, farář v Předklášteří,
dachovní vůdce pouti, který také přijímá přihlášky
k poati a sice nejdéle do 1. čerrence t. r. — Před
4 roky byla naše diecóce zastoupena v prvá české
ponti do Lord dobrou polovinou všech účastríků
2 Čoch. Z českých kněží aúčistnilo se 82, s nichž 18
bylo s králověhradecké diocóse. Čísla tato svědčí, že
úcte k Panně Marii je na Českém východě hlubuce
sakořeněna v srdcích katolického lidu. a není pochyby,
že i při letošaf pouti bude účasť také hojné, Výloby
cestovní jsou skutečně mírné, takže nejsou v žádném
poměra s pošitky, jichž se dostává poutnikovi během
cesty na krásách přírodních a posléze a jeskyně zá
zračné na duchovních milostech. Lurdy jaou jediným
městem na světe, která plní srdce lidské neobyčejnými
dojmy, takde vzpomínka na pobýt v nich nevymizí
nikdy u paměti. Kdo jen poněkud může po lstoupiti
tato pouť, nechť neopome poašiti vhodné příležitosti,
jaká se ma naskytá letos při drahé České ponti do
Lurd. Kdo by chtěl podrobněji se informovati o zka
denostech při prvé pouti zlskaných, nechť si přečte č.
13. „Čae. Úrah“ z r. 1908, v němž Dr. Reyl, jsko
očitý svědek, líčí dojmy podivuhodného tohoto místa.

Která strana podléhá židovskému
vleku mejvíce © Misdočešizvolili do říšskérady
žida 1, němečtí pokrokáři 4, ainisti 3, polští demo
kraté 4 — a eociální demokraté 11. A pak prý rudí
budou bájiti zájmy proletářeskél| Iaraelští poslanci
přece israelským bursiánům rozhodná neoblfší, poně
vadě židovský volkokapitál přiohraňají sami suc. dom.
poslanci z křesťanské krve zrození. Sám kapitalistický
a bursovní list „Český Morkar“ napsal po volbách
v 11. člsle: „Nesmíme zapomínati, žs jest ještě daleka
cesta, kterou průmysl bozstarosiná můde jítí de soci
úlní demokracií, neboť moc poměrů (I) jest silnější
než theoretické zásady a nauky, Jest zajisté veliký
počet společných zájmů, které suc. demokracie daleko

energičtěji bude Bropěgovati mož obyčejal zástupciprůmyslu 11) — Ss strany 800, demokracie není aa
dále co obávati ani nejmonšího útoku na nonáviléné
kartely (11) — Nelze dále ani předpokládati, de by ne
voo. demok ató zasadili a celou vehemencí svých ail
o okemšité a konsekrentní (důsledné) uskutečnéní ve
Skorých svých hospodářských zásad (!!)“ Ta to máme.
Kapitolisté dobře si rozumějí se socialistickými [rá
zisty. Soc. demokracie raději bude dtváti čeládku
proti chudým rolalkům, než by kladla překážky
obrovskému vzrůstu židovského kapitálu, Jedenáct
židovských puslanců v socialistické strané jest zjovem
velice významným.

Ceské akademické studentstvo —
píše „Týden“ — samo jsko atsv a korporace vyškr
tává ss s české epoločnosti| Zástupci jeho objevají
se pravidelně korporativoš jenom tam, kde se něco
rozdává, nebo jest repregentováno při příležitostech,
které znamenají rámas a výtránosti, Kde ae však má
stadentstvo akademicky represoutorati, kde se má
v početnosti a organisaci své vážná a důstojně obje
viti, tam obyčejné akademický dorost, který druhdy
v Praze vystupováním svým imponoval, úctu a radast
budil, schází. Kde bylo české akademické studentetvo
ka př. při pohřbu dvorního rady prof. Dra Gabanera
s prof Dra Bohasltva avob. páca Riegra? Jak os ro
presentoralo, jak společoneký tekt a sron příslašnost
k universitě a k jejím učitelům projevilo? Jak vystu
poje při takových p*íležito tych naproti tomu stadont 
stvo německé? Stojíma tváří v tváť t6 smutné ukn
tačnosti, že dnešní české akada niczé stadentstro židá
od veřejnosti e od Prahy colos spoasta oběti s p>
vioností © samo naopak nechce míti k ostatníma da
ekéma celku sni povinoosti ty nejprimitivadjší a samo
stejmé! — Byl vára nejvyšší čas — dodáráme my —
k zulošení katolického spolka stadsatskéh). C) zbývalo
mezi akadsmickým stadentetrom ušlechtilého a ida
álního, to rdouseno pokrokářskými štranicemi, úrilnou
negativní prací a bezohledaoa jislivostí. Stadentů roz
umných bylo dost, ale ti se trásli před terrorem Koi
legů poštvaných šidovskými náhoačími. Pfi pilné práci
možao v braka dopračovati ws k výsledkům krásafm.
Kam až sebíhá pakrokářské haatí v řadách stalent
atra, patrno zs spalapracovniotrí Českéhostadontetva
s německo-židovakými buršiky ua odstranšní české
thoologické fakalty, Proto nutno jsat i v zájmu ná
rodním sbromažďovati rozrážné studenty do národní
ligy katolické. Nechť novua ailoa vzplanou mezi sta
dentstvem ideály, ješ dříve tolik národa proapěly!

Náboženství jest věcí soukromou
— hlásají s00. demokraté — na papíře, avšak skutky
jejich mluví o docela něčem jiném, jak dosvědčuje
tomu následující událost: Rarennský arcibiskup Mor
g+nti přibyl na ové visitační cestě i do Cappara, od
kadě chtél odebrati ae do Coocanila, aby tam udělil
av. biřmování. Aby ma však bylo možným covta tuto
vykonati, muselo bo všechno přítomné rojeko a casté
doprovássti. Vlastně byla tato ceste úplné zbytečivu
neb.£ v Cocoanile nepřišel k biřmování — nikdo. Ne
úhasla tem víra, ale svoialističtí vůloové svazů zemó
délského dělniotva, s kterými všichai rolalci ©dobrém
vyjíti se snažiti musí, tak obyvatelstvo přestrašili, o
nikdo se neodvážil proti jejich příkazu jednati a
k bitmování jíti. V případě probřešení so proti zákasn
tomuto měle potrastáne býti dena pokutou 60 centimů,

madjek pokatoa 1 líry. Sociální demokraté jasnéukásali, jak sí „soukromou věc“ představují.
Sociální demokraté, složte konečně

české veřejnosti účty! Soc.dem. strana 00
brala pro raněné v listopadových předloňských bouřích
na 40 tisíc koran. Ty peníze saaiány soc. demokratům
od lidí všech českých stran; měla tady Česká veřej
nost právo vóděti, jak so a poněsí nalošilo. Po něko
lika interpellacfob odpovědělo „Právolidu“ vybýbavě.
Prý posud ještě maoho soudrahů „úpí“ pro ty bouře
v dalářích, ti se musejí podporovati, teď se nemůše
ješté konečný výsledek eděliti; vůdyť prý ostatně nad
těmi penězi socialističtí revidenti, std. Pravíme tolik,
de, stalo-li se něco lidského při listopadorých boařích
nocialistovi, savinil ai to větším dílem prasb
výstředností postičoný sám. A jak to „úpění“ socia



Hatě v Zalářích vyhlíší, známe dobře. Na účet soci
olivslokého vězeňského fondu šije se socielistoví v ša
láti daleko líp neď ve fabrice na svobodě, A peníse
byly poslány přece výhradně na raněné. Proskočilo
několik upráv, jak někteří ranění v listopadových bon
řích — neobdrželi nic. Né př. v obci Dubí u Kladna
chodil šebrotou 40letý obromý žebrák, který byl při
oněch nepokojích poraněn a ten neobdržel se zebra
ných peněz nic. Ale naše veřejnost netroofá si žádati
důrazně účty od soc. demokratů ; před těmi se třese
všecko. Agrárníci v předvolebním boji vydali brošura
proti ec. demokratům, v níž tazó se zmínili o fondu
na raněné. A jak jim odpověděli socialisté v odvetné
brošuře? Zase mosla nejasně. Prý kdo chce, můše al
spočítat všechny příjmy a vydání foodu ne raněné už
DynÍ, poněvadě vůo veřejně kvitováno. (Ale z čeho?

ve úhroná prý vydá se po skončení podpor. A tohle
jest jasná správa?

Těšme se ma rajský stát budou
emesti. Ostravsko jest nejrudějším koutem Moravy.
Nikdo v markrabatví není s00. demokracie tak mocná
a četná jako na Ostravska. Ostravsko rozhodlo proti
ostatním okresům ve prospéch soc. dem. poalenos. A
jak tem soc. demokracie vzdělává s zašlechtaje lid?
To musíme říci, še nikdy tam tak brozný mravní
úpadek nevládl jako nyní ve stínu. radého praporu.
Staročeské „Ostravské listy“ píší: „Přapady, luupete,
vraždy jsou tu na denním pořádku. Žijeme ta jako
poutníci, bleadící kdesi na americké prerii, nevětěvo
vené trampy a divokými indiány, či jako v zlatoko

ckém táboře, s vervou vylíčeném v jedné zo slavných
pih Brat Harta. Člověk, jde-li večer na pivo, aby ee

ozbrojil lankasterkou, revolverem, Čakanem a dýkou.
A zdrží-li se na příklad v divadle, v koncertu, v zá
bevě, aby ei najel patnáctičlennou ažpo zuby osbro
jenou tlupu, která by jej doprovodila k domovu a
bránila před nájezdy avárolníků a aveřepých vrahů
— nebo aby zůstal nedět v hospodě až do rána, kdy
slav, ostravoká policie, prospavší se dostatek podenních
klopotách, začíná fangovat, Jsou tt opravda tekové
poměry, še samojediný člověk, jakmile de sotmí, masí
se obávat vyjít na ulici, i v samém středu města so
00 chvíle něco krvavého adá — coš pak teprve vali
cích odlehlejších? V celém Rakousko-Uhersku neví
tayonn, kde by se tolik prostopádností a tolik sločinů
napáchalo jako na Ostravsku. Teprve před několika
dny, jak jeme jiš čtenářům sdělili, přepadena byla
s divadla klidně domů do Mar. Hor ubírající se, dva
náctičlenná společnost intelligentů sástupem výrostků,
kteří v úmyslu patrně lonpežném podnikli na ni útok
klacky, noši a kameny a teké velice těžce tří pány
s této společnosti poranili. Odváší-li ae k útoku na
dvanáct lidí a to u samé Mor. Ostravy — jak asi
vedlo by se jedinci, který by upadl do jejich rakon?
Jistě z pouhé svérole by jej noži abodalil A tako
vých případů je tu mnoho, přemnoho! Člověk, aleda
je-li statistiku sločinů sde prováděných, šasne; není
takměř dne, aby se tu něco krvavého nepřihodilo.
Maně připadají ném na mys! soudobé bezpečnostní
poměry ruské; zdá ss nám, fe byly v poeled
ních dobách k nám přeneseny se vší jejich brůsou
a že tu snad i pumy budou lítat. — Zmínili
jsme se jiš v našem listě, že celé rodiny na Mor.
Ostravsku požírány jsou alkoholismem, stále ještě
vzmáhajícím se. vit (čirý líh) pijí tu jako vodu,
ráno než do práce odejdou, jí jej e chlebem místo
kávy či polévky, v poledne i večer se jím otravují;
kousek mses odeprou si, ale kvit musí mít, ať je jak
choe drahý. Pijí muší, ženy. I malé děti jím napájejí.
Nemlurňatům jej opou e mlékem, aby se opily a daly
pokoj. Co s takových dětí může být? Daševně zatí
žení ubožáci, nedašivci — nebo povalovači a krimi
pálníci. Není divu, že lidé, jejichž instinkty a vášně
jsou alkoholem rozdrážděny do krajnosti, leccos do
brodražného, protisákonného avedvu. O ceně lidské
krve nemají ani ponětí; nešetří jí, jak se podnapili,
gvlčili a není radno být jim ne blízka. Zaútočí. na
člověka, aniš by věděli proč. A kdyš pak eoudce pátrá
po příčinách, chlop řekne lhostejné: byl sem pijany.
Náprava je možna ponze tehda, bude-li a) ministerské
nařízení o prodeji lihovýoh nápojů přesně dodršováno,
b) dojde-li v krátkém čose k sostátnění ostravské po
licie a zavedení detektivů, c) bude-li v rayonu značně
nesíleno četniotvo.“ — Tak vida! Dřív takovým no
festem odpomáhale katolická výchova; teď má krajní
vášně soudrabů krotiti — rozmnožené četniotvo.
Oršem jest pravdou, že na Ostravsko přicházejí detně
do práce lídé nevzdělaní = nejrůznějších stran, kteří
ideálních zábav nikdy nepoznali. Ale nemohla tu so
ciální demokracie dávno mnoho napraviti? Socialisté
e řádným dělníkem katolickým, který jim platit no
míní, praoovati nechtějí ; týrejí bo jako otroka, vyštvon
bo z práce. Za to věsk rádi do svých fad přijímají
lidi mravů evrových, jen když tito hodně do jejich
pokladny plati. Za peníze přehlížejí u nich všecko a
nijak nenalehají, aby se tito noví stoupenci naučili
elněným způsobům. Raději odpustí dělnictva velikou
spustlost než — katolickou víra, A tací nevadělaní
lidé „uvědoměle“ pomohli socialistickému kandidátovi
do sedla. Jak podivně bade vyblíšetí socialistický atát
budoucnosti !

Nové ukázky socialistické vzdělá
vací práce. V Klokočověn Příbora nastala 36.
května v hostinci hádka v příčině posledních voleb,
Dělníci katoličtí opatrně odešli. Jen kamnářeký dělník
Kašpar Sesín pondkad se opozdil; na toho se vrhlo
na vilnici soda socialistů. Jedou Sasínovi rostříštil
lebka ranou £ rovolverá, -drtrbý ho bodl smrtelně do
boka. Nebožák skonal vykreÁcezím; pohřeb jeho konal
no ze veliké účasti v Příboře. Tří radí zlosynové jid
dopravení ke krajskému soudu v Novém Jičíně. —
Třebíčská „Stráž“ sděluje dne 30. května, de socis
lista Sacha s Ivančic odsouzen byl na dvě léta do
žaláře proto, če chtěl ivančického aterosta sabiti dy
namitovou pumon. Jak snámo, poma skatečně vy
buobla, a nastalo pravé zděšení, jak se dovede soci
aliste v Hakoasku přinčovati od židovských socialistů
ruských. — V Čse. Badějovicích hospodařili socialisté
tek skvěle, še jejich dělnický dům přišel na buben.
Těšínskou porotou od+ouzení byli horníci Michal Osika
na 7 měsíců a Blažej Kabacki oba z Michálkovio na

5 měsíců do těškého čaláte o sločín krádeše, jehožse dopustili v února na učiteliStumoví a učiteloo
Šubrtové s Rychvaldu, kteréš přepadli a oloupili.
Není pochyby, že oba horníci byli členy organisnoo.
— Na Podrádek zavítal dorost Choceňeké sociálně
demokratické mládeže, a choval se zde tak „nenaceně“,
ds vysokomýtský občan a divnostník p. H. byl nacen
mladé.pány sdvořile požádati, aby ae chovali, jat se
na lidi sluší. Se zlou ce však potánal. Nadějná mlédež
jela se na p. H. tak útočití, že týž byl nucen, cíté

lití. Mladí páni „doprovázeli“ pana H klecky a ka
menímdalekodo lesa,stáž jen rychlýmsvým nobám
mé děkovati. že vyvásl šiv. Proti mladým sbůjníkům
učiněno trestní oznámení.

Prospéch ze Imářství, V Čecháchs na
Moravě daří se dobře Inu, který výniká zvláštní pov
ností a jemností, Rolniotvo naše o dobrých vlestno
stech českého Inu snad ani noví, zato šidoveko-ně
mečtí továrníci a celé spousta židovakých jejich agentů
potolujících ee v horských krajinách našich, dovedon
ooeniti český len, jejš lacino skoapí s pak zpracovaný
draze do cisiny prodávají. Na cenu českého lou v po
sledním čase zvlášť poukázala obchodní komora pa
Bišeká vybídnutím, če naše země měly by více pozor
nosti věnovati Inu a konopí. Komora pařížské přede
vším a dů'klivě radí k dobrému a moderníma epra
cování Inn a konopí, aby vlákao mělo jakost co nej
lepší. Loářatví bylo by pak velice výnosným, třeba
věak, aby jeho zpracování i prodej vzalo si rolnictvo
samo do rakou a těm různým židovským přídivoíkům
ukázalo dváře.

Výzmam českého průmyslu dokásán
právě ve Vídni nám nepřející. Ve Vídni měla ae totiš
r. 1908 pořádati velká jabilejní výstava průmyulová.
Ta však se nabromadilo mnoho obtíží, na které pou
kázáno ve schůsi, do níž ministersatrem obchodu 84
zvání účaetnění kruhové na porada. Především vytčeno,
že vídeňská všerakonská výstava byla by kusou s
nezdařenou, kdyby se ji neúčastnil také český prů
mysl, A čoský nrůmysl účnstenateí své na této vídeň.
ské výstavě odmít!, ješto obošle výstava pražskou,
ktaton rovněš r. 1908 pořádá v Praze pražská obchodní
a.divnostenská komora. Tím nemdar vídeňského vý
stavního průmyslu zpečetěn, a „bodří“ Němci rakouští
i naše vláda pro příště konečaů přece mohou sí za
pamatovati, še těžiště hospodářské a průmyslové práce
této říše leší v zomích českých a že nemožným jest
uspořádání nějakého všerakouského velikého podniku
bez účastenství průmysla českého.

Sňatky mezi mrtvými. O zajímavémo
byčeji Tatarů vypravuje pověstný benátský cestovatel
ve avém oestopiso „Milionn“ kap. LV.: Ještě vám
povím o jiném jejich obyčeji, totiš še uzavírají ve
spolek sňatky mrtvých dětí, totiž takto: někdu má
svého syna mrtvého. Kdyš nastane čas, že by ho
oženil, kdyby byl na živa, dá hledati otce, kterému
zemřela dcera, ješ by se mu hodila. Iučiní mezi
sebou svatební smlouva; dají mrtvou denu mrtréma
muži, o tom zhotoví listinu a pak ji spálí; když vidí
kouř ve vzduchu, tu praví, še listina jde na onen
svět, kde j.ou jejich děti a ty še se tam pokládají za
denu a může; potom vystrojí velikou svatbu, na niž
hojně vynakládají a říkají, že to jde k dětem na onen
avět, Také ještě dejí namalovati na papírové listy
ptáky, koně, abroj a hojně jiných věcí a pakto spa
lují; Hkají, če to bude jejich dětem darovánona
onom světě; a když se tak stalo, pokládají se za pří
busné a přátele, jako kdyby jejich děti byly na žívu.

Co se stane se zloklými rybami?
Protože každé zvíře, které pojde ve vodě, baď hned
anebo později vyplaje na povroh vody, masila by hla
dine mořská stálo býti pokryta nesmírným mnažetvím
zleklých ryb, coš však není. I m.fe má sré distici
orgány. Zavěsímo-li kousek masa na dňůra a pono
říme ji do vody, je v několika okamžicích maso po
kryto nesčetnými maličkými raky. Spadne-li na doo
mořské nějeká mrtvá ryba, hned ce jí zmocní tito
ráčkové a úplně ji sežerou. Kdyby nebylo těchto ma
lých raků, hnily by ryby a pobyt při moři by byl
úplně nemožný a nesnesitelný.

Národy jako kuřáel. NejvícekouříHol
lsnďané, kdež připadá ročně ra jednoho obyvatele
spotřeba 8-4 kg tabáka, Za ním teprve přijde obyvatel
Spojených států severoamerických s 2-11 kg, za tímto
Belgičen s 1:65 kg, Němec s 148 kg, Australec e 14
kg, obyvatel Rakoneko- Uherska e 1-85 kg, Nor 1-34 kg,
Dán 113 kg, Kanaďan 105 kg, Švéd 094 kg, Frau
cons 04 kg, a Hus 0091 kg. Avšak rekord v nejmenší
spotřebě dosabojí Španělé s 0-5 kg roční spotřeby
jednoho obyvatele.

Úmrtí nčence Jesaiiy. P. KarelBraan,
slavný hvězdář, vynálezce a apologet (nar. e. 1832),
zemřel 2. června v Rad-gundu, zamilovaném avém
místečku, kam kašdoročně přesléto dojíšděl. Poslední
léta trávil v Bohosudově, Zjeho vynálezů známy jsou:
přístroj k měření výšky oblak, zdokonalená vývěra a
jiné. Jako astronomovi, žáku slavného astronoma
Secchiho T. J., dostalo se ma četných a skvělých vy
snamenár“ Z jeho prací mimo jeho studie o Červán
olob, velice důležitý je +pis jeho „O kosmogonii“ (r.
1906 vyšel ve B. vyd.) jímž theorie Laplaceova o
vzniku světa byla- tak zdokonalena a podepřena, šo

LoeplaceBrannovou zváti se může. Váda nejpřísnějšípeodvrátila ho od víry; nový důkaz, že pravá vůda a
divá víra scela dobře se spolu snášejí.

Nasociální kurs dobrotivé přispěli
p. t. pp. 10 K: vedp. kenovník M. Maeil; 6 K: vadp.
rektor Nývlt, Po 6 K: vedp. Dr. J. Novotný, vadp.
A. Hrnbý,vadp.A.Sekera, vldp. A. Žák, prof.v Ryoh
nově. Po 4 K: vadp. kanovník Pogert, vldp. V. Né
meček, farář v Kněžicích. 8 K: dp. Kopecký, kaplan.
Po 2 K- vedp. kanovník Soakap, vadp. kanovník Kor
mer, vldp. V. Frůhbauer, vldp. Dr. Šetina. Po 1 K:
vldp. Čsraf, spirituál, vldp.. Černý, voj. karát.
Sociální knihy darovali:Vdp.Vrbas Průhoaio
sa 40 K, vedp. Dr. Palička, vioerektor za 20 K, pp
bohoslovol v Hr.Kr. za 7 K. O další- příspěvky onažně
prosímenaadresu J. Polák, Hradec Král. Adalbertinum.

Katolické orgaaisaco.

"Tržní zprávy.
V Bradot Králové, Sne 8. červnalod? 1

blpalce K 14-80—18-00,Site K 11-30-—1180, jemeneK 11-00 11-60, prosaK —— - <—, vikveK ——
———. hrachu K ——— ——, ovsa K 740—800,
dočky K —— —— —, jabal K 2000—13:00, krap K
18-00 —40-00, bramborů K 3-80—4'00, 1 hl jetelového
semeno bílého K 000:00—0000, 1 hl. jetelového ac
mínka čer. K 000)— 20000, raského K 00:00—00-00
máku K ——, lněného semene K —— ———, 100
hg žitoých otrab K 18-60—14'00, 100 kg pleničných
ot ab K 1820—1400, 1 kg másla čerstvého K 139
—?00, 1 kg másla převařeného K 0.00—000
1 bg sádla vepřového K 1:80—192, 1 kg trarobu K
0-86—0:40,1 vejoeK 0*05—006, 1 kopa okarek K 0:
—000, 1 kopa zelí K 000—00*0, 1 kopa kapusty
K 0'00—000, 1 bl cibule K 9:80—11-30,kopa drob.
teleniny K 0:08—0 80, 1 pytel mrkvo K ——— -,
1 bečka švěstek K 0:00—9'00, 1 bl jablek K 00 00—
0000, 1 hl brušek K 0-00—0-00. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 8, června 1907 odbýraný
přivezeno bylo: 1) obilí: pěenice bektol. 116, šita
164"/,, ječmene 5, ovsa 195, prosa 8, vikve 8'/, hra
cho 31/,, čočky 0, jahel 13, kran 0, jetel. semínka
00, lněného semeno 0, máku 3. — W.) Zeleniny:
selí 00 kop, cerele 00 kop, kapnsty 00 kop, cibule
10 hl, drob. selaniny 240 kop, mrkve 12 pytlů,
brambor 186 hl, saláta 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
00 hl, braušek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drob.

dobytka: "vepřů 6 kusy, podsrinčat 420 kusů, kůat 8.

Pravá Jen
v původních balíč- A

ch se jménem
Kathrelner.

Silně rozčilující zrn
kovou kávů by nikdo
neměl píti nesmíšenou!
Kathrelnerova sladová

káva Knelppová :

se jedině osvěděila
jako nejlepší přísada,

erá jest lehce stra

se měli
zvykati Jen na

Kathreinerovu.

KKřestně liséy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízi

Biskopská knihtiskárna,

6 ©
Mojdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
u Hradol Králové

„odporučaje se ku provedení veškeré práce oboru
porošnj slarby a unovuzřisování

oltářa, fasatelen,
křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, Ziscení s po
tychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch

"6 plným ohledem ne původnost a slob. Práce jen
(dokonalá a ceny levné,

Nákresy,rozpočtyatd., ochotněs vezpletně.

Četnédepiyuznáníperuce.
> +

©



OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZN
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

— Spacielní výroha a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

= koupacíchvan =
ORP“skamny| beznich"B

rmy

Josef Komárek,
závod klempířský, zařizování plyno- mvode

vodě, hromosvodů, piv
v Hradci Králové,

Žižkovo náměstí čís. 413.
Cesníky zdarma a franko.

ZALOŽENO 1853.

Zánovní moderní: v/
půlkrytýkocar

levně na prodej

Čeňka Bubna,
Ap- Nové kočáry "DE

nejnovější soustavy stále na skladě,

ERAPVV AVT
fa | JmInšpin,

(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)P odbornýS

pro

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st, Malé Karlova
u. čís. 29nové blíže Ma
Jého náměstí, dříve přes
66 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručaje ss

ku dodání oken chrá
3 mových od nejjednoduš

k ME šího aš k bohatému fi
: k = MS ouralnímu provedení a

E BE sice1 se šelemnými
rámy, sítěmi vsasením.

Yelkeré rozpotty, skizsy 1 odborná rada bezplatně, beze
vší závasnovtl bu definitival ,

v

Šeob, úvěrní společnost
w Hradoi Králové,

liálka ve Vídnl VL., Aetreldemarkt 18,

přijímávklady od 1K počínajena
úrok A154, dlevýpovědi.

Záruka hotově splacených závodních podílů, fondů
reservních a jiná ca. K 400.00000. Bložní lístky

pošt. spořit, zaňlou se na požádání zdarma.

JE je úředníkům,učitelům,důstoj050 mvšechKari na výhodnésplátky.
P záloh 6 kv

P ábývé wevšemiobchody atkoralm

W, KOV |

K“ AW |L
M «

J. FP.LANGEANS,
o. a k. dvorní fotograf

EradleoIjrálaná.

85

Realitní kancelář

Inž.G. JANAKOTRČE
v Hradci Králové

odporučaje se ku zprostředkování veško
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

várep atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřisýjíse co nejrychleji. —

Největší agendajek vnitrozemské, taksabraniční,

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

: jídelna nejmoderaějšíhoprovedení,
Ý kredeno se zrezdiemkřištálo

vými skly a mramorem,
1 stříbrník se zroadlenkřišťá

lovými skly a mramorem,
i koberoový divan,
1 patentní vytahovací
6 kožených křesel

na kašdou stanici zasílá

cís.král.dvernívelkozávods nábytkem

KV. SkuhorskýTrade rihn
proti hotelu |„Merkur“,

Medicinální droguerie
a kosmetická laboratoř „Uanděla/“

kadislava Nádla
v Týništi n. Orlicí.

Závod materialním zbožím, chirurgickými
obvazy, lnčebnimami, jakož i barvami, laky, fer
meží a hospodářskými potřebami.

Léčivá vína a minerální vody.
Bumová a octová trest.

Sklad všech minerálních vod.

Učně
přijme

uměl. závod pozlacovačský

stavitel varhan a harmonií v Rychnově
nad Kněšnou

doporučuje se P. T. duchovenetvu, patronájním
úřadům a soukromníkům

pEP> Ručímza nejsolidnějšípráce. "jj

VPRAZE,
MĚ umělecký závod so
Š| chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo G18—VU.
Sklad: Velké Karlova ul. č, 30

doporučuje učtivá até chvalné známé: sochy, oltář
lovécesty, jesle, Bolí hroby, kříše,

opooěďnícepřestny, konsoly, mieny, ,9 atd. dle slohu ostelů, rámce najá:
premie, fotografie a diplomy.

různé předměty hodící se su uarky.j

Původní nákresy, cenník 6rozpeřty bezplatně A0. :

Renovace starých oltářů a kostelníchsařípení. i



„>
Cenník dříví palivového

z v zásobách lesův Královéhradeckých u
Zásoby nalézají se na dobrých cestách.

, Drah dříví ' l prost m
: Koh

Polenové bukové 10| Co
“ dubové 10| 60
. dabové(staré) * |
" březové 10| 20
. olšové 9| 80
+ měkké (sdravé) 9, —
, měkké (nahnilé) 7| 80
. osykové (sdravé) 6| 0
„ osykové(nahniléj 5

Háky -| tyrdé. 8| 10
Hůlky štípané mělké 7| 80
Hůlky kulaté měkké 6| 30

Pařesy měkké i tvrdé 8|l—
Ceny dříví vyraženy jsou na každé hranici.

Z lesního úřadu
král věnného města Hradce Králové.

Nový Hradec Králové, dne 10. června 1907.

O...,
Služební výkaz

jako příloba k žádosti o kyinkvenálky
(dle Ord. listu č. 3., etr. 32)

dostati lze 1 kus za 3 hal. — 60 kusů
za lK

v biskupské knihtiskárně
v Hradei Králové.

Franckovky
docílí Se

lahodné krásnéjemné :chuti, barvy.vůně,

„>
JAN DIOUPÁ VP , Václavské

nám. 89.

W- prodá "DE

následkem neočekávané a bez
příčiné výpovědi

za účelem zmenšení sklada své

ohromné zásoby zboží
za báječně levnou cenu!

V činnosti své, jako hotelier v Hradci
J| Králové, nabyl jsem a požíval také přízně |

. a podpory. P. T. obecenstva = města if
širšího jeho okolí, že nemohu odejíti do
nového domova, abych všem svým přá- £
telům, známým a příznivcům nevzdal
veřejně svůj a celé své rodloy

upřímný, nelíčený dík
a srdečné „S Bohem!“
Rád budu na všechnu tu přízeň povždr

vzpomínati a těšíta se, že mi i v novém
působišti bude hojně zachována.

Adolf Bařtipán,m a Nebojtese,že
E o Štěnkov. |

naváspřijdouJaponci ate
když si koupíte sa velmi
sníženou cenu úplný

„Kirchenlexikon"
nejnovj vydánís r 90160 zvláštním indexem. Celý 
jest úplně zachovalý a
1£ v pevné košené vazbě. ::

NAVŠTÍVENKY

UNP“ Bližší sdělí administrace KNIHTISKÁRNAV HRADCI KRÁL.

listu, <

u Pardubic
saly +0v poměrnékratičké doběsvou výtečnou rašelinou, svou polohouv podnebí ustáleném, mír
ném a rovněž i ovými přirodními krásami, jen naš mumilému Polabívlestoími,lázněmi prvního řádu.
Rašelinou, moderní vodoléčbou, masáží, tělocvikem, přísnou živetosprávou a dietou docíleno
v tomto prostředí překvapujícíchvýsledkůpři těchto chorobách: Dněgicht), rheumatismu kloubovém | sva
lovém, výpotcích v kloubech, nehybnosil kloubů po rhoumatismu kloubovém | úrazech,
chorobách žaludku, střev, jater (i cukrovce), chudokrev-nosti, bledničce, bělotoku, výpotoich
matečních,chorobách mužů, chorobách nervových a michovych: neurasthenii, lechize, atd.,
bolestech po střelných zlomeninách, výpolcich pozlomení a poranění, chorobách plicních a

erdečních, nemocech kůže, skrofulose a v rekonvalescenci.
Lázně byly správou Občanské záložny v Bohdaněi, v jejíž vlastnictví nedávno přešly, různými přestavbami
unačným nákladem tak zdokonaleny, že vyhovují v každém obledu moderním pošadavkům doby nynější, čínž stávají
se nejen hledaným útošištěm všech trpících, ale i milým útulk-m téch, kdož po denních trampotách v krásách pří
rody zdejší tiché krajiny hledají osvěžení a posily pro další svůj život. Rozsáhlý a plině pěstěný park

ouprovtiré se až k lesům jehličnatým,do nichž pp lázeňskýmhostům vyhrazen.Ceny konpelí mírně.— Výtečnáa levnástrava počínoje od 2do 8 K60 hdenně. —Byty nádherně sořísenáod
1 Kpočinaje. — Zvlášiní výhody pro p. t. učitelstvo, veškerá úřadnícívo, nemajetnéosoby, jakož ( pro zřísence

růsných veřejných ústavů.
Lázeňský lékař MUDr. Jindřich Požár.

Lékárna, pošta a telegraf v místě. — Z Pardubic denně třikráte poštovní spojení, jakož i na požádání vlastní
povozy. — Vedení lázeňského botelu převzal p. Ant. Štěpánek, hotelier z Třeboně. — Správa lázní opat téš

levné letní byty mimo lázní.
Salsona od 1.května do konocezáří.

OBP“ Žádejte o prospekty. <“

Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Skladiště, Eskont směnek a faktur. Směnárna.

m | Záložní úvěrní ústav © p
D1 6 v Hradci Králové. ě

á ň.

Vklady

Telefon č. 9,


4 ode dne vložení da dne vybrání.

Stav vkladů koseem května E 26,119.10083.

Filiálka v Semilech. Telegram: »Ústav«.



Školská hlídka.
Glossy o „volné škole“.

IV.

(Pokračování).

(6) Kdo ještě pochyboval o tom, kam až
v extremním boji proti oáboženetví chce hoáti po
krokové vedení učitelatvo, tomu poslednípochyb
nosti rozptýlily články, jež o „Volné škole“ na
psali: „Český Učitel“, „Posel z Budče“, „Učitelské

oviny“ atd.
„Český Učitel“ napsal r. 1904 v čís. 16.:

„Klerikalismus — lépe řečeno máboženství utlouká
nás duševně“, Cynický tento výrok, hodný dušev
ního kretine, který ponětí nemá o kulturním vý
zpamu náboženství, vzbudil odpor ve vážných
kruzích učitelských. Does po třech letech — pře
cbází se od slov k činům, k usilovné unaze po
vyloučení náboženství ze škol. Orgány pokrokových
učitelských organisací stávají se harcovníky „volné
školy“, organisace učitelské kladou kandidátům
poslanectví za podmínku, „aby pracovali o vylou
čení nábožeaství ze škol“ a jak „Volná myšlénka“
(III. 1.) ozoamuje, učitelové stávají se důvěrníky
zednářského protimáboženského sdružení. (K. V.
Tuček, řídící učitel ze Šťáhlav a Rudolf Lang,
učitel ve Zlíně). |
-Známo jest, jaké útoky podnikányna ndp.

arcibiskupa pračského pro jeho list o „Volné Skole“,
kde bájil náboženské vychování kfestanských dětí,
záchovávaje při tom úctyhodné uznání učitelstva,
které nedává se strhnouti těmito podvratnými besly.

Ale temto projev našeho arcipastýře, v němě
poukazuje na nebezpečí, hrozící křesťanské výchově
mládeže, aení jediným.
7 Protinábeženekých proudů v učitelstvu po

čínají si všímati i protestanté. Evangelicko-refor
movaný superintendent na Moravě napsal vo svém
pastýřském listě k evang. sborům následovně:
-© „Avšak máme mozí učitelstvem jenom po

mocalky, nemáme i škůdce setby slova Božího?
Kde učitel veřejných shromáždění opouští, i přes
den oddechu mezi týdnem pro svou duši a Boží
slávu neděle jen polovici, nebo i mlů mívá; kde
si veda, jekoby kázaní Božího slova bylo příliš
sprostaé pro úroveň jeho moudrosti a světského
vzdělání; kde, aniž by vadilo povolání, nemoc.
stáří, — pro sport anebo obchod evang. ačitel své
rodné církvi se zcizuje a po nakloněné ploše sub
tilníbe, třebas j jemu ještě neuvédomělého svě
táctví sebe i rodinu svou od Krista a evaogolia
vždy více vzdaluje, tam je čas, abych tím spíš
vykonal svou povinnost, čímě spíš se může státi,
že wůj pastýřský list bude ae druhý jen, ale i
poslední. Vždycky jsem cenil stav učitelský vysoko
a stavěl svému stavu po bok. Vědy vedle církve
jsem i školu v modlitbu pojímal. —- Daes zraky
paedase-gů obracejí se pro vzory do Ameriky.
Tamější školství však jest štípením z Anglie a
štípesí to původně jest štípením i Komenského.
A jako Komenský znal pro všecka výchovu základ
nejhlubší jen v Božím slova, tak americké školství,
při vší zdáolivé emancipaci od vlivu formálně cír
kovního, jest od elementárky do umiversity nábo
ženským vlivem prodchnnto; ba víc, je v rakou
notoricky zbožných mužů. Nemělo by to aspoň
vašim ačitelům býti neznámo. Skýtá-li nám anglo
saské školství Vzory dnes, vizme správně za ním
našeho arciučitele Komenského. Bylo to právě
v Loodýně, že Komenský sepsal Via lacis (cestu
světla), v níž mluví o třech školách. První jest
škola světa, vinou dáblovou zatemnéná: druhá
škola pozsání vlastního a třetí škola Plsma ava
tého. Podebně i světlo roztřiďuje Komenský, na
vnitřní, vnější a věčné.“

- © 2 toho vidno,že již i ve kruzích protestant
ských vzbuzuje vážné obavy hnutí protináboženské,
zachvacující zmačnou Část učitelstva a zasabající
i do řad učitelatva jejich vyznání.

Toto hnutí je velice agilní, oespokojujíc se,
jak jsme poukázali, úvabami theoretickými, ale
zasabajíc čínně v politický život, aby theoriím
svým podvratným zjednalo platnosti ve všech
stranách, které buď svým lžiliberelismem nebo vy
sloveným směrem protináboženským by mohly re
alisovati jejich záměry.

Positivnímu náboženství jest tu počítati s ne

přtelem, jehož váhy nelze podceňovati, obzvláštědyž vyšší kraby naší byrokracie chovají se úplně
netečně, patronisujíce chabostí svojí v hájení ná
bošenského rázu výchovy protináboženská hesla
organisovaných agitátorů.

Jestliže „Český Učitel“ v článku „Politické
strany a my“ anarchisticko-sarkasticky napsal:
„Státy a církvo starají se o to, aby lidu od útlébo
mládí při rozumu nevyvinutém větípily svá dog
mata, aby si vychovaly hodné občany“ ... tu
jistě na mysli neměl stát rakouský... Jisto však
jest, kde zuchovává se zásada evangelia: „Dávejte,
co jest Božího Bohu a co jest olsařovo císaři“, že
tam zachovávají se i zákony, a s míchroste Štěstí
a síla občanstva a státu. Anarchie náboženská všdy
zplodí anarchii politickou.

"Jan Kašpar Blontsehli, právník a publicista

„v Německu, v dobách „kulturního boje“ (Slovak
Nauč. Ottův IV. 199) napsal ve svém spise
Staatsrecht: „Jest to velice důležitá zkušenost, še
v rozličných státech evropských valná část nové
vynikších učitelů někdy veřejně, více pak ještě
potichu nepřátelsky působila proti církví a státu
a že šířila v nižších vrstvách lidu smýšlení oevě
recké a rovolucionářeké a že Be tu a tam stala

omocným sborem anarebie a živlů rozkladných.
fřato zkušenost nesmí stát moderní bráti nijak oa
lebkou váhu, nebot půda, na níž spočívá, bývá tak
všude nepozorovaně podkopávána a býlím oseta,
kteréž, když vyroste, vypleniti jest velmi těžko.“

Does otevřeně bojuje učitelstvo pokrokářské
sa „moderní“ výchova vo volaé škole na základech
Hácklovsko-Krejčovských tbeorií. V těchto snabách
podpororáno jest našimi liberálními kruhy, jakkoliv
těžko jest si mysliti, že by kruhy tyto vážněji po
někud přemýšlely o důsledcích -těchto tbeorií:
Jest to móda, proud času, vtiskuje to člověku i
straně známka pokrokovosti, byť by se i pod
vignetou tou skrývala lučavka reakčně podvrataých
hesel.

Měli by uvážiti varovná slova, která pronesl
učenec Virchov, liberál, ve obromáždění přírodo
zpytců r. 1877: 2.

„Představte si jen, jak si descendentní (8c
atapní) theorii vykládá socialista ve své hlavě.
Vykazujeť ona při důsledném provedení zvláště
povážlivé stránky a že socialismus 8 ní je ve styku,
nemohlo vám přece ujíti. Musíme si to zcela jasně
představiti! Učinili jame tak? Nel Od doby té
právě teprv započato 8 použitím učení o původu
a rozvoji ve všech oborech lidské činnosti a 5 vy
tlačováním názorů v kruhu vzdělanců i novzdě
lanců a to nejen vědeckými články, nýbrž i „po
pulároě vědeckými“ statěmi, novinářskými články,
ba dokonce i básněmi a romány. Nechybělo sice
varovných blasů a mnohá Arizná událost dokázala,
jak příšerné ovocematerialismus nese, jestliže opa
nuje rozum a srdce nevzdělaného. Moderní svět
odsuzuje sice vrahy králův a presidemtů a přece
tito jen z řad jeho ctitelů vycházejí.

Dále Virchov praví:
„Nevěra v dělnické haleně to jest, jež uvádí

prakticky o platnost jedovaté učení, vycházející
za šckých stolic učitelských. Trefoě pravil
před lety lipský učitel práv Sohn: „Co psáno
o knihách vzdělanoů a učemoů, lo a nic jiného jest
to, co nyní slyšíme kázati ma ulicích. Soundvlast
níbo našeho hříchu vznáší se nad námi a naší
dobou. Vzdělamost století devatenáctého lo jest, jež
sama ei zkázu předpovídá. Jako vzdělanost století
osmnáctého nesí pod srdcem svým revoluci. Jakmile
tato zplozena bude, zničí dítě vlastní matku, která
je krví svojí kojila“ (Pokrač.)

Dívčí puedagogium císaře a krále
Framtiáéka Josefa I. v Chradimi. Skládá
se ze čtyř ročníků a přípravné řídy. Do přípravné
třídy přijímají se dívky nejméně láleté, které ab
solvovaly měšťanskou školu a prokázaly způsobi
lost k tomu přijímací zkouškou, které jest se jim
Bodrobiti z deštiny, počtů a zpěvu. Do I ročníku
přijímají ae předem žákyně z přípravné třídy, pak
nově se hlásící, pokud místa uprázdněna jsou a
způsobilost k tomu prokáží. Zápis a zkoušky při
jímací konají so počátkem a ke konci prázdnin dne
19. červencea d4. záhí. — Jest žádoucno, by, kdo
ke zkoušce přijímací dostaviti se chce, dříve u
řediteletví ústavu písemně ae přihlásil. S ústavem
spojen jest internát pro žákyně ústavu 8 celým
zaopatřením. — Podmínky ke přijetí do internátu
jakož i stamovy ústavu na požádání ochotně zašle
představenstvo internátu. — Při ústavě jest dvou
roční obchodaí škola pro dívky, které dosáhly stáří
14 roků a vykáží se posledním vysvědčením školním.

(3) Pokrokářský „Ceský Učitel“ vy
slovaje podiv, jak prý jsou naše články o volné
škole „mělce a dce pojaté.“ Otázka volné školy
prý není pouze otázkou náboženství. — Děkujeme
za poučení; tolik víme také, že otáska volné školy
má podklad širší a že některé reformy proti byro
kratické úzkoprsosti jsou nutny. Proč však blavné
si-zatímvšímáme návrhů pokrokových stoupenců
volné školy na vyloučení náboženství ze škol, snad
by mobl věděti „Český Učitel“ i bez našeho vy
světlení. Vždyť přece organisovaní pánové počínají
si sami tak, jsko by vyloučení náboženství ze
školy bylo stěšejní podmínkou ozdravění našeho
Školství. Budiž nám tedy dovoleno dáti v přední
řadě odpověď na hlavní a nejhorlivější činnost
těchto pokrokových reformátorů.

Mladočeské bludiště,
(3) Napsali jsme předešle, že mladočeská

strana měla se arčitě vysloviti, pokad a jak
bodlá svobodu dopřávati katolíkům, jestliže se
hrozila „klerikální tyranie“. — Ano — čekali
jsme orčité vyjádření, určitě vymezené stano
visko a nikoli na jedné straně nejisté, konej

šivé sliby a na druhé straně tuctové „proti
klerikálaí“ fráze dle obvyklé šablony. Katolíci,
kteří tvoří tak obrovskvn část českého národa,
měli rozhodně právo jasně věděti, jaký osud
vlastně mu mladočeší schystati chtějí; vždyť
mladočeská strana hájila svobodu talmudistův
a ovangelíkův otevřené; leč při útocích proti
„klerikalisma“ nepověděla jasně, jak si před
stávuje poměr katolické církve k státu, až by
nastala odlaka církve od státu. Mnoho vztahů
státu k církvi by rozbodně i v případě odluky
bylo nepopěrnou nutností. Vždyť katolík by i
na dále zůstal státním občanem. Jestliže upra
vuje stát svůj poměr k sportovním a jiným ne
právě nejvýznamnějším spolkům, musil by
v případě odlaky tím spíše a to velice po
drobně vymeziti svůj poměr k tak obrovské
společnosti, jakou jest církov. Jen strana ve
lice lebkomyslná spokojuje se poubým útoče
ním proti společnosti jiué, nepřemýšlejíc vážně
o důležitých podmíukách velikého společen
ského obratu, o podmínkách skutečné, trvalé
reformy, která by zajišťovala svojí spravedli
vostí konečně klidné aoužití i těch lidí dobré
vůle, kteří stejnsho přesvědčení nemají. Tady
byla příležitost k vážné, plodné práci.

Mladočeské orginy iněly se určitě, svorně:

takovou, jaká jest v Americe či ve Fraucii
nebo jinde. Tyto listy měly nejdůležitější otázky
týkající se obratu Lobo podrobně promysliti a
nejširší veřejnost o svých propracovaných ná
zorech a návrzích uvědomiti. To byl naléhavý,
neodbytný úkol strany, která chtěla zastapo
vati národní celek. Jasně měla pověděti, co za
zhoubný klerikalismas považuje a ve směra
tom rozvinouti vytrvalou, vždy bdělou činnost.
Naopak však zase zcela zřetelně měla pověděti,
co pokládá za násilnictví proti svobodě jedno
tlivých katolíků a bez ohledu v pravo v levo
při každé příležitosti měla katolickou volnost
bájiti. Při všem bylo potřebí naprosté důsled
nosti. Tak si měla počínati strana svobodo
myslná, chtěla-li si zachovati v národu respekt,
A — kdyby apřímní katolíci aspoň trochu vi
děii, že mají ve straně mladočeské záštitu
svých lidských, oozadajných práv, jak by se
stlili strana tu! Vždyť ua př. poctivé a spra
vedlivé katolické centrum v Německu přilá
kalo k sobě mnobo protestantů!

Leč vizme tu kolísavou, aehotovou, bez
radovu politika mladvčeského štábul Klub
mladočeský počínal si zvláště v posledním
čase jako stádce plachých jelenů, ohlížejících
ge bázlivě na všecky strany. Mladočeší pátrali:
úzkostlivě po oáladě stran jiných, přichizeli
s vlastními názory teprve tenkráte na světlo,
když se stala o příslušnýchotázkách jasná vý
měna náhledů již dávno předtím. Pořád to
opatrnické čekání, odkud a kam vítr zavane,
komické sedání na dvou židlích, jen aby po
slanecké mandáty mladočeské byly zachráněny.
Z vůdců stali se lidé vedení; svojí dvojakostí
a nerozhodnosti způsobili v naší zemi rozvrat
a zmatek přímo žalostný.

A snad nejhůře a s největší l:hkomys.
ností tito byrokraté počínali siv řešení otázky
církevní. Masarykovci přímo nutili mladočechy
k určitému stanoviska. Ale politika pštrosk
vžila se mladočeským byrokratům v krov,
Bylo potřebí dokázati „pokrokové stanovisko“
a zároveň nerozlobiti si rázem veliký počet
katolíků, na jejichž hlasy mladočeši jenom se
třásli. Mladočeští pohlaváři, jsouce hnáni do
úzkých, odpovídali ubožáckými výmlavamí.
Z úst jejich řečníků i tisku vyznívalo: Co na
nás tolik naléháte? Teď ještě není dobá pří
hodná k radikální taktice. Lid není ještě do
statečně zpracován, těžko lze hlavou zeď na
jednou proraziti. Vystvapí-li se proti klerika
lismu najednou rázně, ta přívrženci Říma
začuou lid fanatisovati lživými zprávami 0 0
hroženém náboženství, naleznou si plno zámi
nek k pobouření neavědomělých vrstev. —

Tanové odpovědi zazaívaly vstříc Masarykovcům.
Jak veliké farizejství, jaké urážky valné

části národa a jaká zbabělost zračila se ve
slovech těch! Mladočeši věděli, že by úsilným
bojem dle vzora Masarykovců páchali na nás
neomlavitelné bezpráví, ale ostýchali se to řící
do očí požidovštěléma žaraála. Vždyť si ne
troufali proti požidovštělým žarnálům ani rázaě
obhájiti historickoa, nepopěrnoa pravda, kterou
jejich předák dr. Podlipný vyslovil při kladení
základního kamene k soše Hasově. Proč jste
se báli případného „štvaní“ nenvědomělých
vrstev, až byste bezohledně vystoupili? Jestli že
vaše strana hlásala po dlouhá léta svébo pa
nování pilně lidu pravdu, jak bylo její povin
ností, dal by se ten lid lehko proti poznané
pravdě zfanatisovati? Pomáhali vám přece
v „osvětové uúvědomovací“ práci pilně také
jiné protikatolické strany. A tu by najednou
po tak dlouholeté „práci“ mělo slaviti vítěz



ství zpátečnictví? Pálilo vás, pánové, svědomí;
vy víte, jak jste nespravedlivé štvali a že ten
lid zvaný od vás „nenvědomělým“ již otvírá
oči, že se nenechá ohblapovati tolik jako dříve.
Aco nejlepšího! Právě od toho „nenvědomělého“
lidu čekali jste hlasů nejvíc. Spolehali jate se,
že právě ten „nenvědomělý“ lid, jemuž jste
dávali na jevo veřejně pobrdání, vaše otřesené
posice nejvíce upevní. Toft krajní farizejetví a
surový nevděk! Podívaná pro bohy, jaká se
málokdy naskytne! Chytří mladočeští pohla
váři projevovali na venek větší nafoukanost a
despekt k těm lidem, od nichž čekali upev
nění vlastních posic, než k těm, kteří 8krajní
vášnivostí mladočeskou strano potírali.

Mladočeši měli by věděti, jak nu příklad
Oboova a jiné listy katolické prospěšnou ná
rodnostní akci mladočeskou podporovaly, jak
volaly, aby se v kritické době mladočeským
poslancům neztěžovala zbytečně práce. Při
volbách dokonce i někteří prostomyslní kněží
horlivě voliče přemlonvali, aby dali své hlasy
raději mladočechovi než kandidátovi katoli
ckému, poněvadž prý katolík stejně nezvítězí,
atd. A teď za to, že práva národní vždy jsme
měli na mysli, že nejednou v zájmu všenárod
ním poskytli jsme pomoc ooo pra
covníkům, dostává se nám od nich horších slov
než garmanisnjícím židům.

Jak nelogicky, jak nepoctivě mluvili mla
dočeši o chystané „zrádě“ poslanců katolických !
Zraditi přece může společnost některou jen
ten, který právoplatně a upřímně byl do téže
společnosti přijat. A koho že by zradili kato
líci naši případbým usamostatněním na říšském
sněmě? Koho? Vždyť přece „klerikál“ mlado
čechům platil za většího nepřítele národa než
žid, katolická církev za nepřátelskou „blíza“,
katolický ústav za „nestvůra“, katolická strana
vůbec ani nebyla pozvána k jednání o sovstře
dění národních sil. Tím byla nám nepřímo
dána naprostá volnost v politické akci. Kdo
se k nám nikdy oficielně znáti nechtěl, kdo
nás naopak považoval za veliké neštěstí ná
rodní, kdo ani před volbami katolickou stranu
k spolapracovnictví vážně nevybídi, toho přece
ezraditi“ nemůžeme; vždyťpřece Jogika strany
mladočeské, jež v nás vidí národní hlíza, vedla
by nepopěrně k tomu závěru, že vlastně spo
jeni katolictva s ostatními stranami státopráv=
ními znamená národní neštěstí.

I strana mladočeská dokázala svým útoč
ným a bezblavým jednáním vůčí náboženskému
přesvědčení většiny národa pravdivost smat
ného pravidla: Z dějepisu učí se jen lidstvo
tolik, že se z něho lidé ničemu nenaočili. Zve
dati náboženský boj- tak lehkomyslně a ne
spravedlivě a nedávati za víra napadanoo lidu
jiného určitého náboženství žádného, to není
jenom odsouzení hodná avévole, to jest přímo
podkopná práce protinárodní. Nekatolík Emil
de Laveleye napsal ve své „Vládě v demo
kracii“: „Je nebezpečno pro každou vládu,
vcházeti v zápas s náboženstvím, k němuž se
hlásí veliký počet občanstva; zvláště pak pro
vláda demokratickou, ježto tato se opírá ni
koliv o nátlak, nýbrž o svobodný souhlas všech.

Týž spisovatel cituje z Taine-a: „Vliv
církve na rodinu a vychování, na používání
bobatství a moci, na ducha pvslnšnosti nebo
odboje, na zvykání si podnikavosti nebo ne
tečnosti, rozmařilosti nebo zdrženlivosti, milc=
erdenství nebo egoismu, na veškeren běh všed
ního konání i závažných podnětů, ve všech
oborech soukromého i veřejného života, jest
ohromný a tvoří odlišenou společenskou síla,
trvající, prvního řádu Opomíjí-li se nebo va
kládá-li se sní jako s vypustitelnou veličinou,
je každý politický výpočet cbybný, a chce-li
blava státa odhadnouti jeho výši, mosí ji bráti
do počtu.“
-Ostatně tohle všecko mohlipozaati mlado
čeští byrokrati i bez Taine-a a Laveleye již
« vlastní zkušenosti. „Reformovati“ církev
sv duchu Husově“ zpíváním o „mnichů rotě
Jiné“ jest sice velice pohodlné, ale na úspěch
takové reformační práce nemohli věřiti ani ti
nejhorlivější zpěváci, kteří trochu přemýšleti
chtěli. Místo štvanic měli se oddati mladočeši
vážné práci vědecké, rozvážnému poučování
národa o skutečné historii lidu českého a dů
kladným přednáškám národohospodářským;
vždyť jeat přímo úžasno, v jaké nezualosti
předních národohospodářských podmínek naší
existence ponechávali mladočeší náš ubohý lid,
zatím co odstrkovaní kněší zakládali rajffoi
senky, působili v hospodářských družstvech
atd. Lid měl žíti bengálem lesklých slov, ben
gálem, který při vhodných příležitostech pře
barvoval na chvíli přirozený vzhled věcí. Lida
se líbil e počátku prskavý zářný ohňostroj
mladočeskou rakou zapalovaný líp než slance.
Když ohňostroj dohořel, zůstalo trochu ne
příjemného pucho, který národu rozhodně

noproepěl tak že lid od mladočeských umělcůpočal se houfaě odvraceti.
Pěkně jste horováním hasitským vlaste

necký cit utvrdili, když teď učitelé houfně
podporovali kandidatury socialistické!

Kde hlodati národního nepřítele?

(3) Nedaj se, čtenáři, klamati- plochými,
bezbarvými frázemi a pozoruj naši národní si
tuaci trochu zrakem vlastním. Mladočeši vlastně
již dávno přisvědčovali, že všeobecné hlasovací
právo jest požadavkem oprávněným. Ale dlouho,
předlouho se rozpakovali důrazně a vytrvale
vymábati tento oprávněný lidový požadavek.
Divná to strana demokratická. A odkud ty
rozpaky? Kdyby na př. před 10 lety již vše
obeoné hlasovací právo bývalá ozákoněno,
byla by utržila mladočeská strana značnou po
rážku zvláště od katolictva. Proto opatrně
ucpávali jádru národa ústa. Ale i veliká část
těch, kteří mladočechy volili, byla upřímoě
církvi katolické oddána. Co činiti e těmi zá
stupy? Mladočechy přece sotva mohl voliti
germanisující žid nebo sociální demokrat. Tu
bylo tedy potřebí zvláště v posledních letech
liščí chytrosti. S bismarkovakým úsměvem při
cházeli mladočeští kandidáti ke kutolickému
voliči a šeptali ma do ucha: Vždyť my jsme
přece opravda svobodomyslní a proto nikoho
znásilňovati nechceme. — Katolík, který dříve
byl domácím pánem pod krovem širé vlasti
Čechie, ocitoul se vpodraží. Domácí pán mlado
český mu řekl: Já tě ovšem pod jednoo stře
chou strpím i bez velikého nájma — ale víš
— mosíš být hodný, snášelivý. Nesmíš si my
sliti, že můžeš hned dělati pod mou střechoo
všecko to, co jiní. Buď rád, že jsi na zimu
aspoň v sachu a teple. Později domáví pán
začal domlouvati: Nájemníče, nikdo ti sice
svobodu nebere, ale chceš-li se moou dále by
dliti, nesmíš příliš hlasitě mlaviti. Příliš se
tím rozčilují jiní obyvatelé mého domu; zvláště
ti mládenci, kteří mají červenou kravatu a
Červený karafiát, stýskají si, že je velice vy
rošaješ při jejich parádním řečoění. — Kato
lický nájemník se zasmušil a odpověděl : Tible
radí si mobou houkat dle libosti, jakkoli
žádného nájmu na společný náš dům platiti
nechtějí; posílají své úspory většinou dobru
volně do Vídně. A já bych nesměl ani hlasitě
promlaviti? Platil jsem na tohle badova dávno
dřív, než byli na světě tihle radí i e tebou
samým. Domácí pán brábl si rozčileně do vlasů
a konejšil: Inu já vím, že tady máš taky svoje
právo. Ale nesmíš tolik hlasitě o tom mluviti,
protože tam ti druzí by se báli, že je chceš
zcela nespravedlivě vypoditi. Odpusť, příteli,
bude uejlépe, jestliže se ubytuješ v předsíni,
Aspoň se vyhneš různým ústrkům se strany
těch drahých. Budeš stejně semnon pod jedním
krovem. To já vím, že jsi se mnou jedna krev;
ale jakkoliv jsem domácím pánem, nesmím
příliš noho sám o tom mloviti. Ti radí by
příliš povykovali — a ti drazí 8 orientální
tváří, kteří se mi hodně naplatili, zavřeli by
měšce. A to uznáš, že. teď jest život těžký.
— — Tak to dopadalo s katolickým nájemní
kem, pokud se týž choval jako dobrácký český
Honza z pohádky. Ale když bylo ústrků již
plno, reklamoval pro sebe hlasitě a důrazně
svoje lidská práva.

A teď nastal poplašný křik: Co ti kleri
kálové chtějí? Škola jest stejně zklerikaliso
vaná, náboženství katolickému žádné nebezpe
čenství nehrozí. Vždyť přece máme před každým
npřímným náboženským přesvědčením úcta.
Nač tříštiti síly národní? — Takové a jim
podobné farizejské fráze vypouštěny na všech
stranách s horečným chvatem. Každý měl právo

upíráno. Našiacům přiznáváno pouze právo
loyalně a beze všech zvláštních výhrad voliti
mladočechy a při tom za službu prokázunou
tiše trpěti urážky. Pěkná odměna za staleté
zásluhy, jež české katolictvo národu prokázalo.
A jak se chovaly strany Jiné, k nimž mlado
češi měli se vlídněji než k nám?

Několik příkladů. „Radikální listy“ na
psaly dne 26. května:

„Byl-li kdo ještě v pochybnosti o exis
tenci židovského klerikalismu, po zařivé přímo
agitaci, jakou pražští židé proti zvolení pos
lance Baxy rozpoutali, masilo se mu rozjasniti.
Ta projevil se tento klerikalism ve vší své

dstatě a v celé své nahotě. Bylo by zpozdi
ost vytýkati komukoliv a tedy i židovským

voličům, že měli své přesvědčení a že dr. Klum
par nebo dr. Hoaser zamlouvali se jim více
nežli náš kandidát dr. Baxa. I židé mají právo

voliti kandidáty, jaké jim js libo, a nikdonemá práva nutiti je, aby jednali proti svému
řesvědčení. Také my jim práva volného pro

Jova jejich přesvědčení nenpíráme. Ale na jinou
věc chceme poukázati. Neustále se a nás brojí
— a to vším právem (?) — proti klerikalismu
katolickému, pokrokové listy jsou neustále

plny úvah o sáškodnosti katolického klerikalema, který zájmu římské církve podřizuje
všecky (?) zájmy ostatní, ve volbách tento ar
goment byl jedním z nejvíce účinkujících,a ta
vsamém středisku pokrokových snah českých,
v hlavním městě království, takořka pod okn
všech pokrokových a protiklerikálních redakcí,

vystrčí zcela bez ostychu svoji blavu klerike

lism židovský, a v„Asurokové společnosti jesttiobo, ba našli ce ještě mnozí, kteří vystoupení
židovského klerikalismu dokonce ij uvítali a

na stráži proti klerikalismu, ať jeví se v ta-
kové neb onaké formě, Platí-li zásada, že ná
boženství je soukromou záležitostí jednotlivce
a obražujeme-li se proti tomu, aby vořejné'
naše záležitosti a všecky zjevy našeho života
posuzovány byly se stanoviska té čí oné církve,
pak musíme právě ve jménu pokrokovosti jed
nání pražského židovstva při posledních vol
bách co nejrozhodněji odsouditi.

Ale odsuzovati bylo by málo. Pražské
židovstvo bez rozdílu národností představilo
se nám při minolých volbách jako jednotný
celek, jako výbojný živel, který bez oblédu
na národní a politické zájmy oplatniti chtěl
starou náboženskou zášť proti smělci, který
proti rozpínavosti židovsatva měl odvahu ae
postaviti. Český i německý israelita v Praze
zapomněli pojednou oa svoje češství u něme

ctvía stali se pojednou jenom židy, které pojuje jediná víra a jeden cíl. A jen náhodě lze
děkovati, že útok pražských žídů obrácen byl
v prvé řadě jen proti poslanci dra. Baxovi, o
jebož popularita masila se židovská zášťa ne
návist rozbíti. Ale nezapomínejme, že totěž
stanovisko, stanovisko uraženého a ohrožova
vaného židovského klerikalismu může a jistě
bude židovatvem uplatňováno vědy a všude při
všech příležitostech a že vždy zájem tohoto
klerikalismu bade respektován více nežli zájem
té či oné politické strany a tobo neb onoho
národa. A nepřipustme, aby židovský klerika
lism vůbec mohl se nám státi nebezpečným.

Pražští židé byli tak neopatrnými, že pro
sradili nám pravé svoje přesvědčení a že dali
vytošiti, jak nespolehlivým u sobeckým jest
jejich „češství“. Poznovu dokázali, že ži
dovetví jest jim nad národnost a-že žid jest a
zůstane ať Čech, ať Němec, ať liberál, konser
vativec nebo pokrokář v prvé řadě zase židem
a že zájmům židovské věci obětaje všechny
zájmy ostatní.“ Potud „Radikální listy.“

A toho židovského klerikalismu „Nár.
listy“ nechtěly si všímati, ačkoli každého ná
rodovce zarážel svojí drzostí.

Je-li včasno a spravedlivo chovati se
k židům vlídoěji než ke katolickým pokreven
cům, o tom důkladně nás poačaje chování ge
německých stran. Jakkoliv židé horlivě podporo
valí nadvládu německou mad českým lidem, přece
najednou německé strany za všecky ty služby se
nyní židů zbavují; vědí totiž, že žid pracoval pro
stranu vládnoací a pa Škodu národa utiskova
ného hlavně ve svém vlastním zájma. Ale naši
Patentovaní hositští (I) vlastenci přes všecky
gormánské rejdy židovstva chovají se dále
k semitům daleko vlídněji než k českým kato
líkům. Němci potřebovali na čas služeb židov
ských kapitalistů, proto je vedle sebe trpěli a
dopřávali jim nabývání velikého politického
výsoama za hlasy při volbách, za velikou pod
poru šalfrajou atd. Když však všeobecné hla
sovací právo snížilo význam blasů židovských
velmožů, tu se zbavili Němci nemilé přítěžea
přenechávají potěšení z židovského přátelství
ochotně nám. Ovšem že není oč právě státi,
jak dějiny ukazují. Zato by měl obezřetný po
Jitik starati se o větší semknutí Čechů přiro
zených — tedy i katolíkův a nikoliv proti nim
nespravedlivě útočiti.

A teď ještě něco o „národním“ stanovisku

děno. „Nár. listy“ se rozčilovaly, když se ozval
hlas, že by nebylo pro katolické české poslance
největší nutností vstoupiti do společného klubu
českého. Když však tentýž list zcela elušné
zval české soc. demokraty do společného klubu,
odpovědělo mu „Právo lidu“ z vysoka: „Ou se
nás týká, my pánům za laskavé pozvání dě
kujeme. Čeští svc. demokraté vždy dovedli
bájit práva a potřeby českého lida svou cestou
a sami, a tak činit bodou také čeští sociálně
demokratičtí poslanci v parlementě, aniš by
se poskvroili spojenectvím s vlasteneckou bez
charakterností“,

A podivno! Ta již se „Nár. listy“ tolik
nerozčilily. Ve Vídni ve Favoritech, kde jest
obrovská většina českého voličstva, sami čeští
80c, demokraté nejenom nevolili kandidáta če
ského, nýbrž naopak varovali ijiné Čechy
před odevzdáním hlasů kandidátu národnímu;
agitovali co nejhorlivěji pro šida Adlera. Jim
jest vídeňský žid mílejší, než český politik. A
myslíte, že „Nár. listy“ tak zhruba sí vyjely
proti těmto eocialistům jako proti katolíkům
českým, smýšlejícím národně ? Min. předseda
baron Beck vyjádřil ae císaři: „Ujišťoji Vaše
Veličenstvo, že sociálně demokratičtí poslanci
nebudou činiti obtíží ani rozpočtu,ani svýšení
nákladu na vojsko, naopak ušlný počet 800.
dem. poslanců jest zárakou, že národnostní
buje se zmenší. Sněmovna bade míti svůj roz
hodný ráz konservativní. Jestli nevyhovojí,

dávám Vašemu Voeličenstvu úřad svůj k dispoeici.



Z toho patrno, že dr. Adler, komandující
i naše socialisty, -bade k vládě bodně přívě
tivý. Sdělení o zmenšení národnostních bojů
sosmená, že aprávedlivé požadavky české budou
odsunoty do pozadí— „ráslahon“ socialistův.
Vždyť my voleme pouze boj obranný. Nadto
socialisté chtějí, aby byl příbrán do předšed
nictva sněmovny veliký německý fanatik dr.
Pernestorfer. Ejhle internacionální epravedli
vost socialistů k národům všem!

Literatura.
Z nakladatelství V. Kotrby v Praze.

dce duchovní. Česopie kněžstva českoslovanského,
(dí Frt Vaněček. Roč. 14. čís. 8.—7. Obsahují řada

obsažných homiletických prací na neděle a svátky a
listy vědecké. Rádce duch. vychází měsíčně sa roč.
ředpl. 6 K. — Rejské sabrádka. Časopis pro mládež.
ychásí jednou měsíčně sa roč. předpl. 1:60 K. Roč. 16.

č. 8. Řídí V. Špaček.
Nákladem Unie v Praze. Spisy J. Zovera

86, díl, seš. 11. úplně okončeny. — Dějiny umění ná

node joského, Napsal Ford. Lobmer. Ješ. 06.—68. po70 hol.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. 0
nervose. L'dových rosprav lékařských č. 74. za 60 h.
Přednesl dr L. Haškov.c. — Výbor so spisů Karla
Havlíčka. České knibovny zábavy a poučení av. 22.,
seš. 1. — Paříšští Mobykáni. Nap al Alex. Dumas,
přeložil d-. J. Sterzioger. Obrasové knihovny avěto
Sora seš. 9 —18. po 80 hal. — Slavische Roman-Bibli
othek. J. K. Šlejhar: Erzdblungen und Skizzen. Seš.
1.—4. po 32 hal.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze.
Zolová krov. Píše K. Červenka. Vilímkovy hamori
stické knihovny seš. 34.—28. po 30 bal, — Syn lovce
medvědů Cestopisný román dr. Maye. Seš. 14.—17.
po 92 hal. — Malý čtenář. Obrázkový časopis pro
mládež. Roč. 26., čla. 16.—18. Vychází dvakrát mě
síčně za předpl. 2 K ročn“. — Vilímkovy illastr. ro
mány. Seš. 21.—25.: Le Sago Gil Blas, Šeš. sa 30 b.

' Nový Život Bevne pro literatura a umění.
Vede a vydává K. Dostál-Latinov. Roč. XII., č. 5.
Administrace ve Valsšském Mosiříčí. Předpl. na rok
10 K. — Nákladem Nov. Života vydává se obměsíč
ník Eva, sborník pro umění, vzdělání a zábavu 6e
sřetelem k otázce šenské. Řídí B. Konařík. Boční

předplatné 3 K. .
Slavorum litterae thevlogicae. Conspeo

tas poriodicas. Zvláštní vydání „Časopisu katol. du
chovenstva.“ Roč. III, čís. II. Nákladem knibtiskárny
Rohlíček a Sievers v Praze. Vycbází čtyřikrát v roce
za předpl. 6 K.

Rostliny cizích zemí, užitkové a paměti.
hodné. Sepehl Fr. Polívka. Seš. 1. za 60 hal. Colé
dílo vyjde asi 15 seš, e bude obsahorati přes 450
obrazců. Nákladem R. Prombergra v Olomouci.

Hradecký kraj. Věstníkmuselkraje králové.
hradeckého. Illnstrovaný dvouměsíčník věnovaný mi
nalému i nynějšíma kultornímu divotu. Vydává V.
Nejedlý v Jaroměři. Ruč. IV., čís. 3. Vychází každý
drabý měsíc. Roční předplatné 8 K.

K OTRŮSKÝM STODOLNÍ
a k novému školnímu roku

nabízíme :
Dobroslav Orel

Třeoreticko -praktickárukověŤ
chorálu římského

pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro kněží,

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,
a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnobými vy
nikajícími odborníky.

Stran 260 velké 89

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 3-80.

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!
|

|

Atelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Můhl "láme
wuNové Pace (Čechy),

provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obraz
pro praporce, jakož i obrazy postní a

+
Čelná doporučení od veledůstojného ducho

venstva k volnému nahlédnutí.

NARNKNKNNNNNNNNNY

Koncesoraný elektrotechnický závod.

Josef Ježek v Hradci Král,
naproti Grand-Hotelu.

Zařizuje

elektr. zvonky, telefony,
hromosvody.

Hlavní sklad všech elektrotechn.
a sportovních potřeb.

Fonografy. Gramofony.

s Bag“ Výměnagramof.ploten. "W *
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Logitimace nu
do důvěrných schůzí

dle 5 4. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

nD dostati lze levně

v Biskupské knihtiskárné v Hradci Králové,

První český katolický závod ve Yídni,

František Ruber
Dílna ku vyšívání

z a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

2,
AVsdeň,

VIN. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukáskusasílá
se vše framco.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochranoou známkou.
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Vídeň 1006. Zlatá medalie.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praha 1905. [. cena. Diplom čestného usnání.
kterójjedině kupujte a žádejte!,MONOPOL,s

akciová svíčkárna a voskárna v El. Boleslaví.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefen 914.
Továrníaklad PLZEŇ,Saskáulice číslo7.

Telefon č. 416

Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 26X30 em. na
křídovém kartonu v šedém vkusném
Passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmKB--.

**

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy,

=

i
JÁN STOUPA v Praze,

Václavské náměstí čísle 32.,
doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

krajkové záclony,
v cenách pro ( okno od K 4— do K 40.—.

Tylové záclony od K 16— do K 60—
Úzké krajkové záclonky (vitráže) 1 m od 50 hal. výše.
Uzké tylové záclonky « © 1 mod K 2— výše.
Vitráže, „Brise-Blsse“ —.. . . od K 240 za I kus
Krajkové story.—. . . .-.... od K6— do K 20—
Tylovéstory . . + <.. . « od K9—do K 60—
Story »Bopne-Femme«e. . . .... od K 7— výše.

od K 160 do K6—

Batistové záclony barevné . . . 1 m od 50 hal, výše.

©“ Illustrované cenníkyzdarma a franko. "PW

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní
Moblekyii

všech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č. 2,

g První královéhradecké knihkupectví, antikvariát a závod hudební N

« Bohdan Melichar v Hradci Králové. *
Nm náv tom [pomprimanat na| "ABRma rou Š



Doporučujeme

CEI XRPIKPD XCPIX563X

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějšíchdruhů pravý

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

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

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

66 X6B2KGPIXCODXCP3

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakouska veškerých

kostel, parameniů
prádla, praporů, příkrovů,kobercůa
kovového náčiní ve „ýrobnámnejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl, č. ny

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézbožík výběru franko.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.
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Veledůstojnému

duchovensóvu!

JanStaněk,ZsrěKar. Světlé,

Konriktskéul.,
mý 19panář"nhprd P orolůte

io oporučit svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně praco«
vamých kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy,ciborla,

4 svícny, kaditelnice, kropen
vanám A nádobkya td., všeaném slohu cír „ Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohmsslatí a střídří. Na pož hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškoré aslacení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k Yinému nahlédnutí. Provedení sd nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudiím kostelůmúleva v placení. Více uznání po ruce.
robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

KOX K OKOKOKOKOKKOX
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:Anglicky
+a německy+

vyučuje zkoušený učitel

ALOISTOPIČ,
Ellščino nábřeší.

Továrnarare
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

d L Jos Jomášek |
ve Vysokém Mýtě,

— nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabink
rumy a punše, likéry, adké ovecnvíno,bíléi červené,vinoborúvkové(medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňaké).

Upozorňujeme svlášť na výtečný a při takovéjakostivelmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: ona1891 na jub. výsiavé v Praze:
státní a děplomemslaté medaile, a mnohými

nými diplomy s právem ražení slaté
Vzerky zdarma a iranko,

Založenor. 1850.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému ducho: enstvu

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,

, bronzu a jiných kovů, od nej
“ jednoduššího do nejskvostněj

lího provedení, v každém
vzorkua ryse církevním slohu,

Vše přesně, čistě a důkladně
shotovuje se v mé vlastnídílně
jen rněně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému da
chovenstvau práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby Jen v ohni
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rycile, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

! ia oné n oBoakkukafrenkohotovéz
se zašlou.

Chudším kostelům. možno splácet bez přirážek.
ORP" |Sta odporučenía čestnýchuznání po ruce. “jj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěru závodu domácíjmu.

CPDCOICOIGKIMCODCOIGODGSÍ
JAN KALIS,

hodinářa zlatníkv Rychnověn, Kn.

'o[gezjuypyzodsu

Solidníobsluhapřiuírných

cenác

urpogUámIeAÁyzyago|Au29

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

v krásných ořechových akříních. Zlaté a stříbrné

| skvosty, jako: ř PAeloa) zúpinosnáramky, jekijehlya j. v nejmodernějším proved

Dáoty kadeta ully nanýblečá | na oléhy
bessvýšenícen.—Zalešenor. 1848.

MK zasvěcenému svátku

sv, Cyrilla a Methoc
dne 14. července

Be

nabízíme

pisné $notami:

1. Ejhle oltářHospo
dinův září.
(mešní).

2. Bože, co's ráčil před
tisíciroky...
(hymna Velehradská).

M

89 4 str. 1 kus za 4 hal.,
100 kusů 3 K.

Biskupské knibtistáma
v Hradci Králové.

Vina ku mŠI SV.
Zaračená příroduí, jakož i

Jemná tabnlová vína vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvía

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordimar. listem díse. Čes. Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mežního víma.

NOM ITINZANNIUNAZLNLEULINANX AUZANNENI

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná Arma) i

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bntr P, J. Wolkediy, (aráře vo Výpraektioleh)
doporačuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,j

praporů a kovového náčiní. j
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku i

te ma požádání franko zašlou. ;
KITDXIMINIUIIEKREZIIZZ1a!

pěn-6-Špěněně

jj
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[mserty se počítají Ieumě.
Obnova vychdsí v pálek v poledne. | RočníkXII

Pozvání

k sociálnímu a řečnickému kursu

v Hradci Králové,
který pořádati budou sdružené katol. organi
sace po celý týden od 14.—21. července 1. r.

Účelem kursu jest uschopniti mladé, na
dané a nadšené muže, aby na lidových schůzích
s úspěchem hájili a hlásali zásady kř. soc.
Výběr přednášek jest účelu tomu přiměřený.
Přednášeti se bude:

1. Theoretický a praktický návod k řeč
nictví (5 hod.) — ref, dr. Reyl.

2. stava obec., okres., zemská a říšská
4 hod.) — ref. prof. Drápalík.

3. Sociální zásady marxismu (4 hod) —
ref. sekr Mužík.

, 4 Sociální zásady křesťanské (4 hod.) —
ref. katech. Jukl,

5. Sociální zásady národ. soc. (2 hod.)
— ref. sekr. Mužík.

6. Zásady a úkoly křesť. politiky (5 hod.)
— ref. dr. Beyl.

7, Historické lži v dějinách mimočeských
(2 hod.) — ref. dr. Šulc.

8. Historické lži v dějinách českých (2 hod.)
— ref. red. Sahula.

9. Zásady kř. soc. programu v otázce rolni
-cké a živnost. (6 hod.) — ref. prof. Drápalík.

10. Úkoly a řízení spolků vzdělávacích
a polit. (4 hod.) — ref. dr. Šulc.

11. Úkoly spolků odborových — ref.
katech. Jukl.

12. Zákonodárství nemocenské (2 hod.) —
ref. dr. Petr.

13. Něco z křesť. apologie — ref. dr. Hejčl.
14 Praktické pokyny pro zemské volby.
15. Otázka školská a rozluka oírkve od

státu — ref. dr. Jindra.
16. Rozluka manželství —- ref. dr. Reyl.
Poslední dvě přednášky (15. a 16.) budou

večer a po nich budou praktická cvičení účast
níků kursu v debattě,

FEUILLETON
Kandidátovytrampoty.

U
(3) Lávka byl po první své schůzi celý zdrcen.

Taková ostudal A jaká ironie osudu! Čhtěl též
na schůzi se zmíniti, jaká práva má dáti parlament
ženám, aby nebyly považovány za méně cenné
bytosti než mužové, A najednou poznal, že aspoň
jeho žena si zjednala práva až moc s že 00 —
ubožák má ve skutečnosti lidských práv méně než
jeho pečlivá a čilá polovice, Co mu zbývalo po
tom skandálu? Teď snad by se měl odvážit znovu
k tvrzení, že bude klásti společný prospěch nad
zájmy rodinné? Vždyť by se mu při dalších schů
zích vysmáli; řekli by mu, že by musil poslan
covati dle vůle své rázné ženy a nikoli dle vlast
ního přesvědčení. Při pokračování v agitaci volební
jen by černou skvrnu na svém svobodomyslném
štítě dále rozmazal, ve všech obcích by se s ní
zbytečně stavěl na pranýř, Nezbývalo jiného než —
res gnace. Volební meč, jimž již před první schůzí
Lávka potejmu na zkoušku šermoval, ten meč,
který měl porážeti statné již při první schůzí
zástup odpůrců, zastrčen strachem před jedinou
šenou do pochvy. A co s ním teď? Lávka zastrčil
jej do kouta. — Různá lejstra zastrčil do zásuvky,
oznámil důvěrníkům, že z bojiště odstupuje. Lévka
zařídil svůj šivot dle zásady: +Kdo doma pokoje
nemá, marné jej jinde hledá l« A Lávková velebila
toto rozhodnutí svého muže jako nejlepší a nej
rozumnější čin, který kdy vykonal. Přece trochu
uznávala, že mužoví ostrý jazykem ublížila a
proto nyní na odškodněnou se na ného usmívala
s tak přívětivě s ním mluvila jako před svatbou,

Mladočeši měli veliký bněv nad nezdařenou
schůzí. Leč nehoda neodstrašila důvěrníkův od
kroků dalších. «Však my přece vyhrajeme, a pak
socialistům přejde jízlivý smích=, prohlašovali jako
rytí bez bázně a hany,

——

Všecky katol. organisace i jednotlivce do
kursu zveme. Ža byt a stravu ustanovili jsme
Jen nepatrný příspěvek 10 K za oelý kurs. Kdo
kursu se zúčastní, ať přihlásí se u p. Jos.
Poláka, strojmistra v Hradci Králové |Adalber
tinum), a spolu s přihláškou ať zašle pošt.
poukázkou zatím aspoň 6 K. Doufáme, že každá
čilá katol. organisace sama na savé úlraty vypraví
do kursu aspoň jednoho schopného člena!

Podrobný rozvrh hodin dostane každý
účastník kursu v týdnu před počátkem kursu

Všeodbor. sdružení křest. dělnictva.
Politické družstvo tiskové.

Rozpuštění ruské dumy.
(3) Jeden velkostatkář slyšel stále vice

platy, na otiskování se strany správce, důchod
niho, šafáře. Mezi dělnictvem vznikaly nepc
koje, krvavé sváry. Bilo se dělnictvo mezi
sebou; nadto přepadlo dva velkostatkářské
úředníky a zavraždílo je zákeřně. Když se ue
pokoje stopňovaly, ta konečně pán statku ua
vrhl, aby si dělnictvo zvolilo řádnou deputaci,
která má přednésti všecky stížnosti; velko
statkář sám s deputací bude se raditi, jakým
vbodným způsobem zjeduati nápravu kapokc
jenosti všech lidí dobré vůle.

Leč první deputace dokázala, že se jí
příliš vážně nejedná o uklidnění epord. Již
před svoláním deputace cizí agenti obcházeli
neuvědomělý lid a štvali jej k hrozným vý
střednostetm. Sami z toho štvaní chtěli míti
zisk pro sebe ; na to málo hleděli, jaký prospěch
bude míti zfauatisovaný dav za svých brabých
výstředností sám. Depatace od lidu zjitřeného
nebyla volena Šťastně. A jakkoli začala s vel
kustatkářem o uápravu vyjednávati, vybachly
v dělnictva od sgentů stále drážděném nepo
koje horší než dříve, což depatace neodsoudila.
Jí se Jibily víc surové násilnosti a zmatky než
klidné napravování rozháraných poměrů.

Propustil tedy velkostatkář neschopnou a

P.
Dost se nastudovali, koho mají zvoliti za

nástupce nešťastného Lávky. Výběr nebyl veliký;
uvažování trvalo dlouho. Až naposledy zraky
všech se zálibou svorně utkvěly na kupci Ránovi,
který měl pro venkovskou kandidaturu tu zname
nitou přednost, že byl majitelem devíti korců pole,
Tohle bude přece attrakce, až se chudí zemědělci
dovědí, že se jim představuje malorolník, který
všecky strasti a všecku bídu chalupníků a baráč=
'níků znáti musí.

Milý Rána ani nevěděl, jakým lassem bude
zasašen. Do politiky se nikde mnoho nepletl; byl
mladočechem jen ze setrvačnosti — ale zcela ne
škodným. Jeho tatík pro mladočechy kdysi hodně
horoval; proč by tedy nepřijal už ze synovské
piety Rána jako dědictví po svém otci to mlado=
češství? Z politických řečí, které sem tam náhodou
slýchal, se mu zdálo, že tahle strana agrární
jest skoro lepší než mladočeská; aspoň něco dělá
pro toho rolníka. Snad by se ik ní přidal, kdyby
ho někdo o to vážně požádal, Ale nač ostatně:

té politiky čistě domácí stejně až po krk dost —
jak si myslel,

Moudré blavy důvěrnické uvažovaly obezřele,
jak Ránu chytiti zcela bezpečně do sítě. Věděli,
že u toho muže veliká ctižádost nikdy nebývala
hostem, že nejraději se obmezuje na domácí krb
— až na to, že si jednou týdně hodí v hostinci
sšpády«. Usneseno, aby se nešlo na něho s děly.

nictva ho připraví horlivý mladočech Strom, jeho
důvěrný přítel. Ten má dar výřečnosti, dovede
romluviti Ránovi do duše; Stromovi Rána za

„A tak jednoho krásného odpoledne lovec
Strom vyčíhal si oběť a pochleboval tak mistrně
svému příteli, že vyškolený parlamentárník sotva

teli, kdyby takové vzácné hřivny duševní, jaké ty
máš, zskopával do země každý, bídně by to s ná

nenpřímnou deputaci a přál si, aby přišli pl
nomocníci jiní, rozamnější. A tak brzy zase
nová deputace navštívila velkostatkářův důrm.
Domácí pán choval ga k hostůra vlídně, přá
telsky. Žádal je, aby mn byli opravdová ná
pomocní v díle obrodném, dával návrhy na
zlepšení tradného postavení lidu, ale — depu
tace si počínala nezbedně jako v opavovaném
hradě. A co horšího! Někteří z deputace rmísto
upřírmoého jeduání tajně se smluvili na zákeř
ném přepadu velkostatkáře a jeho nejbližších.
Jako hosté odvážili se spiknouti se proti hc=
stiteli ve vlastním domě jebo. Za uvítání chtěli
Se mu odměniti zákeřnickým přepadem. Nebylo
divu ; vždyťza rokování drahé doputace vraždy,
žhářství, bezcitné olapování u jiné surovosti
bujely dále, a deputace neproblásila se rázně
proti těm zlořádům. Neřekladělnictva: „Pokrd
jsme u velkostatkáře, nedrážděte pokojné lidi
zbytečným násilaictvim; dečkejte, až jak vy
jednávání dopadne. Vždyť ještě nejsme hotovi.
Budete-li zatím pokojni, tím spíše dokážete,
že jste lepšího losu hodni, a že vůš odboj byl
namířen ponze proti neúprosné tvrdosti; dc
kážete, že pro případ zlepšení poměrů dovedete
diseiplinované složiti zbraň.“ Ale deputace spíš
měla radost z barbarských kousků revolučního
lida.

Když se dověděl velkostatkář, jak hosté
misto plodué práce dovedou se chovati k svému
hostiteli, chytil se za hlavu, Ztrnul nad sve
řepostí těch, kteří pohostinství jeho tolik zne
ažili, a propustil depataci domů.

Tak to vyhlíží nyní v nešťastné říši ruské.
„Samoděržaví“ carské dlouho trpělo v říši nej
větší nepořádky, jež se staly bezohledným te
roristům vítanou zámiukca k pustérmu řádění
a k maření pozdější práce reformační. Sama
vláda se nestarala, aby mládež ruská byla vy
chovávána v duchu vlasteneckém, aby nastal
bližší, přátelštější styk šlechty a jiných bo
hateů s chudým lidem. Málo dbala o kultarní
povznesení národního celku a o utvrzení čistých
křesťanskýchideálů. Zkostnatělý byrokratismas
zavinil, že zanedbávaný lid pak svěřoval avé
osudy politickým Šarlatánům a demagogům,=L=—MUJ.
rodem dopadalo, A jakou bys měl všude důvěru!
Celé širé okolí tě dobře zná, každý tě tolik chválí
jako velikého dobrodince a obětavého národního
mecenáše. A což nejsi zároveň skutečným intell:
geatem, člo'čkem studovaným 7«

»No — no, s těmi studiemi dej pokoj. Na
vštěvoval jsem gymnasium půl páta roku, a tohle
ještě nestačí na doktorát, zvlášť když se mi la
tinská a řecká učenost — beztoho dost chatrná —
skoro z blavy vykouřila.«

»Dovol, příteli, feknu vážné slovo. Pomáháš
ubobým jednotlivcům, máš nad nimi útrpnost; a
celý zubožený okres bys odkopl, ten okres, který
k tobě o pomoc volá a netrpělivě čeká na tvé
rozumné rozhodnutí? Snad nechceš, aby ti lidé,
kteří nyní s plnou důvěrou u tebe zastání hledají,
obratem ruky se na tebe rozhnévali pro tvoji po
bodlnost, Svým odmítnutím zradíš celou svoji
lepší minulost. Duch, jakým jsi ty, jest povinen
pracovati v širším rámci; vyžaduje to láska k vlasti,
které musíme podříditi své libůstky osobní, A plno
věrných duší, které po prohlášení tvojí kandida
tury budou bojovati jako lvové dnem inocí!
Příteli, vyplněním naší snažné žádosti uvedeš
v nadšení své přátele, vliješ nový žár i do téch
srdcí, kde již plamének dohasíná.«

»Ale, Josefe, ty mluvíš dnes jako kniha. Měl
jsi ještě dodati, že ve mně jest utajená síla přímo
kouzelná, že všude třtiny nalomené vzpřímím jako
lískové pruty a že všecky knoty kouřící přetvořím
v elektrická světla. Prosím tě, jak se's dlouho učil
téhle deklamaci?« A Rána se rozesmál.

>Příteli, snad se nedomníváš, že v tak vážném
okamžiku .... dá, uctivý služebník, milostpaníl«

»Srdečně vítám, to jsou k nám hostile opě
tovala poklonu mladá paní Ránová, která právě
do pokoje vkročile. +Už jsem myslila, že jste
snad na nás zapomněl, — A o čem to tak horlivý
hovor vedete?a '

slnu — víš, drahá, tuhle Josef chce ze mne
udělati mocí mermo slavného a bystrého muže.



kteří aměli daleko více slibovati, než co apl
niti mobli a kteří daleko méně si přáli skutečnou
nápravu mež 2 ospalosti vyburcovaný doůr carův.

Při zasedání první domy židovští štváči
chali atentáty vesele dále, při rokování par

amenta drahého loupilo ee a zabíjelo s bar
barskon gveřepostí znovu, jsko by ústní do
hoda národa s carem byla věcí úplně vedlejší,
nepotřebnon. A při tom ještě roská vláda pro
jevovala naprosto nemístnoo slabost; měla býti
učiněna přece zcela rázná opatření proti lu
pičskéma okrádání lidí i chudých, proti ban
ditským přepadům a mučení lidí pokojných,
bezbranných, ať by se to %idům libilo čili nic.

Pětapadesát členů ruské dumy místo
úspěšné práce parlamentární kulo za zády ca
rovými velezrádné pikle. Toto potměšilé u ne
poctivé jednání nedá se omlaviti ničím. Zrádní
poslancové věděli, pod jakými podmínkami jest
jim vstup do parlamento carem povolen; pa
matovali, co slibovali před prvním zasedáním
damy. Ale jim účel posvěcoval prostředky.
Nepoctiví zrádcové viděli, jaké rány jsou za
sazovány ruskému občanstva neustálými pu
movými útoky, přepadáním peněžních ústavů,
chlapeckými revolacemi ve školách. Moudřejší
z nich musili nahlédnoati, že nikoli dalším
postým rozvratem, ale klidným, zdravým vý
vojem lze rozháranost napraviti. Ale kdež by
tito lidé trochu soucitu k těžce strádajícímu
lida měli! Mnozí poslanci snažili se jenom
zmatky množiti, nepodporovali vláda při její
snaze po obnovení pořádl:a; duma váhala pro
jednati notný rozpočet, svým vystupováním
snažila se jitřiti lid proti vládě ještě více,
místo co by dobré, pro lid prospěšné snahy
vládní podporovala. Raději viděla v Rasku
kraté pěstní právo, tak bezohledné a nespra
vedlivé, jakého není ani mezi národy necivili
sovanými. Odepřela vydati 55 spiklenců řád
nému souda, čímž projevila nepřímo sympatie
8 velice nečestným, aepoctivým jednáním vele
zrádců; zato však klidoě patřila na to, jak
tisice lidí nevinných bynou zákeřnou rukou
surovců beze všeho eoudu, aniž by obohým
obětem bylo popřáno hájití se před kratou
popravou, kterou diktovala mstivá krvelačnost.
Značná část dumy chovala se vlídněji k náhlým
soudům zákeřníků, kteří činili ze sebe soudce
a žalobce zároveň, než k soudu řádnómu.

Jucí „geniová“ jsou ti členové nyní roz
puštěné damy, kteří kuli velezráda? Jmenu
jeme některé : Džaparidre, vyloučený posluchač
university, dělník Bělonsov, rolník Lopatkin,
dělník Batašov, dělník Bagžanov (vrah tajného
policisty), dělník Gubarav, dělník Žigilev, děl
ník Kalinin, židovský lékař dr. Mandelberg,
atd. Jak v Roska dělníci a rolníci jsou vzdě
laní, jak ti mohou rozaměti spletitéma stroji
státnímu, jak projevají politickou předvídavost,
o tom netřeba mlaviti. Jestliže pokročilá Fran
cie tolik zápasí, jestliže tato republika neví,
jak vyváznonti z hrozivých krisí, co teprve tito
roští poslanci mohou trvale prospěšného lidu
dáti? K tomu všemu jest mezi nimi maoho
mladých lidí, nečítajících více neš 25,26 nebo
27 let. Vzácní spasitelé Ruska, kteří vykoná
vají slepě a bez samostatného uvažování roz
kazy židovských revolucionářů!

Vší mocí mne nutí, abych vstoupil do řady ná
rodních poblavárů. Já bych k té cti přišel tak la
cino jako ten švec 4 Kopníku k vojenské slávě.
Ode dneška začnu být pyšným, že i na tebe budu
pohlížeti z vysoka. Tahle výmluvná ústa odkryla
v taji duše mé tak vzácné ptklady, objevila ve
mně tak znamenitý vůdcovský talent, že se ode
dneška zbožňuji jako fímský caesar imperátor.
Přímo bych plakal pobnutím nad svojí vlastní
vznešeností . . .»

sAle — zanechej vtipů v tak vážné chvíli,
Milostpaní, pomozte mi, prosím vás, Jako zástupce
svobodomyslných důvěrníků jsem přišel k příteli
se snažnou prosbou, aby kandidoval na říšskou
radu. Ano — tuhle náš Vojtěch musí býti po
slancem. Jestliže svolí, pak se již o to postaráme.
Už jsem na polovic přítele oblomil — jak myslím.
Prosím jen, abyste v zájmu národa ješté pomohla
trochu vy.«

Paní se slabě zapýřila. Nemohla o sobě říci,
že jí jest světská marnivost věcí zcela protivnou.
»Paní poslancová«, ten titul jí probleskl hlavou;
věru že by to bylo lichotivé, až by ji tak ve spo
lečnosti jmenovali. Nedals však příliš své pohnutí
na sobé znáti. Prohodila; »Tak? Mne skutečné
překvapuje ta pozornost k mému muži. — Ale to
víte, že já málokdy prosebníka zarmoutím, Nevím
však předem, jak pochodím. On vám můj Vojtěch
má někdy hlavu tolik tvrdou, tolik .. 1 Vid,
Však to nezapřeš.«

A už druhý den to bylo upečeno. Rána
kombinovanému útoku neodolal; začal kondidovati,
aby bájil milou českou vlast a aby měl pokoj
v domě. Neboť kdo doma pokoje nemá, marné
jej jinde hledá. A tak zase stalečná česká žena
zasáhla mocně do politického ruchu v okrese,
aniž to kdo mimo Stroma a jeho nejbližších přátel
věděl. Mladočeské proudy novou jarou silou se
vzedmuly pomocí ženy, která ani volebního práva
neměla, (Pokrač.)

Teď již se poznalo, že apiklenci chtěli
zavrašditi cara a jeho rodina1 některé pří
buzné carského rodu; měli v plánu avršení
vlády a problášení sociální republiky. Zkrátka
tihle poslanei šli do dumy nikolikk vůli slul
nému a úspěšnému rokování o potřebných
reformách, ale aby měli lepší příležitost k pro
vedení zákeřných skutků. Zabavené dokumenty
tyhlo čisté plány prozradily a pověděly ještě
o způsobu, jakým chtěli revolacionáři udržo
vati a síliti další rozháronost a zmatky. Dle
programo spiklenců měly 5e echváluě přiostřo
vati spory dumy s vládou, až by vybuchla re
volace znovu ve veliké efle; politické otázky
měly se při každé příležitosti spojovati se 80
ciálně-hospodářskými požadavky dělníkův a
rolníků; zkrátka sami členové damy měli si
vésti tak, aby prostý lid myslil, de důma není
dosti siluá a schopná k provedení něčeho oži
tečného, a tedy že masí se avolati zvláštní
sbor, který by prohlásil sociální republiku.
Sami členové dumy tedy kazili schválně reformační
práci; nešlo jim o dosažitelné pro tem čas reformy,
ale o další štvaní. Kteří lidé by se to vlastně
postavili v čelo republiky, po které raští židé
tolik touží? Mějme na paměti, že když revo
lucionáři v Oděsse prohlásili „Černomořskou
repobliku“, zvolili si za pohlaváry této několik
dní trvající republiky — židovské kapitalisty!
Jakou repabliku obmýšleli parlamontní spiklen
ci nyní? Asi sotva jinou. Vždyťravolacionáři tak
okatě všude pozrazovali, že slouží zájmům židov
stva. Právě soc. demokratičtí poslanci stáli v
čele nejnovějšího spiknutí proti cara. Ti by
ovšem velice snadno prohlásili za náčslníky
republiky židovské kapitalistické ©vysaávače,
kteří tuk veliký vliv na revolaci provozovali.
Jaké rajské poměry v Rasku při „uvědomo
vací a kulturní činnosti“ židovských a poži
dovšětělých rovolucionářů vládly, to patrno
z toho, že i v posledním čase v jednom mě
síci povražděno tam 291 a raněno 326 osob
— tedy dohromady v tak krátké době spá
cháno 617 zákořných atentátů. Jak bude dále
8 pokojným občanstvem, až tací „útlocitní
reformátoři“ nabudou ještě moci větší?

A židé zahraniční pilně s:edují ruské u
dálosti, starají se horlivě, aby židovským „be
ránkům“ ublíženo nebylo. Jejich služka Boc,
demokracie ve všech státech horlivě dokaznje,
jací jsvu to Šlechetníci, ti lidé, kteří carova
pokojnou práci maří. Významno jest otevřené
přiznání socialistických poslanců rakouských,
z něhož bylo patrno, če nejprve obrátí svůj
zřetel v parlamentě k — raské dumů, že
vyzvou naši vládu, jaké zaujímá stanovisko
k „putladené“ damě. Což jim je po tom, jaké
kruté násilí trpí čeští občané v Ervěnicích a
jinde v smíšeném území? Co jim na tom zá
leží, jestliže tisice českých dětí jsou bnány ve
Vidni do německých škol? Zájmy raských židů
u socialistů jsou jim přednější. Komandant žid
Adler obdržel rozhodnutí a žádost „utiskova
ných“, žid Rotschild na Rusko 8e bněvá —
a proto musejí čeští i němečtí soudruzi nějak
se „ubožáků“ zastatil Kdy konečné lid prc
hlédne, jak svc. demokraté rozamějí ochraně
utiskovaných ?

Nová dama zvolena bade za nových pod
mínek a zasedati bude v listopadu.

Dopis z Prahy.
Národní otázka u sociálních demokratů. Před

sejitím říšské rady všechny strany formalovaly
své pracovní programy. Učinily tak buď vše
obecně nebo podrobným vytčením jednotlivých
věcí, kterých se budou domáhati. Jest přiro
zeno, že z českých listů a politických stran,
pokud jsou zastoupeny svými poslanci, zazní
valy požadavky jmenovitě národní, čímž již lze

napřed předpovídati, ža o přání min.předsedypo stlačení národnostních požadavků a tím
vznícených zápasů parlamentních nemůže býti
ani řeči. Zvláštní hledisko co do národní české
otázky v parlamentě vídeňském zaujala soc.
demokracie českoslovanská. Zvláštní ovšem
vzhledem ko svým volebním slibům; sroz
umitelné však hledíc k celkovému dučov
níma proudu, kterým jest nesena a vzhledem
k osobám, kterými jest komandována. „Právo
lida“ před užšími volbami svolalo: „Národ — to
jsme my“ a kochajíc se zvakem tohoto nádber
ného slova, hned v zápětí vychrlilo ze sebe

druhou českou universitu, opatří menšinové
školy a vymohou jazyková nařízení. Kdo sná
vnitřní proudy v sociální demokracii a nej
vlastoější její smýšlení, přijal tyto výkřiky
eocialistické tak, jsk je třeba přijímati, totiž
jako obchodní chytrost. Ale byly české listy,
které se sliby těmi v báslivém sebeklama atě
čovaly a hrály tedy svon komedii jako ji hráli
socialisté ce vvým slovním vlastenectvím. Su
oiální demokraté jsou věsk takoví vlastenečtí

vázati se čestnými | politickými závazky,
prásknou statečně do bot. Na schůci své, kteron

ve Vídní konali, rokovali o pracovním pro

gramu a vyjmenovati slašný počet svých úkolův, ale o otázce národní ani mak. Proč? Protože
socialisté česko-elovanští před Adlerem o po
třebách národních nesmějí ani maknont. Tady
máte ty sociální demokraty, sledujte bedlivě
Jejich vlastenectví na říšské radě všichni, kteří
jste líčili, že as z nich vykuklila rázem strana
národní a kteří jete, rosdávajíce rány českým
katolíkům, před socialisty zbaběle padali na
kolena. . s.

Zase doklad vědeckédůkladnosti. „V Čase“
neustále tváří se, že mají všechnu vědu v ma
Měku, a že si nedali název mocných zpytatelů,
jsko to řekli socialisté o Murrovi, stalo se asi
nedopatřením anebo snad tím, že pánům „Času“
název ten dosti rychle nevstoupil do hlavy!
Slyšte! „Čas“ zjistil, že možno vlaštovkám u
nás přezimovati. „Besedy Času“ dne 2, června
uvádějí, že jim prof. z Brna poslal zpráva 0
přezimující vlaštovce. V primě prý mu vypra
voval hošík, kterak v zimě r. 1905 vletěla vla
štovka do síně měšťanské školy, odkadž ji
přinesla domů sestra čiperného primánka ; doma
tatínek ji krmil moly, postrouhanon a vytla
čenou mrkví míchanou 88 semencem, strouha
nými rohlíky a měkce ovařeným hovězím masem.
V zimě přilétla vlaštovka do světnice. Litají
tedy u nás vlaštovky již také v zimě! Kdepak
asi byla před tím a čím se živila, než tam do
té školy vlétla ? A pak to krmení! Páni z „Času“
(či „Besedy“ redigoje sám dr. Herben) asi ne
vědí nic o tom, že vlaštovka nepřijímá jiné
potravy než živé mouchy, nevědí nic z příro
dopieu a ze života zvířat, že vlaštovka, jako
každý pták jiný, má svůj ustálený způsob ší
vota, který se pohybuje po železných kolejích
tvrdé nutnosti, od nichž nemožno ge uchýliti.
Byly činěny mnohé jmenované a ještě častěji
nejmenované pokusy, aby na podzim opozdilá
vlaštovka byla zachráněns do jara. | Však
všechny takové pokusy selhaly, protože nebylo
možno opatřiti potravy, kteró žádá způsob a
pud tohoto stěhovavého ptáka. Realistickému
p. profesora čiperný primánek pověsil na nos
pořádného slona, který byl dopraven k p. dra.
Herbenovi, jeoě zase milého slona chtěl na nos
zavěsiti svým čtenářům. A nekrmil otec pri
mánkův vlaštovku míchanou mrkví se semen
cem, jako spíše p. dr. Herben přezimující vla
štovkou krmí své čtenáře.

Jedinou omluvou tohoto zločina proti
vědě a rozamua jest ta okolnost, že dr. Herben
tomuto nesmyslu upřímně uvěřil. — Poznámka
„Besed Časa“ o přezimojící vlaštovce jest jen
prchavým a všedním zjevem, náleží mezi ta
kové, kterých si čtenáři obyčejně nevšímají,
ale malými věcmi osvětlovány jsou velké a
proto přezimojící vlaštovka důrazně osvědčuje
důkladnost vědomostí realistických. Vždyťsvého
času Herbenův orgán rozčiloval se nad tím,
že do pražského parku svezena mrva; přál si,
aby byla odstraněna.

+ „
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Svobodomyslná fráze. © Nedávný protast
„Máje“ proti drn. Řezníčkovi jest zajisté kul
toroím činem, který vrhá jasné světlo vcelou
uaši národní společnost. Jest zase jedním z dů
ležitých dokladů, jak naši tak zvaní vyšší du
chové smýšlejí o náboženství ve škole a jak
posuzují ty, kteří proti terorismu tak zvaného
volného přesvědčení bájí pramen všeho ideál
ního smýšlení. Také již jednou by mohli pá
nové ti i „s Nár. Listy“ odhoditi slovo kleri
kalism aneskrývati pravé svá smýšlení, které
přece jest již kačdému známo, Co jest skutko
vou podstatou celé záležitosti? Někteří středo
školští professoři vydali provolání k volbám,
v němě oscilují o odstranění náboženského vy
učování na středních školách. Nehledě ani
k tomu, že náboženské vyučování na školách
středních astanoveno jest zákonem, projev pro
fesorů byl kritisován v katolických časopisech
jako projev politický, protože jím skutečně
byl, jelikož výzva stala se v otevřených dopi«
sech. Vzbledem na dosah projeva možno8 nej
větší jistotou tvrditi, že by podobný čin vkaž
dém národě a státě od příslušných činitelů
nezůstal bez odezvy, protože jeho tendence
jest nebezpečná společnosti státní a společensky
podvratná vůbec. :

Co nejsmatnějšího jest, fe profensořitito,
skoro vesměs žáci a aohsledi Masarykovi,ne
dovedou veřejuě státi za avó přesvědčení. Roz
omný a rozbledlý člověk přece musí vědy
kopstatovati: hesla tohoto směru vycházejí
se židovských, zednářských loží, která ci
řídila své agitační nástroje v každémstátě s
národě. U nád tuto vasalskou úlohu přijel
Masaryk a jaho stompenci. Věcně heslo toto
nedá se odůvodnit, protože mravně a sociálně

působí zhoubně, což život dokazoje masčleinýmidoklady. Professoři německé university prohlá
sili, še fakulta theologická jim v ostatních o
borech vědatoh nikde nepřekáží. Nesvratnou
skutečností jest, že náboženství ani ne školách

.



etředních nikde vědecké činnosti realistických
profeésorů cestu nezavaluje. Z toho ohleda
jest čin oněch professorů bujnou svévolí lídí,
papouškujicích fráze a smělým poličkem, vyťa
ým většině katolického obyvatelstva, které

ovou neomalenonu realistickou rozpínavost
musí obmezovati určitými hranicemi.

Židovské toto heslo o odstranění nábo
ženství ze škol nabylo povahy tyranie, která,
jak již podotčeno, není připoutána jen na
osobu Masarykovo, neboť závisí oa celé jeho
straně. Nejnověji tyranii si přivlastňují, či
slouží jí ochotně mladočeské denníky, a aby
míra nesamostatnosti naší intelligence byla do
vršena. ochotně realistický karabáč aportojí i
literáti z „Máje.“ Nikdy bychom si nebyli po
myslili, že vážní literáti v pravém slova vý
znamu sednoa na realistickou vójičku 8 že
skloní poslušně své šíje před realistickým dik
tátem. Tu se naskýtá příležitost mluvit o váž
ném pojímání věcí, o jasných blediskách, klid
nosti, bloubce, úsudku a prouikejícím a pořá
dajícím rozhledu. Věra, kdyby kdo dle tohoto
zájmu chtěl tříditi a hodnotiti.pány, kteří
onoho projevu v „Máji“ byli účastni, dospěl by
ke smutoým poznatkům 0 jisté části naší ná
rodní intelligonce a podepsal by plaě výrok
Mazziniho, že nikdy eebyli lidé tak naklonění
etád.č běžeti za hesly, jsko v nynější době
tak zvané pokročilé kultary. Co že? Naše kuni
tora? Její pokrok, její požehnání? A dačevní
samostatnost našich kaltarníků? Mávni rakou
a odejdil Byla by to také smutná kapitola,
kdyby se kdo těmto záležitostem věnoval a
podrobně zjevy-a působení moderní kaltury
na společnost lidskou nakreslil. Mnozí nynější
velikáni objevili by se jako pídimužíci a třpytné
dnešní zlato bylo by rozpoznáno jako skutečné
papírové pozlátko. Žijeme i a nás v Čechách
dvojím životem: jedním zevnějším a drahým
opravdovým životem vnitřním. Zevnější ten
život jest shlukem, pokřikem, modou a frasí,
jimž mnorí ve své oaivnosti slouží, jako by to
byla vážná životní pravidla, téžce dobytá a
vyvážená. Druhým životem vnitřním žije se u
nás ovšem pořídku, protože takovy život po
třebuje vice hlabovkého přemýšlení, vědomostí,
skoševostí, poctivosti s pravdy. Prvý život
jcet řízen oltem, drahý rozamem.

Proto posuzujeme-li celou otázka podle
toho, co tato negace náboženská jinde stvořila
oebo zničila v ohleda mravním, ukáže se nám
věděckost oněch realistických professorů v ne
dbalkách a tím lépe pochoplme, jakou otročínn
provozuje u nás jalová fráze. Fráze opanovala
již záležitosti, týkající se poměra náboženství
k mravníma životu žactva a fráze zatopila vše,
00 ve veřejnosti jenom zdaleka týká se nějak
jména katolického. Tak os příklad, jak dasící
úrodou rozbujněla fráze o klerikalismu! Toato
frazi ohání se mělký tlučhuba, literát, liberální
politik, socialistický i realistický fanatik. A
jaké ovzduší povstalo působením těchto spe
kolantů s frazí? Do jaké vzteklé bizarností
dobnaly frázi o klerikalismu jmenovitě listy
socialistické a pokrokářské? Hle, dnes slovo
katolík nebo katolický kněz jsou jíž společen
ským zločinem; pobled, úsměv, i aamo mlčení
ukatolíkůjest klerikalismema tudíž přečinem.
Jest urážkou pokroku, vzdělanosti a svobody,
hájí-li dnes katolíci své náboženství ve škole,
jest zločinem klerikáloím, jestliže někde kato
lický kněz účastní ee veřejného života, kleri
kalismem jest, jestliže kněz káže, slouží měi
By. a pochovávámrtvé. Pokroková fráze o
klerikalismu stala se tyranem a zavedla v
mravním ohledu poměry, podobné poměrům
za krutovlády římských elsařů. V oné době
bylo nutno jeviti radost nad smrtí svého přítele
příbuzného, nechtěl-li se kdo vydati v nebez
pečenství záhuby. Za Nerona přemnozí, jichž
milé na smrt vydal, šli bohům za to obětovat.
Aspoň bylo nutno tvářiti se spokojeně; lidé
měli strach, aby samým sírachom se neprovinili.

Vše vzbuzovalo nedůvěra u tyrana. Jakýs
občan požíval přízně lidu; byl to 60k vlada
řův, který mobil vznítiti válku občanskou. —
Byl podezřelý. Prchal-lí kdo přízní lidu a
držel-li se v ústraní a svého krbu, takový ži
vot naň upozornil. Byl podezřelý. Byl-li kdo
bohat, hrozilo ma nebozpečenství, aby lid jeho
štědrosti nebyl podplacen. Podesřelý. Pak-li
byl chad, bylo natno ho pozorovati tím ostra
žitěji; neníf nikdo tak podnikavý jako ten,
kdo nic nemá. Podezřelý, Byl-li kdo povahy
smatné, zasmušilé, co ho rmoutilo? Bylyto
jistě záležitosti veřejná, ješ byly přece v do
brém stava. Podezřelý. Popřál-li si některý
občan, jistě tak učinil proto, že vladaři dařilo
se Špatně. Podesřelý. Byl-li kdo otnostný,

přísný ve svých mravech, chtěl kárati dvůr.odezřelý. -=
Dnes jest podezřelý u nás každý, kdo

a knězem promlaví, kdo vstoupí do kostela,
kdo vezme do ruky katolický časopis. Frázi
o klerikalismu přibývá na pokrytectví, násilí
a hlouposti. Sehnání oněch tříceti v „Máji“
vlastně jest pokus rozhojniti nálada veřejného
mínění proti tomu nenáviděnéma klerikalisma

Ve veřejném mínění má býti utvořena mravní
síla, o niš by se mohli protikatolici dobře o
pirati. Nože dobře, kdo cítí v sobě zotročilost
a kdo má strach před roalistickou kletbou,
běž za duchaprázdnou frezí a křič s davem.
My katolíci však této tyranii fráze hlavy své
tak snadno nedáme, my na takové útoky bo
deme odpovídati účinnější prací uvědomovací
a odkrýváním plánů židovsko-zednářské sekty.

o..
Obrana

(3)Socialistická škola pravdomluv
mesti. Kdo chce poznati, proč socialisté jsou
tolik prolhaní, úskoční a hrubí, jen ať si pře
čte na př. 31. číslo socialistického „Východo
českého Obzoru“; spráskoe rukama nad tou
stravou listu, který mů v témže čísle článek
8 nadpisem: „Vzdělávejme a zdokonalajme sel“
Jak toto heslo míní tento list vážně, to dolc
žíme aspoň některými doklady. V čísle jmeno
vanám tvrdí o katolickém rachu volebním v
uaší diecóei: „Hlavní ústřední kancelář volební
byla v Hradci Králové v biskupské residenci“,
Slyšíte to, bradečtí katolíci? Prosíme vás, kdo
jste vůbec do regidence chodil na volební po
radu a který kanovník vám tum dával infor
macef Škoda, že jsme nevěděli oté extra-kan
čeláři volební my, kteří jeme se rochu voleb
ního zůčastnili. Potřebovali jsme sice pomoc
níků víc, ale i ten vsdp. dr. Šalc, který sám
kandidoval, o té zvláštní volební kanceláři
mlčel, tak že jako slepí stále jsme ae radili a
pracovali finde. A bylo přece součinnosti jinde
tolik potřebí! „Vých. Obzor“ také objevil
faktnm, že prý pastýřský list týkající se voleb
byl několikrát s kazatelen čten. Teď jen hle
dati kněze,který dle této zprávy jednal! Anebo
aspoň zeptejme be, který socialista slyšel v
jednom kostele aspoň dvakrát list onen čísti.

Dále sděluje ono dtverácké číslo „Vých.
Obzora“: „Všem kněžím přísuě(!l) pod tre
stem (!1!) oařízeno navštěvovat schůze vo
ličské všech stran a kandidátů (I), v nich
štvát a pracovat pro klerikální kandidáty“.
Ouvé, to by teď musilo býti kněží potrestáno!
Socialistický list rozhodně více ví než „Ob
nova“ a neš celá konsistoř. Patruě si předsta
vuje „Vých. Obzor“ disciplinu církevní dle
vzoru „tubé kázně“ socialistické, která při
volbách točila soudruby sem tam jako strojam
— vle než po kaprálsku. Po zprávě „Vých, Ob
zora“ nám nejde na mysl, jak mobli sami ně
kteři kněží choditi od katolíka ke katolíkoví a
přemlouvati je k volbé mladočecha proti katol.
kaudidátovi, protože prý náš kandidát stejně
nezvítězí. Na to bychom mohli uvésti příkladů
dost. Taky jest nám. podivné, jsk na agrární
achůzi někteří duchovní veřejně osvědčovali
odmítavé stanovisko ke katol. kandidátům na
venkově, poněvadž prý tito zbytečně vyvolávají
rozkol v rolnictvu. A teď sami soudrazi par
dobští přemýšlejí, na kolika jejich vlastních
schůzích byli naši kněží, když dle sdělení
„Vých. Obzora“ bylo jim přísně pod trestem
nařízeno navštěvovati schůze všech stran. Ovšem
socialisté by byli krátce hotovi s těmi 80
drahy, kteřl by docela veřejně něco proti ko
mandu generálního štábu podnikli. Nb! Co se
stalo na př. tomu faráři, který docela proti
katol. sdražení tolik nespravedlivě mlavil a
tomu knězi řádovému, který kandidoval proti
kandidátovi stran7 katolické? Vskutku jest
již vyšší drzoeti překrucovati tak směle fakta,
jichž svědkem byla celá' veřejnost. — Ale
„Vých. Obzor“ jest přesvědčen, že „nvědomělý“
socialinta polkne s chntí každou protikatolickon
pilalku.

Dále totéž číslo „Vých. Obzora“ balamatí
své čtenáře Lvrzením, še jest dr. Řezníček atá
lým dopisovatelem „Obnovy“, dokládaje: „Ob
nova“ má hlavního (!) spolupracovníka denan
cinuta, p. Václ. Řesníčka.“ Takhle tvrdí pro
Jhaný radý žurnál, ačkoli náš list dávno pro
hlásil, že již dr. Řezníček dopisy nám nepíše.
Ostatně každý to poznal lechce již ze změny
slohu dopisů z Prahy. Jest ovšem pravdou, že
v Praze mndrci podobní „Vých. Obzorn“ z po
čátku (když nový dopisovatel začal pracovati),
tázali se kolikrát, co to „dr. Řezníček“ do Ob
novy píše, ač mohli poznati, že nové dopisy
slohem se úplně líší od svérázného způsobu
psací Řezníčkova i svojí taktikou. Dr. Řezníček
teď má svůj časopis vlastní. Ostatně prohla
šujeme, že bychom ee za další spolapracov
niotví redaktora „Týdne“ pranic styděti ne
masíli — ani po té „denunciaci“. Proto všsk
jest dobře upozorniti, jak a o čem dovede „V.
0.“ své čtenáře „pončovati“beze vší informo
vanosti vlastní. Mámesnad rozobírati Iži další?
Snad tyto nkásky při úzkém rámci našeho
liste stačí. Nové vydání hrabých nadávek, jichž
v tomtéš čísle dost, reprodukovati nebudeme.
Ale — přece ještě něco dodáme. „Východo
český Obzor“ se nějak zapomněl a napsal v
tomtéž čísle taky kas pravdy těmito slovy:
„U přemnohých „také socialistů“ vybíjí sa
celý jejich socialism ve šťavnatých nadávkách

na kapitalisty a klerikály.“ A že jest tohle
pravda, toho důkazy nalezneme v tomtéž
čísle. Proto vyzýváme družstvo „Máj“, které
ge vyslovilo proti zneužívání veřejného tisku,
aby samo co nejhorlivěji začalo potírati takové
výstředností prakticky; V rudém tisko nečest

ných útoků dosl. Nuže, jen tedy zmažile dotobol!
(8) Proč seelalisté tolik zmásilňuji

svobodu lidí Jimého přesvědčenít Toto
tajemství lehce rozlaštite, budete-li čísti soci
alistické listy ; ty jsou hlavní vojenskoa školoa
útočnosti radých pluků. Na př. orgán sociali
stické ostravské Unie „Nazdar“ napsal 22,
května: Heslem naším musí tedy býti: „Buďto
pracovat všichni společná anebo přerušíme
všechny svazky a styky 8 těmi, kteří s námi
pracovati nechti, bu pracují ještě proti nám.
Abychom toto provésti mohli, jest nám třeba
znáti jména a příjmení všech horníků na všech
závodech. Seznam členů v organisaci stojících
byl všem delegátům ua všech závodech kar
vinského revíru doručen a delegáti při nejbližší
konferenci budvu poučení, jak ge na dále chovat
k těm, kteří v organisaci zapsáni nejsou“.

Zkrátka hotová neúprosná inkvisice 80
cialistická, Soudruzi už lehce si v blavé doplní,
co „Nazdar“ svým vyzváním míní 4 co na plná
ústa říci nemůže. Zde jest vlastně řečeno:
„Buďto bude dělník platiti nu socialistické,
dobře žijící agitátory, nebo bude vyštván
z práce.“ Proto se nesmí nikdo diviti, že ka
tolický dělník, který si chce zachovati svobodu,
zkusí mezi socialisty ostravskými hůř než tre
stanec. A rudá inkvisice ještě vybízí k dů
kladnějšíma soupisu, jen aby žádný nesociali
stický dělník neunikl hrabé zlobě.

(3)Řezmičkova „denmmelace.“ Zvláštní,
jakou kuráží se vyznamenávají oficielní vlaste=
necké korporace vůčí katolíkovi a jak otrocky
mlčí k bezuzdnému barbarství soc. demokracie.
Řezníček prý jest denanciantem proto, že u
veřejnil tiskem listina, která již dříve od sa
mých „denoncovaných“ tiskem byla rozšiřová
ua a veřejnosti české vůbec stala se známou
jiš před vyjitím příslašného čísla „Týdne.“
Ovšem každé sdružení má právo pro uečestné
skutky vylačovati členy ze svého středu. Ale
bleďme na pány, kteří zasedli na soudní tri
banál nad redaktorem „Týdnel“ Spisovatel
Jar. Kvapil tělesně .ztýral na veřejné ulici dva
české spisovatele. Tohle byla práce — básni
ckář Týž muž denuocoval úředníka Jos. Bra
dáče u představených pro jeho spisovatelskou
činnost. Dr. Herben vyzradil ve hněvu na
svého dřívějšího spolupracovníka Becka, co týž
psal do „Času“; to se stalo tehdy, kdy Beck
seděl v redakci jiné. Chtěl tak snad Herbeu
existenci Beckovu tlw zajistiti? Herben byl
též překvapojícím způsobemusvědčen, jak plod
práce cizi dovede přebarviti a jako svůj du
Ševní majetek utratiti. Dále co říci redaktora
takovému, který viní list katolický ze skutků ne
čestných a přes několikeré vybídnuší listu napade
ného ani důkazůnepodá ani neodvolá? Dále aféra
rozviřená pro zadržené peníze (sebrané na si
rotky mostecké) posud dokončena a projednána
není, jak ostatně sonditi se musí dle problášení
samého Masarykovského „Přebledu.“ Že se při
aféře Rezníčkově nejedoalo o věc, 0 zásady,
nýbrž o znehodnocení a odstřelení osoby nepo
hodlné z důvodů málo ideálních, patrno ještě
ze zvláštní okolnosti jiné. R-ferentovi „Hlasu
Národa“ nebyl vstup do valné hromady „Máje“
dovolen, protože prý to jest schůze dilvěrná.
Ale hned druhý den pronikly na veřejnost
strannicky zbarvené zprávy nejen ústní, ale i
tištěné o průběhu jednání valné hromady. Také
důslednost.

Pánové komáry cedí a velblondy polykají.
Jaká účasná bezcharakternost vzrůstá do hro
zivých rozměrů v české nekatolické žnrnalis
tice, jaké podakoky provádí, jak se dovede
mstít, jak sprosté nadávky cbrlíl Ale to nic.
Přední starostí pánů musí býti— odstřelení a
potrestání Řezníčkovo.

Politický přehled.
Brány říšské rady se zase otevřely, sně

morvnaposlanecká zahájena 17.t.m. předsedou
dle stáří posl. dr. Funkem. Vlastní zahájení
říšské rady stalo Be ve středu ve dvorním
hradě trůnní řečí, jíž předložen obsáhlý pro
gram pracovní. Mezi jiným má se vypracovati
nový jednací řád posl. sněmovny, v otázce ja
zykové na základě státoích základních zákonů
a státních potřeb a vzájemné ochoty má na
stati konečné dohodnatí, mají se zříditi krajské
úřady, má se savésti starobní a invalidní po
jišťování, povznesení středního stavu živnosten
ského, upravení úvěru zemědělského, sestátňo
vání soukromých drah; na programu jest zdo
konalení školství, uspořádání zemských financí,
úprava daní, soudnictví, atd. K zahraničním
mocnostem jeví se poměr státu našeho co nej

býti zachována politická jednota a co možná



i hospodářská, — Jmenováno bylo 44 členů
panské sněmovny, z nichž 14 dědičných a 80
doživotních. Ztěch jest 29 Němet, 7 Čechů, 6
Poláků, 1 Slovinec a 1 Vlach; v panské sně
movně mnsí býti tedy bezdůvodně i nadále za
chováno Němcům vynikající postavení. Z českých
členů jest 6 z království: K. Adámek, starosta
okres. zastupitelstva v Hlinsku, dr. J. Hlava,
prof. lékař na pražské aniveraitě, velkostatkář
dr. O. Mottal, pražeký Unibkopec A. Řivnáč,
dr. V.Škarda, advokát v Praze, a dr. Bedřich
kvíže Schwarzenberg; z Moravy jest starobr
něnský opat F. Bařina. — Společný klub český
zajištěn; katoličtí poslanci z Čech a Moravy
ustavili se v klub nazvaný — katolicko-aárodní,
jehož předsedou zvolen dr. Hraban. — Jiho
slovanští poslunci tvoří dva kluby: slovinský
(katoličtí Slovinci) a jihoslovanský (Charvaté
a slovinští liberálové). — Poslanci socialističti
zřídili si jednotný svaz, který bude sestávati
£ národnostních klubů, jež v otázkách národ
ních budou prý autonomní. Italští konserva
tivní poslanci z jižních Tyrol a Istrie tvoří
italský národní klub. —O otázce, kdo bude před
sedou sněmovny, není dosnd rozbodnuto. — Na
přání křesť. sociálů bude prý zřízeno mini
sterstvo práce, které by 8e věnovalo otázkám
sociál. politickým.

V Haagu zahájena druhá konference mí
ru. Německý delegát napřed prohlásil, že v
otázce odzbrojení nemůže k nějaké změně
stavu přivolit.

Mazi Anglií, Francil a Španělskem uza
vřen trojspolek, jehož účelem jest vzájemná
podpora těchto států v Středozemním moři a
Atlantickén: ocesnu.

Duma raská rozpuštěna — v Rusku však
všude klidno. Revolacionářští“býv. poslanci
jsou zatýkání. Po celém Rusko zatčeny četné
osoby, tak že nejnebezpečnější vůdcové povata
leckého hnutí jsou ve vazbě. Sociální demo
kracie chystá ta všeobecnou stávku železničních
a telegrafních zřízenců, k níž sotva však dojde.
Nová doma, svolaná na den 14. listopadu, bade
zvolenu na základě zcela nového volebního
řádu, při čemž bude dána přednost třídám
vzdělanějším a sociálním postavením vynika
jicím.

Zprávy místní a z kraje.
Řádná schůze městského zastupí

telstva v Hradci Králové koná se dnes
v pátek o 4. hod. odpol. v zasedací síci. Program:
1. Volba čtyř zástopců města do kuratoria měst
skóho dívělho Jycea v Hradci Králově. 2. Předloží
ee ku schválení změna regulačního plánu, pokud
ne týká čar regulačních po obou stranách erární
eilnice, vedoucí od Hradce Králové ka Pražskému
Předměstí a bloku V. a VI. 3. Rozhodne še 0 při
jetí nadace Jana a Marie Erušvicových pro zchudlé
obchodníky po případě zchudlé řemeslníky neb
jich rodiny do správy obce a 0 žádosti obchod
ního gremia, aby pro případ, že by obchodního
gremia v Hradci Králové nebylo, městské zastu
pitelatvo převzalo právo praesentační k této nadaci.
4. Rozhodne ge o praosentaci nadací: a) Fran
tiška Palackého pro posluchače české techniky
v Praze, b) Josefa Bartaška pro posluchače lé
kařství. 5, Rozhodne se o udělení nadání: a) Ur
bánkova za nejlepší prospěch v chemii na c. k.
vyšší realce v Hradci Králové, b) pro patentální
invalidy. 6. Stane se usnesení o převzetí nadace
pl. Františky Teubnerové, založené p. Karlem
Teubnerem pro chudé a do Hradce Králové pří
slušné vdovy. 7. Nabídka al. Marie Patechové ua
prodej 1/12 domu č. p. 126 v Hradci Králové.
8. Zpráva odboru zastavárenského o billanci obecní
zastavárny za rok 1906. 9. Rozhodne se 0 pod
mlukách, za kterých uzavřena býti má sápůjčka
K 12.000 na zřízení dívčíbo lycea. 10. Rozhodne
se o žádostech: a) p. Olto Fachse sa koncessi
k výčepu pálených nápojů v domě č. p. 163.,
b) p. Karla Peera za udělení koncesse pro infor
mační kancelář. c) pí. Pavly Bůbmové za kon
oessi ku výčepu lihovin v domě č. p. 78., d) pí.
Anny Ublířové za koncessi hostinekou v domě
č. p. 86., e) pí. Anny Tiché za povolení k vyvá
ření jídel v domě č. p. 163, f) p. Em. Hajlicha
sa koncessí hostinskou v domě č. 197/8. g) p. Jos.
Vejběry za povolení k výčepu piva v domě č. p.
226., h) pí. Milady Jirsové o povolení ku zařízení
ústavu veřejných posluhů. 11. Obsadí se místa
strážníků. 12. Žádost Aloisie Andrové, vdovy po
měst. pol. strážníka, za udělení pense. 18. Žádost
hajného Františka Eliáše o povýšení do I. třídy.
14. Stane se usnesení o tom, že budova č. p. 98
a některé místnosti v domech čp. 33 a 230 osvě
tovým úkolům výhradně, trvale a bezplatné jsou

na dobu od roku 1907—1910. 16. Rozhodne se 0
žádostech za udělení práva domovského v Hradci
Králové. 17. Dotazy. — Vyřízení spora s p. J.
Fričem, civil. geometrem a stavitelem v Hradci
Králové.

Ve schůsí městské rady králové
hradecké dne 17. června t. r. úsneseno: C, k.
okr. bejtmanství, jako úřad stavební, bude požá

dáno, aby nařídilo úpravu fagady věznice do
Žižkova náměstí a úpravu plotu sahrádky k ní
přiléhající. Vzata byla na vědomí zpráva o čin
nosti „Č=ského semakého pomocného spolku pro
nemocné plicními chorobami“ v Praze za r 1906.
Dramatickému odboru živnostensko-čtenářské jeds
noty zde propůjčeno bylo městeké divadlo k uapo
řádání divadelního představenína den 13. července
t. r. — Žádosti sdejkí příslušnice Marie Tranko
niové v Židenicích u Brna o udělení mimořádné
podpory na léky a Act. a Marie Topolových o
udělení podpory na byt, byly zamítaaty. —- Udé
leno bylo povolení ku zřízení klosetových sáchodů
v domě čp. 110 pí. A. Fričové. — Důchodenský
úřad se poukáže, aby k rakám pol. strážníka J.
Masáka vyplatil částku 8 K sa výuční list, vy
daný živnost. společenstvem v Ponchově zdejšímu
chudému sirotku Jos. Jelínkovi. — Jedna chudin
podpora měsíční prodloužena byla na doba od 1.
Července do 31. prosince 1907

Pokrokový klub verbuje živnost
míky. Zdejší živaostníci mají v dobré paměti
z nedávných voleb rozpínavost pokrokových agi
tátorův a z vlastního názoru zoají něžnon allianci
pokrokářů se židovskými kraby. Vědí tedy dobře,
čeho se mobsu od pokrokářů nadíti. Proto sype
pokrokový štáb zdejším lidem v „Osvětě lidu“
písek do očí, vyzývaje je, aby se přihlásili v po
krokovém klubu „o společnou práci“. Že de prý
pokrokový klub zasadí o prodloužení assanace, 0
provedení některých novostaveb atd. Uznáváme
nutoost podnikavosti a čilosti ve stavebním racbu,
ale nevidíme v pokrokovém klubu toho kouzel
níka, jenž by stavebním živnostem pomohl v městě
našem na nohy. O assanační zákon stará se městaké
zastapitelstvo a novostavbu projektovaných objektů
provede městská správa také bez pokrokovéno
klubu. Není tedy nutno, aby živn»stníci naší dělali
štafáš židovským generálům v pokrokovém klubu;
a páchlo by to přímopokrokářským klerikalismow,
kdyby se měly stavební práco zadávati jen živ
nostníkům v pokrokovém klaba zapsaným. Budeme
nad tím bdíti, aby s obecních peněz neodměňo
vali se pokrokářští náhončí, nýbrž aby fozhodo
valy důvody zcela věcné a obled na obecné blaho.
Nevěříme tomu, že obecní správu má pokrokový
klub pod svým kloboukem, a proto je zcela zby
tečno, dáti se naverbovati do židovského spolku
k vůli liché naději oa kus práce v budoacnosti.
Ostatuč pokrokový klub nemasil do budoucnosti
své členy odkazovati a měl by začíti ihned práci,
aby též nestavební živnostníci našli slušnou exi
stenci a chráněni byli před tlsnivou konkurencí
příslušníků cizího národa. Když tohle pokrokový
klub dokáže, pak poskytne záruku, že nechce na
cizí útraty dělati presenty.

DilecósníCyriilská jednota v Hradel
Králové koná valnou bromadu dne 26. t. m. o
6. hod. večer v Adalbertina 8 tímto programem:
1.Zprávy funkcionářů 2. Doplňovací volby výboru.
B. Volné návrhy.

Z Kleperovadivadlav HradelKrál.
V sobotu dne 16. t m. zahájena byla velká ma
tiční slavnost divadeln m představením a koncertem
zdejší vojenské kapely. První, u nás dosud ne
známá aktovka „Nový aport“ od K. Jonáše upsu
tala svou myšlenkou a rozmarným závěrem „Novým
sportem“ zabývá se velkostatkář Lambert (p. Peřina)
a jeho choť felč. Němečkova); navštíví je domácí
přítel Kladareký (p. Broukal), panička ho svede
k políbení, při čemž je překvapí manšel. Scéna
hrozící tragikou náble Be smění, když Lambert
překvapenému příteli elěluje, že byl Jeu napálen
a že není prvním, nýbrž již patnáctým. Ulohbybyly
v dobrých rakou; u p Peřiny bylo by si přáti
lepší nastadování role, čímž by výkon jeho získal
jistoty a vervy. — V drahé veselobře Novákově
„Žárlivci“ bavilo ae obecenstvo zaamenité zajíma
vými, ač leckde snadoo předvídanýmizápletkami
děje, jenž vyzněl obvykle „šťastným“zakončením.
Vtipů bylo ve hře také hojnost, ač některýk vůli
mladšímu dívěímu světa, jenž z větší části hlediště
plnil, potřeboval by pooěkad zjemnění. To platí o
scéně Bukovakóho se Zámeckým. O sdar této ve
selobry mají přední zásluhu dámy, jejichž výkony
zasluhují již z toho důvodu plné nsnání, ježto di
vadelní prkna nejsou jim obvyklými. Značného ú

spěchu získala M prof. Hobsková v úloze mladéžárlivé paní. 81. Fajererova1 sl. Havelkova byly ve
svých rolích dobrými. Úloby pánů byly obatarány
routinovanými ochotníky, proto úplně uspokojovaly,
aš na výkon p. Daška, jenž byl příliš mdle pojat.
Činohra Dykova „Smuteční hostina“ působila svou
ponarou náladou poněkud tisnivě, kontrastujíc

velmi značně 8 předcházejí veselohrou. Věedulsujet manželského rosvráceného svazku je aloe
zpracován brillnntním © dialogem ve „Šmutečaí
hostině“, ale nemá mnoho dramatických efaktů.
Obtížná role exaltované a peycaologicky zábadué
manželky byla svěřena sl. Ruthové, která ve bře
projevila pozorubodnou snahu, aby vzbudila v di
váku představu, že takové záhady jsou v životě
možny. Pan Dušek se ném daleho lépe samlouval
v roli srazeného manžela nežli v „Žárlivcích“.
Patrně mu lépe sluší charakterní role. Pan Peřina

počbrou: jen bychom ei přáli, aby „Smutečníostina“ představení sahajovala. — Komoert vo
jenké kapely jobsahoval vaeeměs skladby českých

skladatelů. Litovati dlužno, že místo pro orchestr
nedostačnje; nedplnost y byloznátivesmyčelok;
tak na př. v ouvertařek o; „V studal“ stra
tila se úplně Agurace basu ve violoacellech a
kontrabassech a příval plechů přikryl v této i ná
aledující skladbě (onvertura Svatojanských proudů)
mnobdy prim někdy nedoeti jistý. 8 pochopitelným
zájmem očekávána byla aklsadba domácího antora
p. Vince. Kerbulky: „Slovanskýtauec“ Urážím-li,
še jest to první pokus, musím jej nazvati velmi
zdařilým, a to hlavně v pěkném thematu i jeho
závětí a v originelní hbarmonisaci na př. ve 4.
taktu, kdy thema přeskočí a dominanty na malou
terci a směle přehoupne Se ku klamnému závěru
us subdominaotě. Té1 instramentace první věty je
dobrá. Schází však provedení thematu jednak se
stránky harmonické v různých kadencích a v mol
lovém obratu (byl by velmi pěkný), jednak so
stránky instrumentace, aby totiž thoma ozvalu 88
alespoň ve všech drazích nástrojů; tím pozbyla
by skladba jednotvárnosti; jinak ale měla úplný

utachajícím potleskem. Rovněž tak nadšené po
sdravován byl p. kapolafk Manror, který sa krá
čas zjednal ui zde všeobecné sympatie 4 pozvedl
hudbu Da nebývalou výši. Dr. Aligwia.

Praktická výchova dospívajících
dívek v pomslemátěŠkolských sester.
K dosavadnímu kursu pěstounek v ci Králové,
jenš letofním rokem dokonal svůj pátý běh, a
jehož absolventky nabývají způsobilosti učiti na
školách mateřských a opatrovnáčh, a jeně posky
tuje dorůstajícím dívkám vůbec příležitosti, zasá
bnonti co nejpraktičtáji do řádné výchovy dítek,
požadavku a základu to života nejen rodšoného,
ale i společenského a národního, připojen bude
počátkem tohuto školního roku: kurs industriální
a praklícký kurs kuchařský, v nichž bude dívkám
umožněno, jednak vzdělati ae na učitelky ročaích
prací škol obecných i měšťanských a vycvičiti 6e
v obyčejných i umělých pracech račních v domác
nosti potřebných, jednak nabýti zročnusti ve vá
ření a připravování pokrmů, konservování potravin

niti se vyučování v kursu půstounek a ročních
prací nebo vaření sároveň. Aby čkola vytknu
tému účelu vyhověla, má povaha istermátu; avšak
nejsou vyloučeny ani dívky mimo ústav bydlící.
Bude to praktická škola, které jsme dosud zde
postrádali. Na požádání zašle správa prospekt,
jak podrobněji udává insert v tomto čísle.

bon e uřízemí a udršovánéměstského dívčího lycea v Mradel Krá
levé. Stanory apolka byly úředně schváleny a
přičiněním obětavých dam, které svaly ku přistu
pování ke spolku, přihlásilo ae veliké množství
členů. Ustavující valná bromada bude se konati
dne 25. t. m. v úterý, v sále besedním o půl osmé
hod. večerní a lze očekávati, že pánové a dámy,
kteří se o důležitý tento podnik koliuroí sajímají,
ge v hojném počte dostaví. Na programu jest
Čtení stanov, zpráva o přípravných pracích lyoeál
ního odboru a volba knratoria. Do karatoria volí
Členové zakládající a skuteční D 'členů, členové
činní a přispívající rovněž 6 (celkem 10 členů).

Matiční slavnost v Hradci Králové,
pořádaná v sobotu 15., a v neděli 16. t.m. v měst.
sadech „Na střelnici“, vydařila se nad očekávání;
vždyť i nepoboda hrozila slavnosti skázou. Místo
slavnostní bylo přeplněno účastaíky, kteří také
ploč těšili se ze slavnosti. Naše Matička dostala
pěkný dárek, jak níže vytěeno. Příjem: Vstupné
a koželky K 89278, divadlo K 587-50, tombola
K 12190, volební právo a limonády 41-31, lovení
na suchu 24:10, ovoce 802; celkem přijato K
162061. Vydání: Hudba K 25340, tiskérna K
92-35, divadlo K86 89, tombolla K 33.81, poaluby
K 25.10, provor. právo K 23.13, ohňostroje K 19,
lampiony K 1712, výlohy jednatele K 10.92, de
korování K 15-—, policie a plyn K 640, balony
K 6.64, volební právo K 3—. Čistý výnos K
1038-92.

Firma J. F. Langhans vystavilazase
veliká skvostná tableaux, na nichž velmi promy
šleně seskupeny čistě pracované obizny pro
fessorů a žactva. Fotografie tvoří s uměleckou
ruční malbou ladný, harmonický celek. Firma se
vyzaamenala jek komposicí moderní malby, tak
saranžováním zmíněných obrazců vkasné zarámo
vaných..

Zápis žáků do I. třídy c. k. vyšší
reálky v Hradel Králové jest v pomdělía

v ter dno 8. a 9. července t.r. všdy od 8—10.hod. dop.v ředitelně ústavu. Ímací skoušky
bned po sápise. Bližší správy obsabuje návěští
v budově ústavu.

Zdrašemí. Sdružení všech holičů a vlásen
kářů v Hradci Králové a okolí zdraší všecky své
práce a výkony od 1. července t.r. o 25%. Nový
doklad nenstávající tivnostaické krise, které se
musí věnovati pozořnost největší. Sotva Eivnostai
otv ce poskytne nějaký drobečak,. již jest
e drahé atrany tísnóno dvojnásobně, tak že není
diva, jestliže sahá vo svém smutném stava k své
pomoci sdražováním svých výkonů. Mlavi-li se
maobo o neblahé krici dělnické, měl.by se nejpil
nější zřetel obrátiti k těžee zápasícím živa m.
Někteří sdejší občané chtějí živnostnictvu „pomoci“
— protestem proti assanačním výhodám.



Změna nájemce restaurace v„Adal
bertinm“. Dosavadní nájemcereatauracea hotelu
v „Adalbsrtina“ p. Bařtipán vzdal se obchodu a
bude se věnovati -správě svého lázeňského pod
niku ve Štěnkovéě. Restanraci i botel „Adalber
tina“ převzal p. Václav Štermberg, bývalý pájemce
renomovaného hotelu „U prince“ v Čáslavi. Pana
Štemberga provázípověst -osvědčeného odborníka,
jenž bonosil se výbornon kuchyní a jemným pivem,
Není pochyby, že získá si těmito přednostmi přízeň
nejširších hrahů.

Věelařům. Firma Fr. Viktoria v Hradci
Králové na Velkém náměstí (protí biskup. residen“
ci) oznamuje, že rosšířila svůj závod zavodením
veškerého včelařského nářadí a veškerých potřeb
pro včelaře.

Z Maolšovije. Zdejší „včelařský spolek“ po
řádá v neděli dne 29 t. m. úchůsi spojenou s před
páškon v hostinské místnosti p. Matějky.

Z Poachova. Všeodborovésdružení křest.
děloictva bude konati u nás v neděli dne 23. t m
o 3. bod. odp. důvěrnou schůzi v hostinci „08
Staré“, při níž bude předoáěka o hoapodářekém
úkola říšské rady. — O ponti ponchovaké bude
miti slavnostní kázání vadp. Dr, Gastav Domabyl;
slavoou mši sv. sloužiti bude papežský prelát,
vadp. Fr. Hampl. Kolem s.cby av. Jana Nep.

řed kostelem jest nyní nádherná, velice umělá
ovová mřiž, pracovaná v c. k. odb. škole králové

bradecké podle nákresa proslolého p. architekta
Němce. Pouhé režijní výloby na toto stkvostné
dílo činí 386 K; celkové vydání za důkladnou re
konstrukci zahrádky a sochy činí 834 K.

Z Nav. Hradce Král. Sbor dobrovolných
basičů v Novém Hradci Král. slaví pod protekto
rátem slavn. obecního zastupitelstva své Zóleté
trvání sboru. Pořad slavnosii: V sobotu 22 června
1907 v sále „u Malců“ slavnostní představení:
„Čest hasičetyn“. Vemelohra s hasičského života
o 3 jednáních od Václava Ježka. Začátek v 8 bod.
večer. Předprodej vstupenek u př. Malce. Žactvu
vstup nedovolen V mezisktí koncertuje hudba p.
K. Císaře. V neděli dne 23 června: 1. O půl 2.
hod. odpol. seřadění spolků v Svatojanské ujici.
2. Ve 2 bod. odchod do ulice Prašiogrové, kdež
ptomlaví JUC. Michálek z Roudnice u. L., dele
govaný řečník Z Ú. S. H. „O vývoji, úkolech a
moderních zařízevích hasičstva“, 3. Průvod a bud
bou do less pod hájovnu, kdež pořádán bude
koncert. O zábavu starati se bude loutkové divadlo,
závodní koulení, tombolg, rychta, pošta atd.; téš o
tanec bude postaráno. Při koncertě účinkuje úplná
kapela p. Cisaře. Večor zábava pří hudbě o Malců.
Čistý výnoscelé slavnosti věnován bude podpůr
nému fondu sboru. Za nepříznivého počasí odbývá
se vée v hostinci u Malců.

: Z Novobydžovska a Jaroměřska.
(Visitační glosy.) Letošní visítační cesta J. B. M,
skončena 4 června v Sendražicích n Smiřic. Jak
mocné vzrušení vyvolávalo u věřícího lidu obje
vení se nejdůst. velepastýře, 8 jakou unelíčenou
úctou vítal a jak dychtivě přijímal lid žebnání
svého arcipastýře, s jakou pietou býval přítomen
av. obřadům, 8 jakou vzácnou pozorností přijímal
nejdůst. veleknězem tak horlivě hlásané slovo Boží
a sledoval katechese ve avatyních i školních bu
dovách, konané s tou milou, až tklivou vlídnoatí
k maličkým i dospělým věřícím, to vše nelze perem
vylíčiti. Však o tuto příznivou bilanci zasloužilým
učinil se též v nemalé míře borlivý klerus se epo
řádanou duchovní správou, kterážto jest i pod
kladem účelné katolické organisace lidové, tak že
jedné ber druhé nelze si ani mysliti. Díky sa to
boďtež opětně vzdány blahé paměti svěčaělému
nejdůst. velepastýři Edvardu Janu, jenš ve svém
prosiravém duchu kladl základy katolické orga
nisaci a stejně horlil o spořádané duchovní správy.
Nelse upřítí, že uvědomění katol. lidu visitačoí
cestou J. B. M. bylo znamenitě posilněno a nejdůst.
velepastýř za fysickou námahu a patrnou únava
dvouměsíční visitační ceston v letošní jarní nepo
hodě pocítí ve svém urdci radost z upevnění a
rozšíření království Božího v duších svěřendho
sobě lidu. Stejně milé a přívětivé jednání vadp.
kanovníka a latere jakož i důst. bisk. p. ceremo
váře přispělo také k důvěrnému přilnutí diecesánů
k nejdůst. velepastýři. Jelikož i v příčiněúčelného
zařízení a vysdobení svatyň nejdůst. velepastýř
uplatnil se jako povolaný interpret církevního
umění, bylo i v této příčině požadavkům visitační
cesty jak náleší vybověno. Resnmě gloss letošní
generální kanonické visitace možno ehrnouti v ne
rozum, že duchovní harmonie mezi nejdůst. vele
pastýřem, duchovenstvem a lidem věřícím vyzněla.

v Hymnus ladných akkordů ko cti Boží a spásevěřících.
Krajinský slezd III. řádu sv. Frau

tlška konati se bude v Opočně na státní dráze
v neděli dne 30. června t. r. Pořad: Ráno o 6. bod.
tichá mše av. v kostele O0. kapucínů a sv. zpověď.
O 8. hod. promluva na uvítanou a ku společnému
sv. přijímání, P. Richard Randák, ředitel III. řádu.
V 10 bod. průvod do děkanského kostela, kde
elevnostní kázání pronese P, Antonín Podlaha,
kněz ř. kapuc. a po té slavná mše svatá. Odpo
ledne o 2. hod. zahájeno budo shromášdění vsále
Národního domu. Sjezdovéřeči pronesou : P. Ant.
Kaška, děkan v Kostelci u. Orl., o tbemata: „Duch
ev. Františka“. P. Ant Podlaha: „Divadelní život

terciářů“; p.A. Drápalík, c. k. gym.očitel v Hradci
Králové: Fůtast torcářá na veřejném životě.“
V přestávkách zapěje pěvecká jednota cyrillská
dva sbory. Slavnost skončí v klášterním kostele
chralozpěvem svatého Ambroše a uděleno bude
apošt. požehnáví. Terciáři východních Čech, do
stavte Be co nejčetněji!

Průmyslové muteum Podkrkomoč
ské v Hořicích uspořádslo v umělecké síni
školní budovy na Habra výstavu vzorných repro
dukel (rytin, leptů, originálních litografií) frau
couzských, německých, anglických, holandských a
žaponských, ku výzdobé školních místaosti a do
mácností, aby ukázalo, jak „cizina“ ve 8naze popu
larisovati umění daleko dospěla. Výstava je pře
bledná, přes to však bohatá, obsabujíc vynikající
reprodukce předních firem. Za 3"/, léta trvání
umělecké sloč, stálé to výstavy plastik a drob
něbo uměleckého průmyslu, vystaveny byly téměř
všecky dobré české reprodukce, tak že výstava
nynější vhodným je doplňkem snah ukázati dětem
i obecenstvu umělecká díla. Výstava potrvá do
16. července a jest každou neděli a svátek bez
platně přístupna, hromadným návštěvám i ve všední
dny. Kn konci školního roka, kdy učitelstvo koná
vycházky se avými žáky, možno doporučiti ná
větěvu výstavky uvedené co nejvřeleji, neboť při
nese nejen požitek umělecký, ale i poučení.

Z WVobřenic. (Naše obecní hospodářství.)
Páni strčili hlavy dohromady a radili se. Véděli:
do protokolu prodej cesty musí a penize do kasy,
farář mlčeti nebude. Čiperná pokroková hlava vč
děla však, jak do toho. žili nedělních služeb
Božích, kdy tarář musí být v kostele. P. starosta
poslechl, avolal sobůzí na půl 10. hod. dop., kdy
trvají ještě služby Boží; „věrní“ nešli do kostela,
honern se sešli a v nepřítomnosti pana faráře od
hlasovali a protokolovali prodej oné parcely. Ně
kteří ovšem nevěděli dobře, oč jde. Šli a hlaso
vali, protože „mezi pány od volkostatku a obcí
odjakživa bývala shoda“. Ejhle klerikální bejlí
(= zneužití náboženství) v uároděl Škoda, že o
něm nerěděl p. ředitel Erlbek. Mobl je vytrhati
hned v počátku! Pokroková hlavičku však sapo
mněla, že ku prodeji obec. statku musí být pří
tomny %, členů zastupitelstva, jinak jest prodej
neplatný. Při tomto prodeji ale */, přitomoy nebyly,
p. farář a dva členové byli v kostele, když se o
tom Jednalo a usnášelo, čtvrtý vůbec d> schůze
nepřišel, byl tudíž prodej neplatným. Tohoto ne
dopatčení chtěli užiti p. farář a několik občanůa
zakoupit ono místo, velmi vhodné pro malé skla
diště u dráby, pro právé založenou Raiffoisenku
a podali proti onomu prodeji protest, šádajíce,
aby se buď p. Weinrichbovineprodávalo, poněvadž
to je cesta do nádraží pro náklady, anobo může-li
se prodat bez poškození veřejných zájmů, aby se
prodalo ve veřejně dražbě. Pochodili ale jako se
dláci u Chlumce. Okresní výbor v Nechanicich,
v němž vlivným členem je ředitel cakrovarn páně
Weivrichova, utnal nejprve na základě předlože
ných spisů jednacích, že schůzi bylo mímo ata
rostu přítomno pět členů, tudíš zákonem žádaný
počet dvoutřetinový; jakoby 6 bylo */, z 10. Když
podáno odvolání k výbora zemskému a dovozo
váno, že %, z 10 jest 6*/, — 7, shledáno pojednou,
že nedopatřením kanceláře okr. výboru vloadila
se do původního výnosu chyba, která odporuje
správnému usnesení, že jich vlastně bylo mimo
p. starostu ještě 6, celkem 7 a výslovně jmenován
člen zastupitelatva, kterého obecní protokol dotyče
ného sezení udává jako nepřítomného. Od koho
a kde byly jednací spisy „opraveny“, že pojednou
místo 6 členů bylo přítomno členů 77? Je vidět,
že kde panuje „shoda“, leccos se dokáže. Mezi
tím opraven i náležitě obecní protokol. Nějaký
mudre chléje p. Weiprichovi a snad i sobě po
moci, připsal dodatečně asi po 3 měsících do
protokolu obecního — na konci stránky se mu to
pěkně hodilo — „že když později scházející nad
uvedení (31) členové se dostavili, že jim byla věc
řádné vysvětlena“ — a tak svou nešikovností
vlastně dosvědčil, že rekurs má pravdu.

Ze Lhoty ped Libčany. Nleč.Ludmila
Sirůčková ze Lboty p. L. a p. Bedř. Procháska
s Vosic slaví svůj eňatek 26. t. m. v jub. kapli
ve Lhotě pod Libčany. Gratulujeme.

Odpověďs Hronova na socialistické
poučování. Naši bodří soudruhové ve 43. vol.
okrese, jsouce zklamání svým před Česem jistým
vítězstvím volebním, nyní bědojí jako nad spále
pištěm. Pánové, jen rozum do hrati a řádně pře
mýšlejte, kdo vlastně jest vinen vaší tak velikou
porážkou, Po úvase řeknete: „My sami.“ Váš pan
kandidát, „národní“ učitel Kudrnáč řekl na echůsi
voličů v Bohuslavicích: „Soc. demokrat se třeba
e čertem spojí proti klerikálům |“ A to sami sa
jisté usnáte, že spojenectví s čertem málo kdo by
si přál a proto lid vážně přemýšlející, budoucí
židovský atát si nepřející, a hnusem odvrecel se
od strany, která a čerta pomoc hledá. My vám,
pánové, radíme, abyste nechali klerikály na pokoji.
Raději se učte u slušnosti a pravdomluvnosti;
psk možná, že váš p.kandidát (ale s čertem ať
6e nespojuje) při příštích volbách projde. Co se
týče pamfletu v Textilníku se dne 13. června, od

vvídáme: případá nám ta lokálka jako rak, který
iné pobízí k pocbodu do předu. Co se týče pana
Drejsla a Dostála, oni ovéem nejsou socialisty a

proto je notně hanobíte; že jsou pánům na
rospěch, proto si je ustanovili. Že jsou poctivými
estanskými sociály, to jim slouší jen ku cti. Že

by byli podlízaví svým pánům, o tom pochybujeme.
Udělojeme však slovo p. Lokvencovi; ten ať vám ,
poví. jak to je, když člověk brdina a při tom Bo
cialista je « práce propuštěn a pak sežene jakousí
vlivnou osobu a jde „poníženě prosit!“ Co me týče
toho celibátu, to nám připadá, jako když flašine
tař hraje pořádjednu. To jest již moc stará píseň
a proto se, pánové, naučte zase nějaké nové.
My odsnzujeme každého, který porušuje čistotu,
ale zároveň odsuzujeme, když muž mající ženu a
dítky, porašuje věrnost manželskoua jeví velikou
vlídnost k manželce neb dívce jiné Snad by vás
o tom mohli poučiti pánové, kteří k vám Často
mluví o klerikalismu, vždyť na okrese máte řeč
níků dost. Suaď pp.: Pražák, Horák a Holub o
chotně vám vysvětlí neřesti, které i v rodinách
dělnických leckde bojí; snad přiznají, že máobdy
klesne i takový člověk, který celibátom vázán není.
Že ve svých řadách máme lidi, kteří křivé přísa
bali a cestojícího okrádali bankrotem, tu jest snad
malý omyl. Nepletete se v adresse? Vzpomeňte
na své patrony šidy; ti v tom umějí chodit jako
virtnosové. V tomble umění by obdrželi lehce
první cenu. V různých švindlech jsou velikými
mistry židé s soc. demokraté. Jen zpytujte dobře
svědom! vlastní. Choete-li z křivé přísaby viniti
vám moc nepohodlného katolíka, dejte dobrý pozor“
Rádi bychom věděli, který z nás křivě v okrese
přísahal. Proč pak, lbáři, když něco víte určitě,
otevřeně vše nepovíte? Proč to nenapíšete jasně,
by vám napadený mohl dáti příležitost k důkazu,
že vaše zpráva jest pravdivá? Mluvíte-ii o dělení,
tomu se nedivíme. My víme, že sami vaši stou
penci k tomu chuti mají cost. Ať vám poví p.
Pražák, zda se pamatuje na mládí jedacho nyní
borlivého socialisty, který již v obecné Škole se
dělil s p. učitelem o zemépisný atlaa; i své jméno
do něho vepsal; po čase však ku svá lítosti jej
musil vrátit; snad znáte také ty — různé Švin
gulanty, kteří a tím dělnickým krejcárkem se do
vedou dělití, Tedy jen dělení si nechte opětně
dome. — A ještě slovíčko, které vás charukteri
suje. Vůdce pocialistů v Německu Harden v ča
Bopise „Zokunft“ píše: „Není divu, že ne jenom
měšťáci, ale již i innozí poudruhové od rudých se
odrracejí; dvsud Be jich přidržují jen davy děl
úniků, u vichž je těžko k rozeznání, co je u uich
větší: zdali fanatismus nebo — novědomost.“

Socialistická náboženská smáše
vest ve Zbočníkmu. „Náboženatvíjest věcí
sovkromon“, tak tvrdí i naši socialisté. Ale ta
jejich prakse! Kdo jde kolem Veselky ku Zbeč
níku, hoed ge o jejich avobodomyelnosti přesvědčí,
nepatří-li do jejich tábora! Když jsme na př. cho
díli na májovou pobožnost, pokřikovali na nás po
tupně hošíci sotva škole odrostlí: „Modláři, růže
nečkáři“ a posměšné říkání otčenáše ozývalo 8e
se „vzdělaných“ brdélek. — 16. června ubíral se
průvod poutníků kolem téhož hostince; soudruzi
celí radí nad modlitbou poutníků vybíhali ven a
provázeli je různými úsměšky. A jeden stařec měl
ještě velikou radost, jak se ta mládež v kultuře
tuží. — Hluchoněmý chuďas, člen našeho edružení
F. Vlček byl dotazován od radých posuňky, zda
jest u „studených“. Oa přisvědčil. Na to nové po
suky, zda oni (gondruzi) jsou n „teplých“. On
též přikývl. Za to dostal notný poliček. Tak se
chovají tito laskaví lidé k ubožákovi, jehož každý
slušný člověk musí grdečně politovati. Pomalu to
bude na Hronovsku vyhlížeti jako v San Francisku.
I u nás jest totiž potřebí apozorňovati, aby žádný
v noci nikam nevycházel. Nedávno zde přepaden
T8letý stařec; měl na mále, že nebyl vhozen do
vody. Jindy zas na Braém pronásledovali jiného,
že volil dr. Horského; měl co dělat, aby se za
chránil útěkem. Jeden útočník ztratil při tom satří
brný řetízek od hodinek, ua němž byl zavěšen
veliký zavírací nůž. Ovšem že majitel ani po vy
zvání se k řetízku nepřihlásil. Varujeme každého
našince důtklivě před vychátením na ulici za trny.
— A ještě něco do památníku pánům chlapcům
socialistickým. Podepsali jete se na prohlášení,
že nechcete, aby vaše děti do kostela chodily.
Vždyť mládenci, jste ještě přecu svobodní a nevíte
ani, zda jaké děti vůbec míti budete. No — a teď
ty děti, kterých nemáte, rozhodně posílat nikam
nemusíte; na to nebylo potřebí ani písemného pro
testu. — Ku koncitolik prohlašujeme, že se vašich
násilností a brubostí neralekneme. Lid čím dál
více přemýšlí o vaší vzdělávací práci. A poznávají
vás čím dál tím líp svláště ti, kteří se dali zajati
do vašeho vášnivého tábora jen k vůli tomu, aby
trochu obstáli a neslyšeli kašdou chvíli osobní
útoky. Atak čím útočněji si povedete, tím rychlejší
bade váš pád. My však poctiví sociální pracovníci
se budoucnosti nelekáme; ta náleží nám,

Jimak na kostely, Jinak ma školy.
Y posledním čísle „Posla « Podhoří“ stěžuje si
nějaký pisatel do nepřízně vlády, že na obecné
školy v Čechách v roce 1906/7 nedala ani haléře,
na kostely všsk celkem 265.434 K. Každý, kdo
není na hlavu padlý, musí doznati, co naše Školství
ročoě pobiti, více než polovici všech zemských
přirážek. O školství pečuje zem a nikoli stát; kdo
není slepotou raněný, musí doznati, že naše školy
jsou stavěny pěkně a že jich přibyl značný počet.



Zřízením nových škol a zlepšením platů učitc:
ských ne finance zemské značně zatížily. Kostelů
naproti tomu je všude zvláště ve velkých městech
citelný nedostatek, a vypadají proti školním pa

-lácům někde jako popelky. Viz Pardubice, Náchod
a jiná četná místa. Země a stát nedávají na ko
stely téměř nic. Co stát dává, to dává ze zaba
veného církevního jmění; kdyby měl stát všecko
vrátiti, co církvi zabral, pak by celá česká země
měla dostatečný počet rozedhlých a nádherných
kostelů, duchovenstvo by bylo dle zásluhy a práce
řádně z církevního jmění placeno a nemusilo by
Be doprošovati žebrácké almužny.

Z Humětátm. Fabrikant Holab, rodilý
Čech, jeně v Tyrolsku máněkolik továren, za
koupil zde na pruské hranici starou Lerohovu to
várau na papír, kterou přestaví a zřídí na továrna
na vyrábění umělých drahokamů. Rozkošné, ale
zapomenuté údolí orlické opět oživne, neboť pan
továrník Holub bude ve své továrně zaměstnávati
na 400 dělníků.

Ze Sulovice u Čáslavě. V našem60. vo
lebním okresu vážně se přetřásá otázka, kdo, aš
Pán Bůh jednoho uynějšího p. redaktora k ne
beské pravdě povolá, tuble pozemskou pravdu
bude po něm achopen tak rytířsky hájit a hlásat,
kdo se jí ujme. Nelze upříti,že ve všem je mnoho
povolaných, ale málo vyvolených. A p. redaktor
je jistě vyvolen, protože, jestliže nikdo jiný, tedy
on jistě pravdu má. Za našich časů se ta ubohá
pravda však moc pohlavkuje, takče chybou je,
pravdu do světa vystrčit a hlavu neschorat, pro
tože by facka mířená na pravdu mohla se přile

ti na blavu. Časovon otázkou a starostí mno
Řých proto je, kdo se odhodlá býti nástupcem p.
redatora. Mimo to je přirozeným úkazem, že po
muži věhlasném a statečném pravdy obhájci mívá
nástupce těžké postavení. Divíme se, naco všecko
po těch volbách ti lidé myslí a čím se trápí. Ta
kovouble starostí! Od čehopak je přísloví: „Nikdy
není tak zle, aby nemohlo být dobře“? O tuhle
věc je už dávno postaráno. Jak dlouho už jeden
intelligent v městečku B. P. ee cvičí „pravdu“
vystrkovat a hlavu schovat! Tento měsíc ovšem
mohl by se vymlonvat, že je moc teplo a že je
lépe ani z domu novylézt, ale právě proto měl
by jíti mezi ty „studené“, aby zchledl. To je však
vedlejší; nechceme na něm provádět lékařskou

xi. Že to však bude pro něho výhodnějňím,
ude-li míti redakci doma, dá me myslit, neboť

daleko do města chodit není žádná příjemnost. Na
novinky a zajímavé zprávy je městečko B. P. da
leko bohatší než kterékoliv město. Tam je skrátka
živo jako v Čes. Budějovicích. Na programu obecní
volby ve znamení štíra. Štěstí, že po říšekých vol
bách zbyly v městečku jen dvě strany. Taková
situace tam ještě nebyla, takže se nedá nic před
povídat. Jenom tolik se ví, že strana horkokrev
ných, takto velice pestře namíchaná, ráda by těm
studeným zatopila, a že by na to potřebovala
více čestných měšťanů. Zvolen není dosud na novo
nikdo, a už proskakují správy, co se všecko zre
formuje. Náboženství už jeden pán reformovati
začal. Svádí ho kostel před okny. Pán Ježíš řekl:
„Kdo neuvěří, bude zatracen“, ale teď prý to
bude jinak: „Kdo neuvěří, zaplatí do tří dnů pacht
« pole, nebo mu to vezmu“. Začal reformovati
tam, kde přestal nebožtík slavný reformátor Sa
lámo Cerbuláti, a na ty se pije. Učedníků má už
pár. Dokonce i jakési mučednictví pro „svou víra“
zakusil, právě když chtěl prázdným půllitrem re
formovat hlavy nepoddajné — tiše to však snesl
a ani se tím nechlubí — dobrá to vlastnost re
formátora. Podle slibného začátku může to při
věst i na pamětní desku, ne-li na obelisk. A zas
by byla pro městečko B. P. nová starost, aspoň
kdo ji odhalí. To bychom navrhli toho z Rečian.
— I Bůh ví, co nám ty volby ještě starostí na
dělají.

Z Dobrušky. Od té doby,co mladíučitelé
pp. Krejcar a Hlaváček vyjeli si proti mně.v kon
ferenci, těším se zvláštní pozornosti pokrokových
štváčů dobruščských. Poslouchajíce naučení daného
„Volnou školou“, denuncují slova moje na kaza
telběpronesenáa ovšempozpůsobupokrokářském
Jhou a tupí. Za každé slovo svoje na kazatelně
ručím a jsem hotov je před kýmkoli hájiti. Vás,
pp. pokrokáři, mrzi nával posluchačů o deváté,
proto špiníte, proto jste mne nazvali nebezpečným
člověkem, proto lžete. Proč nereferujete správně?
Bylo vás v kostele dost ne výzvědy, mohli jste si
moje slova pamatovati. Milí páni, nebojím se vás,
pezaleknete mne. Pokrokářský nafonkanec pýchou
zmámený mne ani oraziti nemůže. Každým tý
dnem patrněji ukazujete, že žijete ze štvaní lidu
proti kněžím, že jste podplacení sluhové největ
ších zotročovatelů lidu, kteří vás užívají k oblupo
vání lidu, odvrácení jeho pozornosti od prospěš
ných snah a oprav sociálníob. „Bijte kněze“, toto
pokrokářeké heslo vyčerpává vaši činnost. V čísle
91. jste tvrdili, že jsem mluvil proti Dra. Drtinovi.
V čís. 24. již slevujete, že jsem řekl jen slova:
universitní professor. © Připomínám vaší slabé
peměti, že jsem řekl: „Jest nepoctivé tvrditi, še
církev katolická dovolovala rozlaku manželství |
kdyby to tvrdil universitní professor, a ještě ne
puctivější jest dovolávati se čtyřkrejcarové bro
tury.“ Či to vůs mrzí, že takový universitní pro
fessor nestydí se snižovati práci katechety a jej

tupiti? Choete-li, pokrokáří, lžete si dál a můžete
ni, když tak rádi, pomazati i ústa povidly po spů
sobu nezbedných hošků a emáti se: „He, he, jak
hezky to umíme.“ Jsem jist, že vám vaše pokro
kářská klaka bude břímavé tleskati. — Jmenoval
prý jsem Dra. Reyla a doporučoval za poslance.
Lžete, pp. pokrokáří. Jmenoval jsem Dra. Reyla
jako spisovatele knihy (Reforma manželství), jme

Brychtu, a řekl jsem, že jsem ochoten knihy ty
půjčit. Tomu může rozuměti každý, jen učitelský
vysvědač tomu nerozumí. Pokrokáři, vy se můžete
červenati za svoji prolbanost, Tážete se, kdo u
dával na učitele? A já ge táči, kdo udával na

veu s tím, pácové, aby lidé viděli, co si učitelé
dovolují proti kněsi. V jednom odstavci vašem
čtu: „Rádi věříme, že to není kvítko jeho ducha,
— ale soudíme, že celé kázaní dělal sám.“ Tomg
rozamí, kdo zná pravidla pokrokového myšleuí|
Pokrokářský mozeček všechno snese. — Prosím
vás, páni, nepouštějte ae podrahé do rozboru ká
zaní dříve, než ai přeříkáte desatero — umíte-li
je ješté — a dokod neuvážíte: Nepromluviš kři
vého svědectví proti bližnímu svému. — Připomí
nám, že výrok Scbopenhaneráv „Jen darebák ú
točí anonymně“ platí pokrokáfskému dopisovateli.
Dáváte mi otcovské napomenutí, abych ukázal,
jským mám býti. Tím se vám, pp. pokrokáři, ne
mohu odvděčiti, vy 8e již nepolepšíte, budete na
kněze dále lháti. Tedy na shledanou. — Citovalí
jste mi „Bílý prapor“, badete tedy míti i „Rož
květ“, jenž píše v č. 24.: „Professor Masaryk za
Jel si do Vídně adal so vídeňským šmokem inter
viewovat o politice nového parlamentu. Mluvil
naivně, tak že mu to jeho vyslechač řekl do očí.
Mosi jiným ae dětinsky chlubil, že on jest anad
jediný poslanec český, který nedostal ani jednoho
klerikálního Llagu. Jaká to nepravda! Ber kleri
kálních hlasů protestantských a židovekých nebyl
by prof. Masaryk vůbec poslancem Je patrno, že
prof. Masaryk s prof. Drtinou hodlají se v klubu
hodně roztahovat. Ale to může trvat jen kratinkou
dobu, než i ti nejhloupější poznají, že tu vystu

pole Jen moderní Don Gaijote a jebo věrný panošcho Pansa,“ Tak vidíte. — Jan Vaníček, ka
techeta.

Dodatek ku zprávě = Nechanle a
od Nechamle. Zprávy ty vyvolaly pochopitelný
rozruch. Najednou se potrefení pánové velice di
vili, jak může někdo taky nad nimi kontrolu pro
váděti. A kdo to tam dal? Kdo — kdo? Tohle
jiný nebyl vež některý v klerice! ©Pánové,
misto houževnatého pátrání raději trochu o svém
počínání přemýšlejte. Byli bychom věru rádi a
povděčni, jestliže by vůbec některý kněz z Ne
chanicka do našeho listu psal. Ale ti pánové
jsou klidní, jako by Nechanicko bylo hotovým ka
tolickým Eldorádem, jako by ge tam katolictva
neubližovalo nic. Ale právě při volebním bojí ee
znali katoličtí laikové, že má všechno svoji míru,
a že jest potřebí, aby sami hájili svoje přesvěd
čení jako krásný odkar dobrých katolických matek,
když se jim kněží v čelo nestaví Jeu nechejte
českého.sedláčka! Jest to dobrák, ale v snižování
avého náboženství vidí potupu vlastní. A pruto se
nedivte, že sami laikové ujímají se své víry —
ovšem nikoli k vůli kněžím, ale k vůli sobě. Něco
jame z dopisů zaslaných tedy již uveřejnili, ale
máme toho ještě více; jsou to věci ještě zajíma
vější. A proto jen pozor, ať váš rozjetý povoz ne
přijde o kola! Jest to sice mrzulá věc pro du
chovenstvo, že nyní 8e pokrokové zraky obracejí
naň jako na původce téch zpráv. Ale my blasy
roztrpčených laiků k vůli „svatému pokoji“ ne
míníme atlumiti vhozením dopisů nás docházejících
do koše. — Ale — nespravedlivými býti nechoeme
ani vůčipánům z jiného tábora. Právě nám dopsal
p. Arnošt Horáček, sat. ředitel měšť.škol., a žádá
opravu na základě 5 19. tisk. zákona, Předem
radíme, aby p. Horáček, aš bude posílati opravu
do časopisu nekatolického, dopis rozhodně reko
mandoval, protože jiná redakce by se lehce vy
mluvila, že dopisu vůbec neobdržela. Ostatné dě
kujeme za důvěra, kterou nám věnoval, jestliše
— což jest možné — věděl, jek jiné redakce si
v tskových případech počínají. Dále sdělujeme,
že by takovou oprava ani pří rekomandaci jiné

redakce neuveřejnily pro.její formu neodpovídající
úředním požadavkům. Ale jak již praveno — af
Jest přece jen také slyšena strana druhá. Tedy
dle správy p. ředitele není pravdou tvrzení, že
týž nedovolil jiti o křížových dnech na procesaí.
Nemohl tak učiniti, poněvadě ho nikdo za dovo
lení na toto „náboženské cvičení“ nežádal; ředitel
již 14 dní napřed postaral se o potřebný dozor
k tomuto náboženskému ovičení, čehož důkazem
jest usnesení poradní učitel. sboru ze dne 35.
dubna 1907. Pan Horáček poukatuje zároveň pi
sateli našemu na $ 9. a 10. řádu škol. a vyuč.
ze dne 29. září 1905 a ní c. k. zem škol.

rady z 30. listopadu 1906 č. 58 174, jimiž se musí
správce školy říditi. — Potud tedy p. ředitel.
Teď naše poznámky. Náš pisatel není učeným
intelligentem a proto ovšem rozhodně školské pa
ragrafy snáti dobře nemůže. Poukásal s údivem
os to, co bylo dřív a co se děje nyní. Dále dle
naších informací faktam jest, že měšť. škola 60
průvodu onoho skutečně nesúčastniia, ač mnozí
rodiče si na to stěžovali a někteří sami si dítky

doma necbali. A pakpozor! Průvod okřížových
dnech, p. řediteli, jeat pobošností, ale sotra asi
nábušenským cvičením v užším slova smyslu.—
Našim dopisovatelům připomínáme, aby jen dále
psali bese vší bázně před vyzrarením. Vždyť po
doboýob dopisů přišlo více a jmenováni náw i
avědkové růrných výstředností, na něž se v přípádě
potřeby odvoláme. : —

Různé zprávy.
K předešlému upozorační farním.

úřadům se nám píde: Dlevýnosu c. k. mioietorstva
obchodo ze dne 6/7. 1878 č, 13.647 má míetní školní
rada a farními úřady porta prostou korreapandenci
ve školních a matričních záležitostech.

Karlevy Vary. Karlovy Varyjsou, a ne
Stihne-li je šiveluí pohroma, zůstanou prvním lé
čebním místem světa ato nejenco do velkoleposti,
ale i co do účinků, ježto zde léčí ae často s pře
kvapojícím účinkem nejen choroby vnitřní (žalu
deční, ledvinové, jaterní,, ale i sevnější (rbeuma

tické) Bohužel nejmo my Češi v tomto místě, ježleží v královatví Českém, doma, a Němci nečiní
ničeho, ouopak podnikají vše, aby nám pobyt ú
zřídel Karlových po stránce národovstní ztrpčili.
Proto jest třeba, abychom 59 tam udamostatnili a
Bepoň mezi svými bychom ge doma cítili. Restau=
raco v Českém apolkovém domé nevybovuje však
ani v příčině místností ani v obsluze. Je velmi
žádoneno. aby ae vté příčině náprava stala. Zato
českých lékatů je tam nadbytsk: všickoi jsou avě
domití, někteří jsou i kapacitami ve avám obora,
konajíce v zimním období praktická studia na cizo
zemských slavných klinikách; zvláštní zmínky
v tom ohledu zasluhuje dr. Mixa, jenž má svůj
dům deli' Alliaoge blíže kolonády moderně zaří
zený. Jebo pani je tzorem české hospodyně, pe
čajíc o životní potřeby avých hostí, kteří se u ní
cítí jako doma. Dům Alliange není dokonce dra
hým a kdo jenom trochu pohodlí chce a ci může
ve Varech dopřáti, tomu odporučujeme dra. Mixu
jako lékaře i jako do1ácího páuu.

Nové ukázky socialistické vsdělá
vací práce. Voškeróobsazenstro na jámě „Te
resie“ na Jaklovci v Pol. Ostraré zabájilo stávku,
poněvadě správa jámy nechtěla vyhovéti požadavku
„Unie“, aby z jámy odstranění byli tři dělníci a
vykázána jim byla práce na jiné jámě. Dotyční
dělníci byli dříve členy „Unie“, ale v poslední
době vystoupili a 8 jinými organisovali proti ní
odboj Za to stali so terčem vtipů (ostatní horníci
na ně pokřikojí posměšně „bao“) a nenávisti všech.
organisovaných horníků. Poněvadž 55 často stávalo,
že dotyční horníci žalovali tyto pro různé urážky
na cli, které jim byly uštědřeny, a v poslední době
též mnozí norníci byli soudně potrestání, žádala.
„Unie“, aby apráva závodu vykázala zmíněným
třem boraíkům práci v jiném dole. Závod však
Setrval na zásadním stanovisku, áe rozhodovatí 0
tom, kde kdo má pracovati, přísluší výhradně ře
ditelatvu, pročežorganisovaní dělníci zahájili stávku.
Stávkuje celkem asi 1400 horníků. — Také hor
pictvo na jamách „Šalomoun“ a „Karolina“ v Mor.
Ostravě zahájilo stávku. — Ve Vítkovicích 170
soc. dem. v továrně Trebitschově vyvolalo stávku,
protože nechtěli pracovati s 26 křest. sociály.
Stávkoa pozbylo 700 dělníků chleba. — V Jiblevě
v truhlářské dílně Sedlákové byli zaměstnání tři
dělníci sorganisovaní v křesťansko-sociální organi
saci. Tyto vyzvali soudruzi, aby přistoupili K or
Gavisaci soudružské, sice jinak že jejich propu
štění z práce vynutí na správě závodu stávkou.
V Brně vyhrožovati se odvažují veškerému textil
nímu dělnictvu vyštvaním £ práce, nepřistoupí-li
do radé organisace. — Kdy konečně bude hájena
důrazně svoboda křesťanského dělnictva proti tak
urputnému násilí požidováté'é strany? — V to
várně Wichterlově v Prostějově soc. dem. Řehula.
kusem desky rozbil dělníku p. Hrdinovi hlavu.
Snad — pomyslí si někdo — dal Hrdina Řehalovi
příčina. Ani v nejmenším. Téžce raněný p. Hrdina
byl dopraven do všeobecné nemocnice. uls
zatčen a odveden k soudu.

Jak židé zotročují lid mnasoclali
stickém Ostravsku, odhaluje„Opav.Týden
ník“: Zaámý a pověstný šid dr. Karpoles, který dostal
na hornickém táboře r. 1900 bití a několik kopanců,
sakládá nyní na Ostravska blavní aklsd a filiálky
potravních spolků. Jak měmeckélisty na Ostravsku
osnamují, vyjednával Karpeles a Adolfem Immer
g'ůckem, tchánem šidovského vůdce Hassa, o nájem.
obohbodníchmístností, ješ před nedávnem sřídil [omer
glůok, který skřesťanskéholidu sbohatouv, koupil veliký
starobní komplex, staré domy sbonral a na jejich
místech vystavěl ohromnou budova. Tyto místnosti.
nejal nyní šid Karpeles a tak bado sánobovat dělníky
proletáře sboším a bude bohatnout, Žid doktor Hear,
jak samo cobou se roznmí, bode právním zástupcem
a tak djdé budou sobě navsájem vat do rakóu.

— bohatnout = křesťanských Brodených dělníků abade zničeno

řádných obchodníků, kolik madestratí oxialenci hře
slanských obchodních příraších! V konsamech obdr
želi místa jen pravověrní osvědčení soudruzi, poslušní:
nobsledové židovětí. — Zkrátka v zemích koraoy
Sratováciavoké daří se všude pod rudým praporem.
dobře kapitalismu, didům a němeotví. Židovského s0
eiallstu úr.Karpelesa tami socialisté před sedini lety
ze jeho „bdělon práci pro dělnictvo“ boaflivě odsu
sorali a teď ma budou snášeti peníze.



Další imavosti « „kulturního“života socialistického Ostraveka. | Dopi
sovatel „Našince“ z Ostravy k zprávě o přepadení
epolečnosti jdoací z divadla socialistickými mladíky,
dodává: Zdejší tisk a zvláště „Ostravský Denník“
hleděl ndálost převósti na pole lonpede. To však pravda
není. Mladí útočníci, zároveň členové sociáln. demo
uratické organizace „Unie“, provedli konsok ze zdivo
čilosti následkem učení soc. dem. a pak, jek je do
kázáno, byli někteří opilí. „Ostravský Denník“ volá

o policii, coš ao divné vyjímá u listu pokrokového.
Fa nepomůže policie a kdyby třeba za každým robem

stál policajt, lm se nefeat z lidu nevykoření. „Otravaký
Denník“ pro seré stromy nevidí les, kdyš bledá ná

-prava v polieli Vždyť to přece musí býti „0D“
nápadné, že právě socinlietické orgány zdejší tyto
rvačky a přepadávání amlčají, neodrazojí a právě
v případu přepadení oa silnici ani řádkem zdejší
orgán soc. dem. se o tom nezmínil, toto neodsondil.
Tyto poměry zevedl do našeho okolí sociálně demo
kratický tisk, který krmil po celon dobu ruské rovo
lace zdejší nenvědomělý lid vyličováním vražd, lou
pením a přepadáváním v Rusku a sám ten tisk Da
zýval tyto vraždy brdinstvím n nadával rnekým „ka
tanům“, když některého vrahu popravili, Toto štvaní
zdejšího nenvědomělého lidu bylo systematicky pre
vozováno řečníky 1 tiskem socialistickým. Zde líčily
se lidu veškeré ty vraždy řečníkem socialistickým jako
nutná věc za osvobození a sbroveň v téže místnosti
lil a leje do sobe lid alkoholickou otrava A zde že
by mohla nápravu zjednat policie? To je vynánění
čerta Belzebnbem. Za tyto činy je zadpovědna vláda
a nikdo jiný než vláda! Tuto orobodu vemají sociální
demokraté ani v té socialistické Fraacii, jaké se těší
a nás v Rskousko. Já jeem již v předešlém dopise
vylíčil dušovní ubohost v nešem kraji mezi dělnictvem.
Na jedné straně atrašná alkobolistická otrava a ne
vědomost © ne druhé straně svstematické štvaní a vý
zývání tiskem socialistickým k páchání násilí. Mů
emo zde čekat od policie náprava?

Křiklavé bespráví ma márodnosti
české. Do Vídně hrnou se peníze ze všech končin
Rakonska, Vídeň zmohutněla nikoli jen silou vlnetní
a té země (Dolních Bakone), které jest hlavou, ale vý
bradně mnohojazyčnými zeměmi oatatními, které jsou
kní připoutány jako k hlavnímu říšskéma městu. Má
tedy toto veliké město ukacovati rozbodně trochu
vděku k národům, jež k jejímu zvelebení přispívají.
Vídeň má osvědčovati apřímně, že její velikost stojí
na sloupech udršovaných všemi národy Cielajtanie;
toto město má skutkem dokarovati, še jest předním
„zastancem všech národů rakouských; má býti již £
vděčnost: věrným zrcadlem všech národů říše, kteří
do ní tolik posílají a — v uf bydlí. Zatím věsk při
znávají se va př. Čechům v rakonské Vídoi menší
práva, než v některém zabraničním městě. V ameri
ckém Cbicegu Čechové národnostně volněji oddycbojí
než v městě rakoaském, které jest povinno věnovati

jim otcovakoa péči již proto, že tam žije Čechů více
— než v samé Praze, A ejhle, jak se zachásí a Čecby
v tom rakonském městě, kde jich žije zejvíce! Posud
pro tak obrovský počet Čechů není ve Vídní jediná
veřejná škola, která bz byla udržována z peněz stát
ních! Čechové vídanští naplatí se na německé školy
dost. Ale uvoji vlastní škola soukromou tem (v okresu
Favoritském) mosejí udršovati ještě na zvléštní erůj
náklad. Sám měsíčník německého Šalvereina vídeňského
„Dar getrene Eckart“ přizoává, že je na německých
ubecných školách vídeňských 12.900 českých, němčiny
neznalých dětí. Celkem jest ve Vídni 50000 českých
dětí, pro něž stává pouze jediná česká obecná škola
(okres Faroriten), která pojme jen 800 dětí.— Nektičí
tento fakt o notnoa náprava ? Uvidíme, jak důrazně
se zasadí Adlerovi eocislní demokraté čeští, aby Eo
večně i ve Vídni uznávána byla práva našeho národa.
Všdyť př.ce aepuň formálně jsou v našem státé uznání
"Čechové zz národ etejně cengý 8 národem úěreckým
1 s národy jipými. Badlivé aledujme, jek ní budou

(nati v otázce národnostní čeští sluhové německého
ida Adlera!

Socialistická svebodomyslnost a
mělechtilost podle světlého raského
vsorR. Vyjímáme z neklerikálního „Hlaen Národa“
(se dne 19. t. m.)tato sdělení: Národně sociální beseda
„Palacký“ z Plzence nepořádala v neděli odpoledne
výlet do less p. Čejky pod Radyni. Klidný průběh
výletu byl přeraden virbnatím několika sociálních
dem.kratů. Pořadatelé dádali, aby si zakoupili vstu

enky nebo opuetili místo výletní a ta došlo k první
Eontroversi. Pu prudké výměně ulov došlo ke rvačce,
při které byli sociální demokraté zahnání z místu vý
letního. Na útěka vnikli však do výletní restaurace
„Nu vejrovně“, kdež ovšem objevení jejich způsobilo
meri četnou apolečností, v níš převahu měly ženy a
děti, zděšení, které odůvodněno bylo počínáním jich
i pronásledovate'ů jejich.. Nejzaživěji vedl ai Jasef
Eret z Tymákove, jeně křičel: „Dnes musím někoho
sabit . ...1" — Kdyš neznali provokatéři, de jsou
v menšině, odešli do Plzence pro posila. Po osmé
hodině zvedla se společnost, dlící v restauraci „Na
vejrovně“ a v hloučcích ubírala ae po svaba k večer
nímu vlaka ne plzonecké nádraší. Pojednou od Plzsnce

přbasií ae proti výletníkům k losu asociální demotaté, opatření radými odenaky, s klacky a kamením
© rmkoa. První obětí jich zařivého počínání staly se
v předu kráčející slečny Pilcová mSvobodová s Plspě,
které byly nestoudným způsobem soc. demokraty in
saltovány Před boršími následky jmenované dámy sa
ehránila jen větší společnost v blískosti sa nimi krá
dojíci. Také tato společnost nezůstala ušetřens nadá
vek +05. demokratů Stejným apůsobem napadení byli
k nědraší plseneckému od Radyně se svými rodinami
krádející pp. malíř Svoboda a jednatel beaky „Prahy“
p. Valenta. Zatím sociální demokraté dospěli jiš k lesu“
a přepadli klidné chodce neskonale brobým způsobem.
Výletník p. Aog. Soheicbler s Čes. Budějovio byl aoo.
demokraty se sadu přepaden, vbosen do silničního

pa s sbopán. Dalšímu utýrání ušel jen útěkom.
ře pochodili úředník divnostemské basky p. Beneš

u Plené a dolezniční strojník p. Šaleman se avojí se
strou. Pan Beneš byl soc. Womokraty s nenadání a

pesavdav nejmenší příčiny adeřen velikým kamonem
do hlavy a nebespačné poraněn. Slečna Salcmanová
byla aspolíčkována a pan Saleman obit. Situace
těchto tří výletníků byla skutečně velice kritickou.
V největším rozechvění došli výletníci na nádraší a
po chvíli jiš adělovány byly zprávy o poranění jed
notlivých osob, které — jsk již svrchu řečeno —ne
měly nic společného s výletem besedy „Palacký“, které
semy šly na chvíli do rozkošných lesů plaeneckých.
Zatím na místě výletním došlo ke erášce, při které
byls vojáku 86. pěš. plnku Fr. Kašparovi rozbita hlava.
Nábodoa přítomný v remteurci operatér p. dr, Jaklín
z Plesná poskytl hu provisorní obvas, prohlásiv pora
nění jebo za smrtelné Zranění Kašparovi přivodil V.
Nový z Tymákova Jako pachatelé všerejších udalostí
byli satčení Josef Eret, bratři Josefa Fr. Kilbergrové
a Václar Nový Po dalších četnictvo štěnovické pátrá.
Když byli zatčení odvedení na radnici, shlakl se zá
stup lidí před radnicí a žádal, by byli propaštění(!l),
což ovšem se nestalo. Bylo přivoláno četnictvo, které
dnes ráno zatčené dopravilu do vazby k zdejšímu
krajskému soudu. — Potad zpráva „Hlaen Národa.“
Kdo čte řádění ruských revolačních socislistů, ví, de
osrobozování avězněných výtršníkaů u nich patří ko
epolečenské etiketě Proto ovšem naši socialisté, aby
dokázali, 8+ ee něčemu přinčili, místo dsonzení bar
barských násilností bleděli útočníky osvoboditi. —
Oršem 7e o tom rudém barberství není v bumapitář
ském „Čaen“ ani ulůvka. Vádyť tento pokorvý sluha
musil mičeti o takových surovostech přečasto také
jindy. Pohodlnější jest vylévati ai hněv na katolících.

— Česká liga akademická obracíse s u
ctivon prosbouna vdpp. professorya na všechnypříz
nivce hnutí katolického, aby laskavě apozornili ové
dáky resp. známé abitnrienty atředních diol na spolek
katolických akademiků českých v Praze, stojící na pov
ných kotolických m národních zásadách, pečající o
vnitřní zdokonalení svých členů na podkladě křentans
ském a bojající proti šíření nevěry a národní vlažnosti
mezistadentstvem silněsevzmáhající.Zejménavdobě
nynější,kdypokrokovéstudentetvousilujeoodloučení
theologické fakulty od naší staroslavné nniveraity a
kdy se spojuje dokonce s německými baršáky, jest
svatou povinností celé katolické naší veřejnosti, aby
podporovala vznešené úmysly a cílo České Ligy Aka
demické získáváním a odporačováním nových členů,
k čemuž nyní ke konci školního roku jest doba velmi
příhodná. Spolek Č. L. A. má své apolkové místnosti
v Praze II., na Příkopě, č. 13, v paláci hraběte Sylva
Tarouccy.
. | Všemobcením úřadům v království
Českém. Poslední dobou obrácena byla několikrát

v širší veřejnostik naší statistice oklizně,raktická potřeba i pošadavky vědy žalovaly na ne
dostatečnost její, a dojisté afry právem. Není možno
zleksti dosti spolehlivých dat oomevních plochách,ješ
jsou přec prvním a hlavním podkladem pro statistika
sklizně. Konečně má býti zjednána dle možnosti ná
prava. Z podnětu ministeratva orby uvázale so letos
kancelář atatistická provésti podrobné vyšetření osev
ních ploch po všech katastrálních obcích v královatví
Úarkém. Nyní somědělský náš venkov pochopil, že jde
O jebu zájem nejvlastnější a se značnou obětavos.í
provádí po žádosti kancelářo sčítání osevních plodu.
Úspěšného provedení celé akce možno ae však nadíti
jenom tehdy, budou li práce s ní spojené dokončeny
ještě před počátkem žuí, a to nejen vzhledem krolní
ckým zpravodajům, kteří by pak neměli času, aby
mohli toto sčítání provésti a náležitou bedlivostí a
evědomitostí (nehledě ani k toma, že by veškerá kon
trola byla velmi znesnadnéna sklizením plodis), ale i
proto, že zpracování sebraných výkazů po obcích, jež
musí být: nejdéle do konce září úplně ukončeno,
vyžadovatí bude při počtu 9.148 našich katastrálních
obcí velmi muubo práce a zvláště času. Zomeká stati
stická kance'ář obrací ne tudíž ke všem obecním úřa
dům touto cestou ve snažnou prosbou, aby svá šetťení
o osevních plochách všemožně uspíšily a vyhotovené
výkazy co možná bezodkladně jí zaslaly, tak aby se
s úplným zdarem potkal tento podnik pracný i ná
kladný, jenž tak slibně začal,

„Znala budoucmost. Voseláecónaodehrála
se minulý měsíc na policii v Antverpách. Do města

přistěhovala ne vykladačka karet z Hollandeka, která
živila se „předpovídáním bndovonosti." Policejní inspok
tor dal ji předvolati a pravil: „Vy zajisté víte, proč
jsem vás dal předvolati P“ — „Ani nejmenšího tušení
nemám", odpověděla vykladačka. „Nic zlého jsem ne
udělala“ — „Ale jděte, vy to jistě víte, vždyť znáte
zkoret prorokovati budoucnost Vy víte, proč jete ta.“
—„Navím.“ — „A nevíte, co vás potká ?* —„Ne“ „Sama
sobě předpovědětí budoucnost nedovedete, jak tedy
ji jiným předpovídáte? To je důkas zřejmý, že vaše
počínání i živnost je švindl. A proto vám nařizaji,
abyste do 48 bodin opastila město“, děl inepektor.—
Zkormoacená odcházela prorokyně, podotýkojíc, „kdyby
to byla věděla, de ji s Antverp vyženou, do by ci byla
tak drabý byt nenajímals.“ Najmula si totiš velký byt,
aby mohla v něm nvítati také „partaje“ sámožnější.

Kouření v želez. vozech od1.čarvence
t. r. zakásáno v Prusku. U nás v Rekousku s ještě
načekéme| Nařízení to jistě s povděkom nvítá každý
roeomný kořák i nekuřák, který jen na chvíli zasedl
do vozu železničního, v němě třeba jen dva lidé kon
řili. Zakořeněným zlosvykom jest, že leckteří občané,
byť i jinsk doma nebyli náradivými kořáky, na cestu
po Selezné dráze musí se dostatečně usopatřiti kufla
vým materiálem. A 'akový smrtelník dýmá pak jako
o sávod, jskoby koufení na dráze bylo snámkon vyšší
intelligence, ačkoliv právě úkaz ten svědší o urážlivé

ohenaské besoblednosti a o skrovném rozbleda sociním.

Laeine šít učí nejnověji dr. Hindbedeze
Skanderborku v Dánska. Tento šiřitel střídmosti pro
blašuje, de nejzdravější výtiva jest také nejlacinůjší,
Dle něho jest nejpřiměřenější potravou ohléb u máslem,

mimo to brambory, ovoce, trochu sýra, prapioe. selenina, ale tádné maso, alkobol, káva, Sej. Dr. Hindhede,
který so svojí rodinou dije dle tohoto receptu, tvrdí,
de saečně ooeflil a do onadno snáší růsná namáhání.
Ostatně to dokasají nám i lidé chudší, rodiny s víc,

dětmi, jichš hlavní potravou jeat chléb a jiné moučué
výrobky. Děti z takových rodin bývají tváře plné a
dervené, kdežigmděti v hojaostí nemíraé odchovárané
vyhlížejí čas ně. Střídmost jest ostatně nej
lepší lékař.

Drašší oule o drobné draby uhlí
bnědého jest v Čech ol:ká = trvalá, protože ss ho
veliké mnošství apotřebuje k vyrábění kanmacitu v to
várnách ve Veselí, Chotéjovicích a Ervěnicích. Ceny
boědého uhlí budou 1. září zvýšeny 8 8ioe jak pro
drahy brabé, tak i pro drobné, u poslednějších jest
zvýšení slo daleko větší. V českých rovírech kameno
uhelných jsou poměry podobné jako v pánvi bnědo-i
uhelně. Jiná lóta touto dobon uloženybyly již zásoby
pro dobu podzimní, letos nebylo to dosud možno,
protože až dosud ani vš.chny docházející zakázky vy
Mzeny býti nemohly. Ceny zvýšeny přiměřeně a pro
1. září ohlášeno zvýšení další.

Sestátnění dolů a pozemětěnívodníchail
bylo předmětem porady na schůzi zástapců zemských
výborů, které minulý týden povolala vláda do Vídně.
Ve Vídni konečně povolili nenstáléma tlaku zemských
výborů a sněmů, aby přece jednou započata byla ně
jaká akce na ozdravění zbídačených financí zemských,
Vláda vyslechla wice návrhy na zlepšení fioancí zem
ských, ale hned je také zamítla problásivší, že není
kapitálů, kterým: by bylo lze provésti postátnění ve
škerých dolů a „ozemětění vodních sil. Miliony, ktoré
ročné z dolů plynou, budou nadálo cizáčtí ublobarovi
shrabovati a v cizině jich užívati Rok od roka vy
čerpávají poklady země české, které jvv pro nás na
vědy ztraceny. Sostátnění dolů nehodí se ovšem do
krámu židovských milionářů, proto musí býti vláda
hezky zticha. Bylo by již na čase, aby poslanci naši
rázně přikročili k Činu.

Mmožství mhlí mnasvětě. Dio americké

atatistiky pokrýnnj uholné pánve plocha asi 1,500000km* a to: v Číně 670.000, v Soveronmerické Unii
500.000, v Kanadě 169.000, v Britské Iadii 91.000,
v Novém Jižoím Walesa 62.000, v Rusku 62.000,
v Anglii 31.000, ve Španělska 14.00, v Japonska
13.000, ve Francii 6.400, v Rakousko Uhersku 4.800,
v Německu 4.600, v Bolgii 1.300. Severoamerická Unie
vytěží ročně 36 proc. všsho uhlí světové těžby, Velká
Britanie 27 proc, Německo 20 proc. Dšiníků má Unie
628,000, Anglie 810.000, Německo 491.00) (v hnědém
ahlí 53.000), Francie 168.000, Bslgie 140.000 a Ba
konsko-Uhersko 122.000.

Píchmatí včely nemá následků a palčivá
bolest mizí rychle, když hned odstraníme dihadlo,
ránu vytlačíme, aby jed do krve se nedostal, a pak
natřeme m/sto bodnuté buď křenovým lapenem anebo
cibulí. Dobře pochodí, kdož wi race před započetím
práce na včelíně potře lapením křenovým. Dobře též
we osvědčuje voda, do níž ae káplo petroleje, anebo
8proo. roztok kyseliny karbolové, v níž se race
opláchnou.

Naše tomba po márodohospodářské
samostatnosti. Právě nyní začíná se horlivěji

oukazovati oa to, že náš národ musí státi ne porné
gákladně finanční, že Český kapitál musí se rozmno
žovati, má-li náš národ i v jiných otázkách čestně
obstáti v zápasu e našimi nepřáteli. Obrovské milliony
zasílají se zbytečně do ciziny, COčeské podniky lec
kde živoří. Jakó epousty penéz dávají naši lidé cizím
pojišťovnám, jak veliký počet lidí kapuje losy z Uber
zasílané! Právem tedy prozíraví mužové usilají o to,
aby české poníze byly ukládány výhradně do podniků
domácích. — Ale přes to zase jiní zbytečně reformní
práci stěžojí k radosti cizích kapitalistův. Na př.v
jednom časopise Čteme podivnou zprára o bilanci 0
První české akc. pojišťovací společnosti na život. Bi
lance v reprodakci podána tak chytře, že nezaavě
conec by se domníval, jak nesbratné hospodářství v
ní panuje. Jest divno, že jiné vážné poněžní ústavy
o rozšíření tobo Časopisa z nemístné konkorence tolik
ao starají. Jednání to jest smatným dokladem naší
slabé hospodářské výchovy A podivné národní disci
přiny. Nesprávné nebo zkomolené dedakce mají snad
přinésti světlu? Jest přece potřebí, aby neše národní
úelavy ve raději epojily a svorad pracovaly o hospo
dářskou očistu uaši. Proti cizím ústavům nepíše se v
českých listech tolit. jako ze žírlivé konkurence proti
ústavům českým. Myslíme, žo České peněžní ústavy
mají míti aspoň tolik ingerence na svůj personál, aby
pepomáha! škoditi vlasteneckému podnika jinému.
Třicet až čtyřicet cizích podniků nám vytahoje z ka
pes peníze, mezi tím, co domácí ústary se ze závisti
nváří. Starejmo se raději, aby obromué milliony ve
formě promil as nebrnaly prárů do těch koutů ciziny,
odkad ee proti našsmu Jiju organiduje národnostní a
hospodářský boj. Jest to i příkazem vlasteneckým,
aby byli zskřiknnti s odmítonti lidé ti, kteří zbytečně
práci národních finančn'ků stěžují. Náprava jest nutná.
Kašdý český finančník konej vzorně avoji povinovst
a jiný ma práci zbytečným poplacham nestěžaj!

Na sociální kurs v Hradel Král.
dobrotivé přispěli: 6 K o. MUDr. A. Pekař « Corni
lova, po 5 K: vldp. dr G. Domabyl a vidp. St. Bam
bas, professor v Příbrami. O další příspěrky nebo
sociální kuiby uctivé as prosí. Zásilky přijímá Jonef
Polák, Hradec Králoré, Adalbertinam.

(Zasláno.)

Katolickým| roličům, důvěrníkům volebních
okresů: Somily, Žel. Brod, Vysoké n. Jis., Jil-mnice
a Hořice, Norá Paka a Lomnice n. Pop. a členům
politického klubu křest. sociálcíbo propolitické okresy
Jičínský, Jilemnický, Somilský a Noropacký!

Přijeďte v neděli 30. června t. r. do Nové Vsi
u Lomnico n. Pop. a vezměte sebou s vaší obce a
s vašich katoliokých jednot všecky naše katolické
voliče. Odpoledne vo 3 hodiny bude v hostinci pane
Noska velkolepá sobůze věecn avědomělých katoliků
= celého Podkrkonoší,

Vdp. Dr. Šalo s Hradce Králové přijede léž.

Za politický klub křesí. sociální:

Josef Filler, Václav Ojstecklý,
t. č jednatel. t. č,předseda.



(Zasláno.)

Výborová
politického družst

pod ochranou av. Jena -|
baiče

Testředu dno 26.čevýka1907, o2. hod. odpol.
v dieoásním spolkovéth domě „Adalbertinu“, Jifikova tří

dď A 300—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František ey!
předseda. "| jednatel. Beyl,

© *OBNOVU« V PRAZE
dostatě Ise v kmihkupecteí 9: Františka Hovorky
v Žitnéulicí a vprodejinovinp. M Vlčkana

Přikopech.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 15. června 1907. 1

bl pšenice K 14.80—1 850, šita K 11-20—11-80, ječme

'úze
OTÉhO ©

Hrade! Králové

neK 1100 1140. prosaK —————, vibreK ——
———. hrachu K —————, eme K 740—800,
čočky K —— ——y, Jahel K 2000—32'00, krop K
1800—40:00, bramborů K 980—400, 1hl jetelového
semene bílého K 000:00—0000, 1 bi. jetelového se
mínka čer. K 0000—00000, raského K 00'00—0000
máku K ——, lněného semene K ————'—, 100
kg žitných otrub K 18'60—14:00, 100 kg pěeničných
otrub K 1820—1400, : kg másla čerstvého K 332
—240, 1 kg másle převařeného K 0.00—000
1 bg sádla vepřového K 180—102, 1 kg traroha: K
036—040, 1 vejceK 0'05—006, 1 kopa okarek K 0
—000, 1 kopa zelí K 000—000, 1 kopa kapusty
E 0'00—000, 1 bl ojbule K 960—11-20,kopa drob.
zeleniny K 068—080, 1 pytel mrkve K ————,
1 bočka dvčstek K 0*00—000, 1 hl jablek K 0000—
0000, 1 hl hrašek K 0:00—0'00. — Natýdenní obílní
trh v Hradci Králové dne 15. června 1007 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilf: pšenice bektol. 110, žita
1631/,, ječmene 6, ovsa 196, prosa 8, vikve 5'/,, hra
chu 5/,, dočky O, jabel 13, kran 0, jetal. semínka
00, lněného semene 0, máku 8. — ©.) Zeleniny:
selí 00 kop, cerele 00 kop, kapasty 00 kop, cibule
10 bl, drob. zeleniny 240 kop, mrkve 18 pytlů,
brambor 186 hl, saláta 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
00 hl, hrašek 00 bl, švostok 00 beček. — 4) Drob.

dobytka: vepřů 6 kusy, podevinčst 420 kusů, kůat 8.

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kvinkvemálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 32)
dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kusůzalK
v biskupské knihtiskárně

v Hradel Králové.

x

JAN STOUPÁ V PRAZE,
WB“ prodá "DE

následkem neočekávané a bez

příčiné výpovědi
za účelem zmenšení skladu své

ohromné zásoby zboží
za báječně levnou cenu!

Václavské
nám. 33.

2- pravé9
Franckovky

docílí se

káva
lahodné krásnéchuti, barvy.

Milostivá paní,
víte proč máte při nákupu

- oladové kávy klásti hlavní

Jelikož sejinak vydáváte
nebezpečí, že obdržite
méně cenný padělek,

erému schází v.
přednostl, jímiž se vyzna

Neb jedině

Kathreinerova sladová káva

Kneippova
má následkem zvláštního
způsobu výroby vůni a

stivá paní, tedy zcela dobře, že.

pravou »Kathreineroru« ob='

dršite jedině v utavřených

vodních balíčkách a nadpwems 

důrez na jméno »Kathreiner?<

menává ©»Kathrelnerje

chuť kávy zrnkové,

»Kathrenerova sladová káva

Knsippova« as obrazem faráře

Kneippa jako ochrannou známkou
1.

domácnostia přípojenbude ke kursu pěstoun
mek, kdež nabývají dívky způsobilosti pro úřad
pěstounek na školách i v domácností a kdež pří
ležitost se poskytuje externistkám uči
ústavů, aby nabyly učební prakse. K oběma támto
kureům přičleněn bude

kurs industriální,
jehož abeojeník nabývají práva učiti ručnímpracím na školách obecaých a měšťanských.

Osnova nčebná této praktické školy je tak
uspořádána, že Ise během d rou let látku všech
tř kursů prostudovati. Avšak zvolí-li si dívka
pooze jednoroční kura pěstouneknebJed no
roční kurs industriální, není nucena navštěvo
vati kurs kochařský. Praktická škola tato je in
ternátem, slo přijmou 5e též externistky, pokud
stačí místo.

Správa peneionátu příjme na byt a celé za
opatření též dívky, které navštěvují některý vadě
lávací ústav ve městě. V ústavě poskytuje se tóž
vyučováníbře na piano a na houslei zpěvu, jskož
i cizím jesykům.

Bližší kde Aprospekt na požádánízanílá a přihlášky jiš nyní přijímá

Správa pensionátu
císaře Františka Josefa školských sester

v Hradci Králové.

- Krásný a trvanlivý 

nálěr na podlabu
docílías pouzeMimricovýmeibarramiod rmy Fr..
Viktoria v"Hradci Králové. .
. Jantarová tlaková barva napodlahuschze

+ 8 hodinách, má krámý leak i
dnéch $ leaka jest nejtrvazlivéjšímná
Emallévá rychleschnoucílaková barum:

na podlahy vyniká překrásným leskem a schae úplně
bessápachulakotka1" ke *

Tyto podlahové barvy jso 4

neb ts vodiuté,tkyg.krabice Jytaší na Perný stojí
K 1-80. (Vyžádejte si vaorníky.) 1 matárací iátec sto
50, 60 6 ?0 hal

glasura (omeil)Marzova, ve všech
mje basvu | lesk zároveň. Schne rychle

únovié. Hodí se zejména k nátěru ku

chyňského Bába, kovových | dřsvěných předmětů, sdív spišírnách | koupelnách,dá se mýti stučenou i teplou
vodou, vzdoraje výparům vodním © jest tudíž nesb

v místnostech, kde se oral! potraviny a kde se hledí
sapudíti veškerénopřýsanou spůsobovanéhmysem, houbovatínou a plísněmi. Krabice '/, kg 48 b, '(„kg oh,
"/, kg K 130, 1 kg K 0.

Suché barvy tacádní, povělrnostirudorující
všeobecné uznané sa najlepží Evo
ka gpky nejlepšínátěrna průčelídomě,ve

Barva, jež lé se jako prášek, polejene vodou
a necháte, rn přesnocsát, aby . canejdůklad
něji rozpustila. Zbytešná voda se pak aleje a sbylý roztok
barevný přimící se k připravenémm :iž a ohašenému vápna,
k bílení určenému, jež se „odou patřičně rozředí, aby se
mohlo dobře natírati. Menší čl větší přízadou barvy fa
cádní docílí ne odetínů avětlejších neb tmaváích.

Na 10 m?stačí 1kg. Cenaza 1kg 40 hal.
- Vosk ma podlahy a k vkamžitém

r jm docílíse nejkrásnějšíoak.1 krabiceBo: .
i

K 140.Hoblova ocelová k čištění Jah
1 bal. sa 20 ra hal. pod Ararkotů

Při prštovních zásylkách se obal neúčtaj
násylkách ou zasýlá10 frauko. obal neúčtuje 8 při
SRB“Žádejíeprospekty,cenníkya vzorníbysdarmo. jj

Fr. Viktorin,
závod materiální a výroba barev =
v Hradci EKrálové,

Velké nám. (protí bisk. residenci),

odstínech,
s terdne p

umělecký závod

Jos. Kieslicha
wHradol Králové

odporačaje te ku provedení veškeré s oboru
stavby a znovuzřizováníprle

oltářů, iasatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení s pe
tychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch
s plným ohledem na původnost a aloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy,rozpočtyatd.,ochotněa bezplatně.
Četné dopisy uznání po ruce.

staly te v poměrně kratičké době svou
ném a rovněž I svými přírodními

v tomto prostředí překvapajících výsled
lovém, potcéch w kloubech,
chorob žaludku
matečních, chorobách muž
bolestech po střelných zlomeninách,

srdečních, nemocech e, s

Lámné byly správou ©Občanské záložny v Bohdaněj,sna

ad
Životosprávou a dloteu docíleno

gicht),rheumailemu kloubovém | ova=
po rhoumatiemu kloubovém |! úrazech,

pololch
enii, lack atd.,

zlomení a poranění, chorobách pllonich a
jose a v rokonvalescenoi. dzaýmírůzn

pěstěný |
rozprostírá se až k losům jehličnatým, do nichž Hub lázeňským hostům vyhrazen.konpelámírně. —Výtešná alevá strava počínajeod 9 3K 60h denní. —Byly nádherné zařízenod

1E podínaje.—Zvláštnívýhodyprop. £.učitelstvo,veškeráúřadmíctvo,nemajetné.osoby,jehoži prosřísemes

Lékárna, pošta a tel v místě.
povozy. — VedeníKeSnakého hotelu převnal p. Aut.



Besídka.
Jak Venoušek vojákoval.

I

(M)Byl vojákem! Přišel jednodachý „einbe

ráno po 8 hodině.
Venoušek pěkně do růžova vyspalý, po

těšený vinšováním a presenty svých drahých
a milých a obzvláště „milé a drahé“ Hermínky,
seděl u atolkua horlivě krmil prorostlou pusu
svou mastným rohlíčkem a sladkým kafičkem,
ve kterém si vždy velice zaliboval. A dnes
právě o svůj svátek dal si jak náleží chotnati.

Ticho bylo kolem, tak pěkně klidno. Pc
jednou zahbrčel zvonek, ale nebyl to jen jeho
vbyčejný jasný blásek, tak podivně smutně
zadrčel, že Venouškovi přestalo na okamžik
srdce v mládeneckých prsou tlcuci.

„Mladý pane“, hlásí stará Rézi „sloup
domu“, „mají to table podepsat; listonoš jim
přines' rekomandýrovanej listek“

Co to? Venoušek třesoucí se rukoa sahá
po stvrzence, podepisuje a nedbaje ož vonného
kafička, s tajným strachem prohlíží došlý lístek.
Čte, stěží sbáví svoje vědomosti v9 „Samospa
sitelné“ — čte, bledne, modrá a zelená; čte
ještě jednou a překládá, ale obsah lístka zů
stává atále týž, že totiž on, Venoušek P., jedno
roční dobrovolník pl. čís. 88., má býti dne 2.
října „kštellt“ v Tridentě a 12. kompagnie.

I pro pět ren do hlavy! Na to už Ve
noušek dávno zapomněl, že byl také u „Assentu“
a „taublich.“ Vždyť jsou tomu čtyři plné roky,
kdy jako švarný právník byl odveden. Slažbu
jednoroční si odložil, odlotil ji „ad acta“ jsko
mnobou jinou věc v kanceláři zemského vý
boru, kamě ho tatík jeho „obzvláště drahé a
milované“ Hermínky dostal. A zapomněl, dc
čista zapomněl jako na smrt.

No, to je present k svátkal — — —
Maminka, tatínek i všecky tři sestřinky

jeho sbrnali se kol uebožáka. „Mosím naru
kovat!“ hlásí zdrcený „branec.“

Kulaté tváře satáhly se mraky. „Ubaž,
Vendo! Na mou dušil“ povídá tatík, stará
vojna; „a až do Tridentul“ Z mraků na Lváři
maminky, Slávky, Aninky a Mařenky počíná
pršet; — — elzičky kanoa tak silně, jako by
chtěly zaplaviti celý svět a spláchnout s pc
vrchu světa ten nešťastný Trident, aby tai
Venoušek nemasel jít.

„Venonšek ruknje, rokuje až do Tridenta“
zavznívá žalostně pocelém jindy tichém domě,
pláče stará Rézi „sloup domu“, pláče Barča a
a slzy velké jakohrách kapou jí do brambor,
jež loupá; pláče malý Pantík, žalostně mňouká
Macík, bai ten citronový kauárek zdá se plakati.

„Takra“ vzmužil se starý P., Venouškův
tatik, stará vojna, „dyť, Vendo, heleď, snad
nebudeš brečet jako baba, dyš si voják! Sloužit
císaři pánu to je, pane, čest! Pane, voják je
přece něco jinýho než takove) amazanej
cibil. Vojenský Šaty, ty dělaj teprve štatuji|
Dyš já vem vydržel v Itálii štrnáct let, tak ty
tam ten rok taky vydržíšl A německy 8e Da
učíš! A vy ženský nechte breku a chystejte
mo věci, dyť dyš tam má být drabýho, to aby
už zejtra jel. Dyby tam nebyl, tak by bo zz
vřeli. Jó, tam není žádnej čpás, to je člověk
v base hned! A ty Vendo, poď, koapíš si hned
extra mundar a hned si ho voblečeš. Až tě
radovic v tom oviděj, puknou zlostíl“

Starý P., bohatý pekař, jen zářil. Inu
stará vojna! On sloužil v Italii, pekl ovšem
jenom komisárek, ale přece byl vojákem, nebyl
„Štátskrýplem.“ Jeho Venda musí býti vojákem
jak z cakra. Koopili nejpěknější mnodar, celou
výbava pro jednoročáky; všecky možné i ne
možné věci tatík Venouškovi koupil. Už bylo
po poledni, když se vrátili.

Po obědě uvedli celé okolí v úžas; když
vyšli oa procházku, Venda už v mundáru.

„Venoušek P. je vojákem.“
Voják jak z cukru! Tučně vypasené tílko

své upjal švarně do bezvadně přiléhající uni
formy, nadějné bříško utáhl lakovým „ýbr
Švunkem“,na němž pyšně hoopalo se bodlo, če
pici „kadetko“ si fešácky posadil na stranu.

To bude mít jeho Hermínka radost, až
ho avidí!

Ne, tyhlety vejložky, to je kolosální, jak
lahodně mu sluší k jeho kulatému obličeji. Je
to pěkná barva tyhlety „bordo“ vejložky! A
co ty žloté prýmky na rakávech!

Venoušek vznášel se po Újezdě jako ge
nerál, pyšný jako Menelik. Bravárně brál ai
bajonetem, ležérně salutoval všem možným
uniformám, jen když to mělo hvězdička (tatík
ho tomu učil, než šli z domova).

Salatovalpolicajtům,lajtnantůmi fraitrům,
nedbaje nijak posměšných jejich obličejů.
Rekrut amazanej“ povídal jeden humbertácký

kaprál ku svému kollegovi, „koukej, jak to šlape.

Tak ho dostat pod kommando, ten by „švicoval“.
Tomu by byly hnedle ty kalhoty velký! Mě
chura!“ A odplivouv si povržlivě, šel bodrý
syn Marsův dál.

Náš průvod došel po Újezdě na Nabozízek.
Venoušek v čele s tatíkem sapěli po příkře stou
pající cestě k restauraci. Venouškovi brzy bylo
horko, „holeštráfek“ ho škrtil a řezal, „w=fen
rock“ ho škrtil, „ýbršvuňk“ ho škrtil, pod
čepici se potil, zařivě supěl. Pojednoa šťouchne
do něj strarý P.: „Pozor Vendo, jenerál jde
proti náml“ Venoušek chudák vzpřímil se
„Štram“ podle předpisu, na šest kroků udělal
„kopfvenduňk“ až mu v šíji laplo, bodil ruku
nahoru jako bleska pláci — — —jeho krásná
„kadetka*“ leží zrovva u nohou chechtajícího
se jenerála. A Venoušek „štramácky“ salutuje
dál, s rukou a hlavy shýbá se pro Čepici, až
ma švy ve „weffenrocku“ praskají. Ale starý
žoviální pan jenerál byl rychlejší, zvedl mu
čepici, posadil na hlavu a povídá: „Tak, tak,
frajwilliku! Víte, každý začátek je těžký.“

Se erdečným smíchem generál odcházel.
Venoušek zůstal jako rak a mlčel až

nahoru k restaraci. (Pokrač)

Školská hlídka.
Glossy o „volné škole“.

V.

(Pokračování).

(6) Dnes diví se zliberalisovaná měšťácká
společnost vzrůstu sociálně-demokratické interna
cionály. Davy brnoucí se za rudou vlajkou dema
gogů hřmí do duše: „Vy jste nás připravili o víru
v Boha, smáli jste se útěše, klerou skýlala nám
víra v našem utrpení a v bolestech. Nuž — jdeme
2a těmi, kteří slibují nám rozvrat vašich řádů a
výsad, stáváme se pobrdači všeho vyššího -— a na
troskách vašich zbudujeme si stát budoucnosti.
Co jest, co by nás zdrželi mohlo? ©Je-li země po
slední stanicí našeho života, je-li vlastní individ:
alita bohem, jemuž každý sloužiti má, je-li smrt
ukončením všeho, jakou má cenu život, jestliže není
rájem všech požitků, které skýtá země? Mluvíte o
morálce společenské,kterou chcete uahraditi Boba?
Jaké to farizejství, — příčící Be vašemu učení!
Nic nesmí omezovati svobodu jednotlivce v boji
za povznesení vlastního bytí. Vaše učení jsme si
přásvojili nejen theorelické, kázané ze utolie učitel
ských, propagované bavící a nadící se měšťáckon
společností a jejími časopisy, nýbrž č praktické, které
liší se od vašeho tím, že je důslednější a že rekla
mujeme jeho oprávněnost pro široké vrstvyI"

„Víme, že ve vás vyhynul cit pro spravedl
nost, vždyť holdujete učení, k němuž 1 my nyní 86
hlásíme, nechtějíce za vámi zůstati v použití vy
možeností moderních názorů o určení člověka, o
nicotu dogmat křesťanských, o přežiťtu morálky,
založené na zásadách zjeveného náboženství, 0zod.
povědnosti před jakousi bytostí vyšší, která stvc
řila svět a člověku a zavázala ho určitými povin
nostmi, které ať chudý ať bobatý bez trestu pře
kročovati nesmí! Chcete bez tohoto principu života,
pravdy a dobra, které dle vašich nauk nikdy člo
věku neprojevilo vůli svou, vštěpovati nám zásady
své morálky? Jakou máte k tomuto autoritu?
Ládskou! Tu máme i my! — Filosof Jakobi se
upřímně k tomu doznal, když napsal: „Co jest
mravně dobré? Nevím na to odpovědi, není-li
Boha!“

Dále možno by bylo rozváděti, aby se ukázalo,
kam boj proti křesťanství a jeho zásadám strhuje
lidskou společnost a jak dnes všem rozvážlivým
učitelům a vychovatelům společnosti vážně uvažo
vaťi jest o směrech,jež frásovitými hesly zadírají
se jako rakovina do těla lidské společnosti, připra
vujíce její rozvrat.

Jest jisto, že dnes lidská společnost, překva
pená novými hesly a idejemi u plytce vychovaná
v ovzduší laxního liberalismu, hovícího slabostem
dobře živených a málo přemýšlejících individaí,
stojí jako Herkules na rozcestí a s básníkem
zhýčkané doby imperátorů vzdychá: „Lepší věci
vidím a horších se přidržujil“ (Cítí nemoc, otřá
sající útrobami, ale uznati lék dosud váhál Jak
dlouho ?

Mazzini mapsal (Programma, uveřejněno
v „Italia del Popolo“ 25. břesna 1849): „Jest po
jitko nerozlučitelné ——mezi Bohem a zemí...
mezi Bohem a lidstvem. Věříme v Boha a tudíž i
ve svaté učení o povinnostech. Víry je třeba . . „“
Ano i sám Voltaire (Oeuvre tom. 54, atr. 469)
doznal: „V každé ustálené společnosti je třeba ná
boženství. Zákony chrání před přestupky zjevnými,
náboženství před tajnými .. . Jest to zajisté
v zájmu lidstva všeho, aby byl Bůh, jenž by trestal,
co spravedlnost lidská potlačiti nemůže. Ve stoleti
XV. hemžilo se to v Italii nevěrci. A. následek
tobo? — Došlo to tak daleko, že bylo jedno:
někobo otráviti nebo posvati k obědu; jedno:
vraziti někomu dýku do srdce nebo obejmouti ho.

Byliť tam mistři ve zločinech, jako dnes máme
mistry v budbě u matematice... Je tedy nade
všecku pochybnost potřebno jak pro vladaře, tak pro
národy, aby představa o Bohu, jakožto Stvořiteli,
Zacbovateli, Odplatiteli a Mstiteli Aluboko vštípila
se v duši lidskou“.

Rousseau v „Diseours sar V inégalité des
conditions, tom. 1., str. 297 píše: „Nemá-li býti
porušován veřejný pořádek a má-li společnost lidská
klidně žíti, je třeba, aby vůle Boží přišla k plat
nosti. Proto také má nejvyšší autorita — u to
vším právem -— karakter svatosti a nedotkuute'
nosti.“

Bayle (Oeuvres div., Penaées sur la Comété
du 1680, $ 80) napsal: „Jest pravdou uznávanou
po všechny doby, že náboženství jest jedním z nej
mocnějších pojítek lidské společnosti“

Uvedli jsme výroky liberálních myslitelů o
významu ráboženství pro společnost lidskou, aby
chom ukázali, jak po této stránce cypicky nízkým
a nevzdělaným jeví se výrok „Č. Učitele“: „Ná
boženství utlouká duševně!“

Připadá mi tu výrok filosofa Diderota, který
napsal: „Od filosofie k bezbožectví je tak daieko
jako od náboženství k fanatismu; ale od faatismu
k barbarství jest jen jediný krek!“

Na straně německého ně telstva jeví se již
vystřízlivění. A bylo by si přáti, aby podobně
stalo se i v učitelstva českém, jež přece jenom
přes všechno snižování jeho katolického vědomí
se strany časopisectva, jako jsvu „Učitelské Nu
viny“ atd., zůstává v jádru svém proniknuté du
chem positivního křestaoství.

Oproti vývodům „Ú. U.“, „Uč. N.“ atd.
uvádíme důstojné problášení německých učitelských
spolků v Litoměřicích: n

„Němečtí učitelové v Čecbách, ano v celém
Rakousku stojí pevně na půdě říšského školského
zákona. Jako dobří křesťuné stojí pevně při svém
zděděném náboženství, váží si však tolerantním
způsobem každé jiné konfease. Učitelstvo ponechává
vyučování náb.ženství povolaným k tomu učitelům
náboženství a podporuje je rádo ve snaze vycho
vávati lidi mravně-nábožeuské. | Učitelstvo varuje
se úzkostlivě všeho, co by náboženskému smýšlení a
cítění mládeže mohlo ublížiti, žije s ušiteli nabo
ženství v nejlepší shodě 4 těší se s těmito 8pc
lečně, kdykoliv se to podaří, dobrých výsledků vy
chovávacích se dopracovati. Poměr mezi církví a
státem, jak pojat jest v říšském školním zákoně,
považují za spravedlivý a dobrý“.

Dále praví: „Stát a církev mají se při vý
chově lidstva podporovati, avšak oba zůstali od
sebe nezávislými.“

To jest jiná mluva, než jaká zaznívá z rudě
zbarvených sloupců pokrokově-socialistických agi
tátorů, kteří vším úsilím snaží se o to, aby ztrp
čili navzájem život kněze i učitele, aby podvrat
nými hesly zničili stánek pokoje a míru, který
přese všechno štvaní jest zachován tam, kde jest
rozumuý a šlechetný učitel a kněz. Vědí, že jsou
odkázáni na sebe, že důsledky rozvratu v obci
neponesou ti páni v ústředí, nýbrž ani samia ti,
kteří jejich příklaďným a úctyhodoým životem Se
mají vzdělávat.

Kolik synků učitelských jest does kněžími!
Procento veliké. Mezi kněžstvem a učitelstvem
jest tolik příbuzenstva, že jest to úžasné. Nikde
jsem nenalezl tolik intimních přátel, jako mezi uči
teli a kněžími. VÍ se to, potichu se naříká na ny
nější rozhárané poměry, ale zmužilosti není za
křiknouti ty, kteří uměle vyvolaným hnutím proti
náboženským kopají propast mezi dvěma stavy,
které mají vedle sebe státi jako stavy bratrské.

Přijde jistě doba kriliccá, která smír bude
diktovati. Dej Bůh, aby nalezla otevřenéduše, které
by chtěly smír poctivý, v němž by oba stavy, ja
kožto rovnocenní činitelé ve vychování národa stáli
vedle sebe!

í . a
kozy a celé stanice plemenné,
švýcarské včely, roje i krá
lovny, med jako plzeňské,
čistý a dobrý, skalní holuby
a zlaté české slepice i kuřata

hned dodá

Věelařský spolek v Loučení,———,,,

Švýcarské

nejlepší



Zánovní moderní

nůkyýKOČA
levně na prodej

Čeňka Bubna,
kočárníka v Hradci Králové.

MB* Nové kočáry "DN
nejnovější soustavy stále na skladě.POOVA
Speci lní výroba a sklad

domácích

ledniček,
všech druhů

= koupacíchvan =
MB- skamny ves nich <

Josef Komárek,
závod kiempiřeký, zařizování plyno- a voda
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí Čís. 413.

Cenníky zdarma a franko.

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY.
V VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLANIU

DOPORUČENÍ UUTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOUTAĚSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁVE KOSTELNÍ,

ZALOŽENO 15V. PROVEDENO PŘES n OVTÁŘŮ.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— úumělecký závod —

pro MalbU

oken kostelních
PRAHAÁ-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod lonbím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se šelesnými
: rámy, stlčmí vsacením.

Veškeré rozpočty, skizzy I odborná rada bexplatně, bese
vší zůvaznonii ku definitivní objednávce.

PRE“ Nesřerná veřejua i písemná pochvalná uznání. “gjšj
Založeno roku 1836.

pOE
ZAG KOZY

OOO0000000000000

K sv. biřmování

nejlepšii,

|

za volico lovné ceny Babízí

T7.ŠOTLCO,
zlatník a střibrník,

přísežný soodní znalec a odhadce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.

Prodej se zárukou.
O0000000000600

Chrámové svíce

dle liturgických před=
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před
měty pro místa pout

mcká, prvnější pří
padnými obrázky 0

polovoskovéij zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce ustry,= svícekostelníste
(paškaly) s. krůpě- urinové,jemi krvo a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,
jakož i veškeré do oboru

sv, nřijímáni u BY. toho spadající výrobky do
bižunvání se stuhami nýveledůst. kruhůmnj .. , uchovním největší apeci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíckárna a voskárna

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

Telefon 914.
Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1908, zlatá
medalie.Londýn 1906, zlatá mednile.Praha 1906,
diplom čestného uznání. Wideň 1908, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané, Vxorkya cenníky zdarma s franko.

zápalkový drát.
svice obětní "if

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

Továrna na cottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

Rudolí Pajkrár spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Badapešt, VIII.ker Józaef
kórát 16 cz. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —

Vídeň=VII.,Mariahilferstr.
86.

Cenntky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. duchovenstvu zvláštní výhody.

a

první nÁKUJÍAĚL
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čenstta „Vzájemnost“ v Hronově. Též|ze
obdržeti partie zboží 30 mt., obsabujícíkaždá
různé Řátky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korua 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

RDOOOGOCOOOOOOOOCXXIOOCGOOCX

C.' k. místodržitelatvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak techuické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zabraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXXXXXXXXAXDOOCOXACX

bhhěběběěěhěbětěě
Medicinální droguerie

a kosmetická laboratoř „Uanděla'“

Ladislava Náúla
v Týništi n. Orlicí.

Závod materialníim zbožím, chirurgickými
obvazy, lučebninami, jakož i barvami, laky, fer
meží a hospodářskými potřebami.

Léčivá vína a minerální vody.
Rumová a octová trest.

Sklad všech minerálních vod.

Každé objednávce věnuje se největší péče.při++řětěbřřětt
o

Josef
+ Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbášský,

Písárna a dilny na Letné číslo 612—VW.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporněuje uctivě své chvalné známé: sochy, oltáře,
křhlovécesty, jesle, Boší hroby, kříše, kasatelny,

spovědníce krony, konsoly, svícny, lustry, pul
ky atd. dle slohu kostelů,řesané mcena obrasy,premie, fotografie a diplomy. Rer nábytek a

růsné předměty hodící se tu „ufby.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních safísení.

390 zl.
jídelna nejmodernějšíhoprovedení,
1 kredene ae zrcadlemkřišťálo

výwi skly a mramorem,
1 stříbrník se zrcadlemkřišťá

lovými skly a mramorem,
1kkobercový divan,
1 patentní vytahovacístůl,
Gkožených křesel

na každou stanici zasílá

cís. král. dvorní volkozávods nábytkem

| KV, Okuherský HradecKrálové;
proti hotelu |„Merkur“.

Cenníky a prospekty zdarma a framco.



Založ.r.1I8OS. jsou stálo na skladě.

(Bývalý závod Pospíšilův.) |
O naprosté správnostia solidnosti svědčí ;

stoleté trvání závodu. |

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. "NOSRI120107

OEradice 2a té Šika.12OlaldL ha2Dpí me Se

K GTPUSKÝM OTOCOUÍM
a k novému školnímu roku

uabízíme :
Dobroslav OArel

Theoreticko- praktickárukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké u učitelské ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,
a mnobými Ordinariáty. Odporučeno mnobými vy
nikajícími odborníky.

Stran 250 velké 8“

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 3-80

Biskupská.knihtiskárna
w Hradci Králové.

RIO ROMA a ZAC 12za

do důvěrných schůzí
dle S 4. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati lze levně :ns [ :

v Biskupské knihtiskárné v HradciKráloré,KEIKOEJEA
<=————
JAN STOUPA v Praze,

Václavské náměstí číslu 32.,
doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkových,

pokrývek na stoly a lůžka, přikrývek proivaných a fanelových, přikrývek cestov

nich, plaidů. deštníků veškerých cestovních potřeb, županů, haveloků atd.

Úplné zařízení do hotelů. — Úplné zařízení
bytů soukromých. —Úplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.

pap“ Illustrované cenníkyzdarma a franko. iy———
99000000000000:

a Aelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Muh , Ant.Hiůhlanástepce,
w Nové Pace (Čechy),

©) provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Oo Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy

pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

“+„

Četná doporučení od veledůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí.

Pryní český katolický závod ve Vídní,

'antišekul6František Ruber
< Dílna ku vyšívání

M “ a zhotoveníko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; Da požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížea td.

. Vsdemň.
VII. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

oz © a ž
4 PE3DJÍDo Píší 2 stí

Ná 53, A Ah ščs9 zdbě3 AMá.ž
m ní. 45 Bo áš
K 3 šss eM9 zšosz A
U4 šál“5o" Ě šo =i

a E=p:
profacadyidekoracivnitřní,nejnovějšího,

KRNNRNNIKNNNINNINNNUNU

Koncesovaný elektrotechnický závod.

Josef Ježek v Hradci Král,
naproti Grand-Hotelu.

Zařizuje

elektr. zvonky, telefony,
hromosvody.

Hlavní sklad všech elektrotechn.
a sportovních potřeb.

Fonografy. Gramofony.
Wap“ Výměnagramof. ploten. <

KRANNNRNNNINUNXNINM

8 dobrým školním prospěchem
přijme

uměl. závod pozlacovačský

M, ARALIOBAv radní Královi,

NIKLE MRI00200000000000

=— Bo"
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 em. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartont nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupskáknihiskárna

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmKB..

*y

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy,|| |

XXXXIOOOOOOOXXXXX

je Půjčujíi za nejmírnější poplatky

*— divadelní
X Moblekylši

všech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

KXXXXAXXMKXXXXX5X

ŠBOD. ÚVĚPRÍ Společnosí
v Hradci Králové,

filiálka ve Vídni VI., Getreidemarkt 18,

přijímávklady od i K počínajena
úrok 4'/,—5", dlevýpovědi.

Záruka hotově eplaceuých závodních podílů, fondů
reservních a jiué ca. K.400.00000. Složní ifetky

pošt. spořit. zašlou 86 na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
níkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným

osobám všech stavů na výhodné splátky.

AXXAXRXIOKIXAX
KXARXXXXXXMIXXMMIX

m E Nebojtese,že

na vás přijdou Japonci
když si kouple za velmi
sníženou cenu úplný

„Kirchenlexikon"
nejnovější vydání s r 1901
89 zvláštním indexem. Celý
jest úplně zachovalý a
2 V pevné kožené vazbě. ::

PRE“ Bližší sdělí administrace

-listu

F



Doporučujeme

První výroba

| Mě 8

KARLA ADAMCE,
Ó dodevatele na biskupský kostel v Litomé

řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporuču,e se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

8

8
OOOCOCOOCOOO00

K zasvěcenému svátku

su. Cyrilla a Methoděje
dne 14. července

nabízíme

písně s notami:

1. Ejhle oltář Hospo
dinůvzáří...
(mešní).

2. Bože, co's ráčil před
tisíciroky...
(hymna Velehradskáj.

»
89 4 str. 1 kus za + hal,

100 kusů 3 K.

—

Biskapská. knihtiskárna
v Hradci Králové.

Vinakumšisv.
jemná tabnlová vína vlastního školení

doporoučí
křesťanský velkozávod

firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordimar. listem. dis. Čes.- Budějovické

č. 80—31 r. 1904 k prodeji mešního víma.

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,E

praperů a keyového náčiní. i
žj Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku (E
: se na požádání franko zašlou. s

X CPI XRP XGO2X PD X GP X

Jan Horák,*
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

X Velejemné látky na taláry.
f Též na splátky bez zvýšení cen!
KCBI XCPD XGBDXGODX GP X

KKK XAAA
Veledůstojnému

duchovensóvu!

Kar. Světlé,„dan Sfanék, 5,564,
Konviktské ul., ý paslř spe
eielné na kostelní náčení, dovoluie

i doporučiti avůj hojně zásobený
„ sklad ve vlastní dílně rnčně praco=

vanýeh kostelních nádob a náčiní,
jako : monstrence, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádob.y a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohni slatá a 'stříbří. Na požádání hotové

práce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 2d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po race. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené,

OKOKOKOKOKAKKKOK

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží

IDCE3X663X663

CPSXCBDXGD[XICEIXGBX

Praha-l, ul.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Anglicky
a německy

vyučuje zkoušený učitel

ALOISTOPIČ,
Ellščino nábřeší.

| Továrnarar
na zpracování ovoce,

——pálenka koňaku a výroba likérů

MČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

X. dříve závod na subitkování ovoce, salošený
KE r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách.$ |

-- nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,rumy a punče, likéry, sladké ovec
víno, bílé i červoné,wino boruvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéja vný koňak a výbornouosti velmi te
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby,
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: raku

sášníu diplomemslatěmedaile,a nmokýmijudi slatémedaile, a mnohýmiji
nými diplomys právem rašení slaté medaile.

Vzerky zdarma a Iranko.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému ducho enstvu
doporučuje re

první a nejstaršíodbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zholovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednodnášího do nejskvosatněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Blskupskou Milostí revído=
vány.

Mešní nádoby jen v ohml
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-:le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílár jen posvěcené,
Vaorky, © spočty, nákresy |

hotovésbožína ukázkufranko
te zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
ORP“ |Sta odporučenía čestnýchuznání po ruce. "s

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzávodu domácíjmu.

CEDCODGODCHIN|CSICOIGHIGOÍ

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

$ BoE sí

H E
: H
3 r
E ěRÁ |
nabízí ve.velkém výběru: Výtečné kapesní ho

všech druhů a soustav. Pendlové hodiny

v Krásný ořechových skříních. Zlaté a K klyskvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky y
a j. v nejmodernčjšímbroredení súplnou sárukou/

Důvěryhodnýmsásilky na výběrtéš i masplátky
bessvýšenícen.—Založenor. 1843.

CODCOIGODKOIMODEOIGODEOD



Poadplatné ma čtvrí roku 2 k so i

Číslo 26. > na půl rodu 5 A — A |

Jak bude dále?
(14) Několik parádoích schůzí klidně se

odbude a říšská rada Be rozejde, aby teprv
na podzim ukázala, jaká vlastně je. Do té doby
bude vláda zkoumati terrén, vyjednávati a
smlouvati. Že z podvratné, násilím hrozící
strany stane se hodoý Fridolín, dalo ge oče
kávati. Jestliže baron Beck 14. května rozči
Jeně po kanceláři chodil a nervosně telegra
ické zprávy o volbách rozbaloval, puk to byl
jen strojený divadelní efekt; on a vláda si ta
kového výsledku přáli, vláda jej přímo vývo
lala. Co na tom, zvítězí-li živly podvratné a
utrpí -li občanský řád, bezpečnost říše, křesťan
ská kázeň, jen když Němci se v Rakoosku u
vesla udrží,

V Uhrách potřebovala Vídeň zastoupení
lidového proti straně neodvislých a jejím sna
bám protidynastickým; zde jevila se potřeba,
otázku národnostní na čas odstaviti a parla
ment k plodné práci národohospodář-ké a 80
ciální pod německým vůdcovstvím pobnooti;
tam se jí to podařilo, zde se ji to bezpochyby
za pomoci c. k. sociální demokracie podaří. A
kdo hodil se k odstavení národnostních po
žadavků lépe, než strana, která národnosti ne

„uznává, takových požadavků vůbec nemáa státo
právním snabám českým 8e směje?|

Vláda a socialisté si rozuměli již dávno
a Beck s Adlerem json dobrými přátely. Mocnář

„rozvípul v trůpní řeči sice program náš, pro
gram křesťansko-sociální, dokázav tím, že je
to program vlastně nejstřízlivější, program
nejbližší budoucnosti, avšak to nevadi v Ra
kousko, aby 8e neustoupilo před těmi, co badou
dělat největší rámus a aby se dříve nebo po
zději oepřistoupilo k provádění prvního čísla
z programu internacionály — k boji proti církvi.

Ti politikové snladočešti, kteří počítali,
že všeobecným volebním právem zatlačeni
budou Němci do menšiny, národ český že získá
va váze a etrana vedoucí že 8e aspoň udrží,
počítali, jak zkušenost ukázala, špatně.

„ Jak se zachovají soclalisté na dále? —
To je hádanka, na kteron odpovídaly všecky
listy. Nám ge zdá, že by byli blázny, kdyby si
to a vládou, která je na nohy vlastně posta
vila, rozlili a kdyby jakýmkoli způsobem nové
volby vymohli. Socialisté jsou zvyklí poslon
chati, a dr. Adler zvykl poroučeti; to však
není žádný idealista, nýbrž zkošený, vypočí
tavý žid. Bez jeho vůle jistě 60 nestalo, že
socialisté utvořili, aby pošetilcům prachu do

i.
FEUILLETON.

Kandidátovy trampoty.
IL

13) Prohlášení kandidatury Ránovy bylo sice
hezkou věcí. Jméno »Ráns« šlo od úst k ústům,
přátelé potřásali rukou s přáním zdaru. Teď se
jen čekalo, jak bude Rána pevnýmv sedle při
samém turnaji. Za tři dny navštívil Strom Ránu
znovu. »Vojtěchu, příští neděli už musíš mít
schůzi v Leplicích; čas spěchá, duben už jest
skoro ca krku. Připrav se na to, příchystej sí
kandidátní řeč,«

>To se lehko řekne«, odpovídal Vojtěch;
»já nejsem žádným Demosthenem sni Grégrem.
A při tom mém v obchodě právě teď tolik po
vinností, Nejlíp by bylo, kdybys mi složil ně
jakou promluvu sám. Máš jazyk jako meč —
škoda že nemůžeš kandidovat sám.«

»inu — což o to, ale musíš teky hodně
studovati; to nejde jen tak něco naučeného od
Hkati. Sedláci jsou teď cbytří; budou se tě každou
chvíli na něco ptát.«

»Toť se rozumí, že začnu studovat —
zvlášť proto, že otázka zemědělské jest mí spa
nělskou vesnicí. Rolníky nemobu čestovat výkla
dem, jak se dělsjí kornoutky, zač kupuju Jafrán,
hřebíček a zázvor. Potřebuju teda nějskou knížku,

. ide by bylo vysvětlení aspoň hlavních požadavků
rolnictra. Kdyby nebyl Vohrál, kterému jsem pole
spachtoval, tolik bloupý, bned bych se ho ca

V Hradci Králové, dne 28. června 1907. |

očí nsházeli, národní sekce, To je lep na mouchy,
a je dost smutné, že po tom všem, jak ae in
ternacionála k národu českému ukázala, na
lezli se v tomto národě inteligenti, kteří věc
tu vážně pojímají. Buď tomu věří a pak jsou
slepí, aneb nevěří a pak je to slabost prozra
zující manévr na získání přízně socialistů, což
je pravdě podobnější, ale také bezcharakter
nější. Proč by soc. dem. neslibili české státní
právo, universitu, úřední češtinu a všecko
možvé, když se najdou pošetilci, kteří věří, že
dr. Adler pomůže jim to vše vymáhbati? A bez
něho? — Bez něho nejsou ničím. Jest sice
pravda, že převahu Vídně čeští socialisté těžko
nesou a že, když to bylo příliš křiklavé, de
monstrovali na oko proti Vídni, ale je také
pravda, že proti ústřednímu vedení ničeho váž
ného podniknouti se neodvážili. Proti židům
nesmí, protože ti by dali kapsu na knoflík, a
proti Adlerovi nesmí, protože by je nechal
viset mezi nebem a zemí.

Nejprve vystonpl na říšské radě interna
cionála se starobním a invalidním pojištěním
a hlasovacím právem žen; první máme i my
ve svém programa a druhého se nebojíme. Až

pokoj, pak inoeí dojíti na ty ostatal socialisti
cké sliby, parcelaci pozemků, zrušení milita
rišmu, daní, nájemného, dlubů a všech těch
věcí, 8 nimiž odvážili se v květnu před naše
politické děti; poněvadž se tomu však sami
v duchu smáli, když to předkládali massám lído,
nemajícím času o podobných věcech přemýšleti,
schovají tato flinta a aby si to na říšské radě
hlavně s vládoo nepokazili, vytáhuou ze svého
arsenálo t. zv. kaltnrní náboj, zrovna jak to
dělaly svého času „N. L“, když bylo zle a po
nichčasemi mladočeši.Nejhezčíbude,ažvláda
přijde — a to bode brzy — e požadavky mi
pistravojenství, a až ti protimilitaristé aa oko
ei pobobojí, pak vládě všecko odblasají. Ta se
ukáže, že je něco jiného politiku opruvovati a
pěco jiného ji dělati, něco jiného do mass ne
dělního obecenstva na střeláku hřmít a něco
jicého na parketách parlamentu s úspěchem
jednati. Oni to starobní pojištění s naší po
mocí a spomocí všech upřímně lidových stran
prosadí, oni se na čas svými sliby na svém
socialistickém oři udrží, ale konečně dojde
řada i na ně a pád jejich bude tím smatnější,
že po vyčerpání jalových slibů nic jiného jim
z jejich programu nezbude. Až nebadou vědět
kady kam, přijdou najisto 8 manželskou roz
lakon a volnoa školou, a já jsem žádostiv, jak
genajdou—když většinasněmovnyposlanecké——————
všelicos vyptal, Jestliže jsi mne udělal kandidátem,
musíš, brachu, teď statečně poméhat. Ty ze mne
sám musíš dobrého kandidáta udělat. Víš teda,
teď aspoň tu nějakou knížku, nebo časopis, kde
by bylo více vážných úvsh agrárních pohromadě.*«

»>No— o to se postarám. Nota bene! Asi
před měsícem jsem viděl v Praze za výkladní
skříní takovou zelenou knížku, která měla tuším
nadpis: »Program strany sgrární.«

sJen abychom to už měli tady! To byla
jistě nějaká knížka agrárnícká. To víš, že ta stra
na pod zeleným praporem tábořící všude má
svoji barvu ráda, A víš, třebas ještě nějakou ji
nou koížku, Já si to pak trocbu porovnám 8 na
ším programem, pokud jej znám... .«

Druhý den již sehnal Strom knížky dvě —
jednu agrární, druhou od Koťátka. A milý kan
didst pustil se do studia, aby si zjednal na rychlo
sspoň nějaké obstojné zemědělské přesvědčení, a
aby pomálounku se mu v blavě rozblesklo, ja
kým způsobem má tpasiti věrný národ Český,

»sNu tak jsk? Umíš to už důkladné?« ptal
se ve čtvrtek Strom.

eSokole rychloletý, mučím si už tři dny
hlavu a rentovými statky, s fideikomisy a hy=
pothekárním prodlužením. Kdyby mi to některý
kapacita aspoň trochu vysvětlil! A ta druhá knížka
jest posud nerozřezána, To nejde tak čerstvá. Je
s tím trestu, jako by se člověk připravoval k ma
turitě, A co ti naši slavní důvěrníci? Nemohou
sami něco našinci sehnati, na všecko upozornit?a

»J66 — to je teď těžká věc. Všecko tak

Interty se počítají Jemně. | nění
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jest rozhodně konservativní — v těchto věcech
„s agrárníky, kteří je také svým voličům před
kládali ...

Dopis z Prahy.
Vyznamenání a řády. Hromadné žádosti

členů sboru obecních starších města Praby 0 vy
znamenání a řády zůstaly bezvýsledny. Jest zají
štěnou skutečností, že vzbudily ve Vídní nelibost.
Ze spolehlivého pramene pronikly totiž do veřej
nosti zprávy, že kabinetní kancelář císařská byla
zmocněna prostřednictvím místodržitelství v Praze
oznámiti starostovi dru Grošovi, že pouze a nejvýše
asi 24 osob z radničních kruhů pražských může
býti vyznamenáno, a že tudíž nutno vybrati zveli
kého množství žádajících jenom osoby nejzaalouži
lejší a ostatoí žadatele poakázati, aby své žádosti za
vyznamenání odvolali, Každý soudný člověk by se
domníval, že po tomto pokynutí na staroměstské rad
nici nepříjemnou afóru co nejrychleji badou hle
děti napraviti, a že, aby z nemilé situace vyvázli,
veškeří žadatelé své prosby za řády A vysname
nání odvo'ají. Však chyba lávky! Ani pét ža latelů
se nenašlo, kteří by byli tak prozlraví, a Co nej

„rychleji hleděli z nemilé pro ně aitaace vyváznouti.
Zatím ve Vídni se čekalo, jak věci tyto se rozuzlí,
a když tam bylo důvěrně referován:, jaká jest Bi
taace, vzbudila celá věc na rozhodujícím místě nc
libost. Zajímavý úkaz, že starosta král. blav. města
Prahy nebyl vyznamenán za parlamentární éry,
kdy dva Čeští ministři zasedají v radě koruny,
kdy starostou tím jest mimo to zeť velkého pře
dáka a zakladatele strany mladočeské, dra. Julia
Grégra, masil tedy státi se za mladočeského ovlá
dání radnice staroměstské. Proto právě vzbuzoje
tato událost tolik hlaku, že zůstává širší veřej
nosti nevysvětlitelna, a že „vysvětlením“, jaká do
veřejnosti pronikají, se nevěří.

Z pražských listů jediný „H. N.“, majetek
to dra. Ed. Baštýfe, a nikoli nějaký snad orgán
strany, zmobl se ua prohlášení, že prý všichni
obecní starší nežádali o řády, a že zpráva naše
není vo všech směrech — zaručena . . . Prohlá
šení tomu však se každý smál, nebot kolik o30b
žádalo ze sboru obecních starších o vyznamenání
a řády, jest v Praze nyní, po našem oznámení,
veřejným tajemstvím.

* „
L

Záhada odkládání prací letenského
přiměla čelného člena rady městské k veřejné: u
projevu v těchto dnech ve dvou čelných pražských

dlouho spalo, tak že se ani všichni neznáme, A
— vždyť jsme přece lebe teď postavili v čelo
právě proto, abys sám probouzel, rozptýlené ši
koval, k postupu povzbuzoval.« — +To je všecko
pěkné; ale kmáni podporují generála nejvíce ještě
přátelskými úsměvy. A za to si mandát ne
koupím.«

»No — no, však nepotřebuješ všemu rozu
mět právě jako ředitel hospodářské školy. Ten
agrární kandidát jest hotový duševní chudas a
přece se nebojí. Víš, hlavní věcí bude, abys měl
pěkné vystoupení, abys mluvil jadrně, populárně,
směle, bez velkého bombastu, aby se v řeči zrá=
čila vřelá láska zvláště k rolnictvu, abys progra
mu jiných stran příliš nešetrně se nedotýkal...«

ePočkej, počkej, hovorko; vzdyť ty mne
zblázníš svými požadavky, Ty bys toho chtěl tolik,
Že pro jedno zapomenu na druhé. Tohle všecko
bych si musel poznamenat a před zrcadlem čtyři
přísné zkoušky vykonat, Ty toho vždycky na
mluvíš 1«

»Átsí, ale myslím to dobře; nějakou řeč ti
tedy ještě dnes vypracuju, ty si do toho vsuneš
své vlastní myšlenky, přepíšeš to, dobře se tomu
naučíš. Ale ne abys to potom. ztratil. Takovou
řeč musí kandidát nováček míti vždy po ruce, když
mu třebas nábodou dojde nit.—A potom tě ještě
přezkouším. Však o tom nikdo nebude vědět.«

Druhý den se velice zlobil Rána, že v té
zelené knížce je tolk málo o živnostnících —
skoro nic. A přece i mezi venkovany přijde na
divnostníky řeč. (Pokrač,)



listech učiněnému, v němž si trpce stěžuje, že
rozbodující kraby ne radnici staroměstské nemají
pochopení pro skutečné potřeby Prahy, diktované
a odůvodněné nezbytnou nutností. Průkop leten
skou plání, který za okolností, jaké jsou v blav
ním městě král. Českého,měl býti dávno uskuteč
něn, jest aměle oddalován, aniž někdo ví pravou
toho příčinu. Všechny technické kruhy vyslovily
se, aby průkop byl proveden, a doporučovaly za
bájení prací již počátkem minulého podzimku, aby
nezbytná komunikace ze Starého města do obcí
zábranských konečné byla uskutečněna. Nebyloť si
přece možno mysliti, že tak nákladný most, jaký
se buduje z hlavní staroměstské třídy assanační,
zůstane na dlouhou dobu komunikací pouzeksil
nici pod Letnou vedoucí. Bezůapěšnost takových
milionových podniků jest možna pouze v Praze
za pověstně neprozíravého hospodářského vedení
na radnici staroměstské, kde pro samé věci pod
řízeného významu není pochopení pro podniky ve
liké důležitosti. Co bude platen nový most městu
Praze, nebude-li k němu záhy provedena notná
komanikace, kterou by bylo docíleno spojení Sta
rého Města Pražského 8 nedávno připojenými před
městími Bubenčem, Dejvicemi.a Střešovicemi?
Proto projev čelného člena obecního zastapitelstva
pražského a známého technického pracovníka inž.
F. Zvěřiny vzbudil sympatický oblas, a pražská
veřejnost právem volá, aby místo všelikého maření
času konečně již rada městská dala zabájiti práce
na průkopu letenském.

+ +“

Nejnákladnější| elektrická trať v Praze.
Z tratí elektrických drah v Praze, jež jsou nej
nákladnější a nejméně vynášejí, sluší ou prvém
místě jmenovati trať elektrické dráhy přes Karlův
most. Po této trati jezdil dva "motorové vozy, ma
jící sprostředkovati spojení mezi Starým Městem
a Malou Stranou, teď dojíždívají málokdy, poně
vadž obyčejně následkem -nějaké poruchy proudu
zastaví a nemohou pak do předu ani do zadu,
pokud vada u vedení náhle se vyskytnuvší není
odstraněna. Den co den naskýtá se chodcům po
mostě Karlově známá již podívaná na uvázauvěí
vozy, z nichž několik osob, které asi neapěchaly,
když do nich vstoupily, musí pak vyjíti, aby
pěšky došly svého cíle. Někdy po celý den do
prava vozy motorovými stojí, nežli podaří se
chybu prozatím napraviti. K 11. hod noční počne
pak pravidelně noc jak noc „opravování trati“,
čili bledání chyby. Vytrhuje se dlažba a vyše.
třuje kontaktní vedení pomocí elektrických žáro
vek, až konečně se chyba nejde, mnohdy také
k ránu. Pováší-li se, že takovéto opravování trati,
noc jak noc, jest velice nákludné, pováží-li se,
že následkem úžasné zdlouhavosti používá této
trati stále menší počet obecenstva. jest opravdu
8 podívením, že správní rada elektrických podniků
i městská rada pražská dávno již nezařídily, když
kontaktní vedení přes mostjiž všeobecně zklamalo,
nikterak ae neosvědčuje a vyžaduje ohromný ná
klad, aby místo nesmírné těžkých a obecenstvem
co nejméně používaných vozů motorových bylo
zavedeno spojení automobily. Tím bylo by odpo
moženo dosavadnímu nebezpečnému otřásání staro
bylého mostu Karlova, které, pakli věci ponechány
budou při starém, mohlo by míti jednoho dne pro
stavbu mostu následky nejosudnější. Že spojení
automobilového mnohem více bylo by používáno,
nežli dosavadního spojení motorovými vozy, leží na
bíledni. Opakujeme: Nynější spojení se neosvěd
čuje přese veškerou obětavou ochotu obecenstva;
jest zbytečně nesmírně nákladné a proto mělo by
býti odstraněno a nahrašženo jedině možným a mo
derním spojením automobily.

* +
+

Záhadná Praha. Již po několikráte pood
hrnuli jsme roušku, pozakrývající různé taje života
pražskébo, a dnes chceme dáti nablédnouti do zá
kulisí, jež jenom nemnohým známo paření zlem
a dává vyrůstati otravě, která šlříc se pak dále
zaplavuje prostory stále Širší, zmocňujíc se obětí
při tom, které těžce splácejí svoji neprozíravoat.
Mínime tu jistý drub ženštin, stojící mezi ženami
řádnými a ženami polosvěta, mající rafinovanost
a vychytralost, se kterou zmocňují se obětí avých,
aby za jich pomoci vyšvihly se z úského pro
středí, v němě žijí, do úiršího života pospolitého,
a wobly si bráti na velké dámy, dávajíce se vy
držovati většinou neprozíravými mladíky, kteří při
tom hrají úlobu přátel i uilenců zároveň. Tonbá
skvostné Be nositi, žíti ve velké společnosti a býti
obdivována, žene celou řada žen různých menších
i vyšších úředníků, živnostníků u pod. ko zvlášt
nimu Airtn. Dají do sebe „zamilovati“ se obyčejně
mladým mužům, jež dovedou pak opanovati do té
míry, že maji v nicb pokorné sluhy a oddané prů
vodce na krivých cestách. Ženětiny tyto, adíle
jíce manželské lože s lůžkem prostitutek, jsou
stejně nebezpečny jako tyto. pouěvadž sejí stejnou
mravní zkazu, Jsou přípsdy, a tu velice Četné, že
nepášou zlo jen mimo dům. -nýbrž 9 dí si udavují
dostavenička svým přátelům ve v-aatních bytech,
nedbajíce ničeho. Troulame si tvrdili, že jsvu vzá=
jemně spolčeny, že řídí se jistými pravidly a jsou
8i navzájem na ruku, aby vyhnuly se policii a

nepřišly do styku s úřady. Důsledkem tohoto na
nejvýše lehkomyalného života jsou množící se pro
oesy o rozvody, jež v posledním roce vzrostly v
městech pražských do Úžasné výše. Ctnost a věr
nost manželská zdá se, že jsou při tom sedmimí
lovém pokroku, kterým lidstvo kráčí, dány ve psí,
neboť tento druh žen, opičících se po svých druž
kách ve Vídni, jest z rafinovaných nejvychytralejší.
Na hlavních promenádách, po ránu pak u staro
městské tržnice i v ní možno pozorovati tak mnohou,

o které lzepředpokládati, že přišla za účelemnavazování styků. Doposudjest v paměti, jsk svého
času jedna z těchto žen — manželka učitele, když
promarnila peníze, jejím chotěm jí na celý měníc
odvedené, a když jiných nemohla sehnati, hodila se
vzteku dvouleté své dítě se čtvrtého patra, načež
vrhla se za ním s zabila se. Staroměstská tržnice
jest jakýmsi drnbem bursy k navazování styků,
které pak pokračují na promenádách, při zahrad
ních koncertech a jinde, a manžel obyčejně jest
tím posledním, jenž se dovídá, na čem vlastně jest.

Není žádným tajemstvím, že dnes existuje
v Praze kaiegorie žen, jež nejsou pice prostitu
tkami, leč také nejsou pořádnými ženami, kate
gorie ženštin, jež rosrašují rodiny, sejí Bvár a
ruší klid a štěstí rodin přodetoých, v nejednom
případě ze sportu, že klidu toho postrádají samy,
o nějakém štěstí manželském ani nemluvě. Proti
tomuto zhoubnému flirtu, stále větší oblibě se
těšícímu, musí býti zakročeno všemi spořádanými
lidmi, okolím ženštin, jež flirt onen pre
vozují a šíří, našedše v něm oblíbené zaměstnání.
Lze říci, že vzrůsté pražské společnosti nové ne
bezpečenství, horší, nežli může dnea býti pocho
peno, ježto jebo představitelky vnikají všady, kam
jen mohou, zabezpečujíce sa pokud možno ne jed
ním, nýbrž i vice milovníky. Tak vyrůstá společ
nosti České nové zlo, nově nebezpečí ji zachva
cuje, proti němuž bude nutno zakročovativšadya
ve všem, bezohledné strbávati roušku, ve kterou
se halí tento drah záhadných, vyfintěných šenětin,
odporných voňavkami, jimiž páchnou, licoměrností,
kterou oplývají, a nebezpečných mravní zkázou,
kterou kolem gebe šíří.

V každém případě přispěly by, kdyby nebyly
jim stavěny hráze, povážlivě k rozkladu společ
nosti. Kdy konečně ustaví se i v Praze spolek,

jenž „py čelil prostituci a její nebezpečným odrůám
* “
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Jiný dopis 2 Prahy obdržela redakce t. I.
s tímto obsahem:

„Ctěné redakci „Obnovy“
v Hradci Králové.

Byl jsem s přátelské strany upozorněn, še
jistí „kollegové úředníci“ z nízkých osobních mo
tivů rozšiřují opětně na příslušných místech po
věsti, že jsem autorem „dopisů z Prahy“ v „Obnové“,
pojednávajících o pražských a radničních poměrech.

Prohlašuji rozhodně, že nedopisají a nikdy
jsem nedopisoval do „Obnovy“ vůbec, tím méně
o poměrech na pražské radnici, a že jsem ani
neinspiroval mně neznámého pisatele těchto článků.

[ jsem přesvědčen, že ctóná redakce neo
depře officielního potvrzení pravdivosti tomuto
mému prohlášení.

V Praze, dne 25. června 1907.

Fr. Cyr. Vlk,
magistrátní komisař.

Po přečtení těchto řádků maně nám napadá,
co mají „Nár. listy“ podniknouti proti těm box
citným dennnciantům, kteří tvrzením prolhaným
snaží se poškoditi p. Vlke.

Dopis z Vídně.
Slunko teple hřálo, když poslanci nového

parlamentu „lidového“ vjížděli před 17.červnem
do Vídoě, té nádržky na českou krev, české
peotze, české duše, odkud všichni berou, všichní
čerpají, ale ne každý, kdo čerpá, ví, ne
každý chce věděti, že bez českého přítoku
sil a majetko byla by ve Vídni zrovna
taková žebrota, jako v Černovicích nebo jinde.
A to teplo slunečné působilo podivahodně.
Tak rozehřálo všecka srdce, že veliké klaby
z různých těch straniček utvořeny jakoby zá
zrakem, Vedle prof. Masaryka sedí to Horský
vedle Práška, Zázvorky a j., Myslivcové a Zá
roba atd. Ve volbách uabylo +-těch odpůrců
a teď pěkné všickni sedí to u jednoho stolu,
každý napjatě dává pozor, co ten drahý bude
úolat, aby ho kopíroval. Na-ohůzích plno re
formutch plánů, voličům se až sliny sbíhaly
v ústech; a tady 1u uejačenější stojí jako koly
v plotě a jsou rádi, když jim 80081 veterán
v parlameni> poví, kde je pošta, jak 80 po
dává pilný uávrh v nouzové akci, utd.

I na aociální demokraty působilo slanéčko
svými hřejvými paprsky. Odložili ta svojí re
poblikánskou kokardku a narazili cylindr, u
myli race od krve revolucí potřísněné, koupili

řeči, „aby de neřeklo.“ Křesťanští sociálové
maji proto na ně svrchu, jako dítě, když po

soruje, še matka přeje víc druhému sourozenci
a ten matce takó větší „lásku“ na jevo dává.

V českém opolečném klubu to po ní
státoprávního ohražení povášlivě praskalo. Vi

deňské noviny (zejm. židovské) z toho blbroznou radost. Ale zas se to slepilo. Wal
strům 5e dal zase pardon, když vyslechly celou
řada rekrimiuací, Kramář to trochu posypal
cukrem svó výmlavnosti, a ministři zas vzali
svou demisi spět, kterou podali, nemohouce
„Jako ministři“ podepaati státoprávní ohražení
společného klubu českého. Byli na včem vinni
radikálové, zejména Hajn, který stůj 00 stůj
chtěl míti obražení „hodně ostré“. Je sice
pravda, že ministři četli u slyšeli čísti ohra
žení, než bylo podáno v poradě epolečného
klobu a že mohli říci ihned: „Páni, tak to po=
dopsat nemůžema“, ale to by bylo trochu divně
se posuzovalo; a nebylo také co věřit Masary
kovi a jeho klubu t. j. Drtinovi. Byli by v tom
našli nějakou „nepřesnost“ nebo „nelogičnost“
či „neujasněnost“. Páni ministři tedy ani ne
pípli, hlasovali, že se „to“ tak má podat a bác!
Po přečtení prvního státoprávního ohražení
českého čte se ještě jedno českoněmecké, po
depsané Fořtem a Pacákem. Někteří z toho
měli radost a tleskali! — Zato odpoledno si
to pání ministří a mladočeši vůbec odnesli!
Agrární „nevinnost“ cítila gouražena zvláštním
vystoupením miuistrů a zpyšněvši přístapem
bar. Rolsberga do agrárního klubu, zanotovala
také po vzoru „cepovském“ prof. Čelakovakému.
Ale to už bylo i radikálům nechutné.

Katoličtí poslanci z Čech přec jen nedů
věřovali té posvátné cifře sedmi a stali se
členy sedmnáctky českomoravské či moravsko
české. Jak to půjde, čeká se! Zatím nic.

Weiskirchner tedy přece zvolen předse
dou aněmovny. Ovšem 200 Slovanů mu po
mohlo do sedla předsedniokého. Ale zdá 8e po
této volbě, že nad zeměmi, tvořícími nynější
cielajtánské Rakousko, přeo jen stojí genius,
jenž ve chvílích kritických dobře radí.

Nečeká unás snad přece osud Francie,
koltorním bojem rozpoutané, nyuí revolací
rmíhné, velezradou rozchvácené. Zvítězila
lepší část v slovanských daších dřiímající.
Přes všechen vztek Zidovské žurnalistiky, jež
po celé týdny úrážkami, potupami zahrnovala
toboto muže, přes rudý terror a hrozby z tá
bora revolučního a přes chytré intriky iera
elity Stránského v českém klabu proti Weis
kirchnerovi zvítězil lepší instinkt v českých
dušich. Buď Pernerstorfer nebo Weiskirchner|
To bylo huslo posledních dnů. Slovanský před
seda nebylmyslitelný!

Weiskirchner oprávňuje k nadějím, že
parlament bude dělným. Křest. sociálové vě
děli, koho navrhojí. Slíbil věrnost svému ně
mectví, ale objektivnost a spravedlnost všem.
S tím souhlasil každý zdravě myslící, nepřed
pojatý člověk,

Záčkova volba místopředsedou přijata
vřele. Podporována byla rovanchí křest. sociály,

Starzynski jako druhý místopředseda byl
dokladem toho, jak těžko by bylo nalézti Slo
vana na předsednické místo|

Wolba dra. Weiskirchnera, tak, jak se
stala, znamená kus taktickáho úspěchu pro
českou delegaci, ač původní úmysl byl prosa
diti volbu Slovana. Nebylo oy se to zdařilo
ani za cenu kompromisu 80 sociál. demokraty
a s Rasíny. Dr. Weiskirchner by byl přece
býval předsedou, ale už následující volba I.
mistopředsedy nebyla by se tak hladce s tak
imposantní většinou prosadila.

Raslnský odpor proti volbě Starssynského
působil trapným dojmem. Slovan — proti Slo
vanu. Korunou všeho toho srdce rozrývajícího
nepřátelství mezi dvěma slovanskými kaeny
bylo projevení sympatii Basinům — sociál.
demokraty.

Z trůnní řeči dá se mnoho usuzovat na
výsledek kampaně. Vláda má sice dobrou vůli
— ta však vždy nestačí. Krásné trůnní řeči
jsme již často slyšeli. Záležet bude vše od bu
doucího chování 86 parlamentu. Aron.

Obrana.
(3) Brr. „Hlasy Pukroka“ píší 22. t. m.

o činnosti černých spárů, klerikálním bejlí,
jímž se prý bestrestně zmrsačují duše ubobých
děti, o černých žních, devíti temných jícnech
(totiž devíti katol. peedagogiích), které vyvr
hojí každoročně „spoustu duší zmrzačených,
otrávených nákazou klerikalismu“, o Činnosti
sedmi krkavců zvolených do říšské rady atd.
Opravdu mráz pobíhá po zádech při čtení to
hoto balladistického šalozpěvu.Ti „klerikálové“
dle tohohle hrůzostrašného líčení jistě vyhlí
žejí hůř než líté hydry. — Stačí uvedené u
kázky pokrokářské vzdělanosti a vlídné laaka
vosti? Ach, ty modersí kultaro!

(3) Noterický donnunciant odsuzuje
— denumcinel. Málokdyprojevila intelligeut
ní korporace tak velikou zbabělost, jakou aká
zal „Máj“ při afóře Řezníčkově. Družstvo „Máj“



ohtělo tiše plouti mezi Soyllou a Charybdou,
nemínilo se ani rozčílovati africkým barbar
etvím woe. demokratů. A přece pojednou vy
stoupilo — jako přísný soudce. Opatrní otcové
by byli nejraději celou tau episodu poslali
„k šlaku“, kdyby nebývali požádání veřejně
sa dobrozdání. Pánové však dobře vědělí, co
taková „žádost“ znamená; vycítili jemným in
etinktem hotový diktát — a tu již bylo pře
dem roshodnuto, že jest jim nutoo rozsonditi
— pokrokově, totiž proti katolíkovi. Jak také
Jinak, i kdyby byl katolík nad eníh bělejší?
Několik mladíků sestaví si „protiklerikální“
resoluci; a teď nastane pro všecky osvícené
občany, třebas i ty sešedivělé svatá povinnost
kývati, resoluci ve vlastních časopisech roz
šiřovati, chváliti, atd. Jen když ee „pokrok“
zachrání. Volně přemýšleti o takové resolnci
není dovoleno ani uejskašenějšímu a nejuče
nějšímu českému muži, chce-li se zacbrániti
před štvavými útoky a neustélým pranýřováním.

Až napíše některý pokrokářský mladík,
že klerikálové mají zelené oči a na hlavě roby,
řeknou opatrní intelligenti potají: „Tohle sice
pravda není, ale těžko proti tomu psáti, aby
ge nezdálo, že jsme také zklerikalisovaní. A
ostatně vždyť se jedná o potření klorikální
hydry — proto se musí zelenémn mládí něco
jiš odpustiti. Jinak by mládež ztratila chuť
k pokrokové práci“ A jakmile mladík páno
vitě tiskem bude interpelovati, co jeho objevu
osvícení duchové říkají, skloní 69 moudré
hlavy pokorně a prohlásí: „Velmi dobře jete
to řekl, Vaše Osvícenosti.“ Potají jiš na mnohých
místech se szatínají zaby hněvem nad tím,
v jaké otročině se nyní českýintelligent ocitl,
ale říci to hlasitě — k tomu má odvahy málo
kdo. A tak teď všecko uměle(aspoň na venek)
8e rozčilaje nad nkratánským „zločinem“Řez
ničkovým, ač šádný z vlastních slov „Týdne“
nemůže dokázati, že Řezníček fakticky denn
coval.

A aby komedie byla koru :ována, napsala
11. června v prolhanosti se brodící „Osvěta
lida“, že Řezníček „štval ve avém „Týdnu“
proti středoškolským professorůmjako zběsilý,
svolával síru a oheň na jejich hlavy. . .“ Žá
dati p. Hajna za odůvodnění tohoto nestovd
ného taupení bylo by ovšem věcí naprosto
marnou, jak jsmo mnohokráte důkazy podali.
O tom běsnění a svolávání síry a ohně nevě
dělí pranic ani ti, kteří nejstatečnějším úto
kem soud nad Řezníčkem vyvolali a také vůbec
slova „denunciace“ Řezníčkovy z vysvětlitelné
snášelivosti“ a opatrnosti nenvedli. Pouze

k vůli nejnutnější očistě české žurnalistiky —
po níž aám „Máj“ najednoa počal volati —
důrazně žádáme, aby naše intellige+ce osvědčila
eůči Hajnovělži aspoňdesátýdíl tá kuráže, s jakou
se vrhla na , a aby žádala sama buď
důkaz nebo odvolání těch lží, které proti Řezníč
kovi jsou vytištěny v „pokrokové“ Osvětě
lidu 11. června.

Teď však to hlavní. Pozor! Pan Hajn sám
velice se rozčiluje nad „klerikálním denanci
antem.“ Hajn! ... A aby dokázal, jak hlaboce
a vskatku pokrokově denuncisnty nenávidí,
přidal k „odsouzení“ Řezníčkova tato lidumil
nou radu: „Á my zde jen zdůrazňujeme nut
nost, aby se takto postupovalo důsledně ve
všech podobných případech. Nejen všeobecně
odsuzovat nemravnost denunciace, nýbrž vzít
besky za vlasy denuacianta sama, vytáhnout
jej na pranýř veřejnosti, poznamenat jej opo
vršením všech čestných a slušných lidí a
učinit společensky nemožným.“ Hrůzostrašná,
černá kletbo, jaké jei asi měla účinky v hla
vách čtenářů Hajnových, které ještě poslední
špetka soudnosti neopustila? ©Neježily 86
odběratelům „Osvěty lidu“ vlasy ra hlavě nad
možným osudem p. Hajna? Vždyť přece i zcela
prostomyslní čtenáři Hajnova orgávu nemobou
nověděti, jak často rafinované denunciace na
lezly v „Osvětě lidu“ přátelské přijmutí.

Pane Hajne, ve vašem listě bylo již uve
řejněno tolik rafinovaně promyšlených a nadto

ýchdenunciací proti osobámnepohodlným
pokrokářské družině, že by měl takový časopis
při elově „denunciace“ mlčeti jako ryba ve
vodě, má-li ještě trocha stadu. A že tyto de
nunciace směřovaly k rdoušení a bubení exie
tenol nepohodlných,to bylo patrnopo zřojmém
a častém apolování vašeho listu k nadřízeným
úřadům. A i když ce dokázalo nad slunce
jasněji, že žarnál váš ze zloby a metivosti
jednoduše lhal, neuveřejňova)jste opravy, leda
kdyš jste k tomu byl fysicky přinucen. A 00
říkati jásotu vašeho orgánu,když se některéma
vašemustoupenci vyškolenádenanciace vydařila?

Jeme přesvědčeni, le není potřebí po
máhati vaší paměti Znáto přece téch denun
ciací svého orgánudosta dost. Mohlibychom
vyplniti příklady několik čísel Obnovy. Jestliže
se bndete však stavěti nechápavým, sáhneme
k velice výmlavným dokladům. Jestliže váš
orgán zúmyslně selže, nespravedlivě potupí a

ce sohová nebo si pomáhá lží novou, m
za svá alova stojíme s dovedeme pravdu jejic.
dokázati.

Ano, 800, jen postupovati proti denunci«
antovi každému, poznamenatjej opovržením
všech čestných a slušných lidi a učinit spole
čensky nemožným. Pamatajte, pokrokářští de
nancianti, že tohle odporučuje sám váš Hajn.
Dobře si ta slova zapište do paměti a přemý
člejte, jak otravovala život mnohým lidem ra
finovanými denanciscemi sama „Osvěta lida“,
kterou pokrokový „Český Učitel“ nazval ne
pěkně stokon špíny. Měl enad přece k tomu
také nějaké důvody.

(3)Německá kultura v Ervěnicich.
Masí krváceti srdce nejen každého upřímného
Čecha, ale i lidomiloéhv člověka vůbec při sle
dování německé bezohlednosti vůči našim lidem
v Ervěnicích. Surovost „nadkoltarníků“ volá
přímo do nebes. S potulnými lidmi nejedná se
tak nekřesťansky jako s Čechy v jejich vlastní
zemi. Němcivypovídali našince hromadně z bytů
jedině proto, že tito se blásili k svým přiro
zeným právům národníma že chtěli míti českou
školu. Sto dvanácti našincům dány výpovědi,
české rodiny ocitly se bez přístřeší. Nešetřeno
při tom ani ubohých nemocných, nešetřeno při
tom zákonných ustanovení. Jeden našinec, ma
jící ujednanou čtvrtletní výpověď, právoplatně
8ezpěčoval hned se vystěhovati.Ta Němci vpadli
do jeho bytu, ničili nábytek, týrali sarově jeho
i těhotnou žena. A velice překvapuje, že ne
toliko místodržitel, ale i čeští ministři krajaní
nezakročili včas proti takovým nelidskostem.

Teď by měli němečtí pastoři, kteří do
naší země přišli Ššířiti „čisté evangelium“,
vhodnou příležitost poučovati svá poslachača,
jak vlastně se má ovangeliam Kristovo pro
váděti v praksi. Teď by měli socialisté (zvláště
čeští) pořádati. všude přednášky, navrhovati
resoluce. Vědyť přece tvrdí 0 sobě, že jsou ú
točištěm utiskovaných! Na randály proti kato
Jikům, na násilné štvaní nalezla sooiál. demo
kracie věšdyckyčasa dost. A teď? „Nár. listy“
vytkly v sobotu právem českému poselstva
v té příčině nepěknoa liknavost. „Právo lida“
prohlásilo samo ervěnické mučedaíky za své,
za sociální demokraty. Proto se cítilo mlado
českým orgánem nejvíce dotčeno. A tak v ú
terý odpovědělo „Nár. listům“ — sprostotou.
Mimo nadávky adělilo, že interpelace sociali
stická vůbec ještě ani podána býti nemohla;
předseda dle stáří prý výslovně zamítl přijí
mání interpelací do té doby, dokud zvolený
předseda nenjme se předsednictví. Na to od
povídají „Nár. listy“ 26. černa v odpol. vydání:

„Pamatuje se „Právo Lida“ pa památnon
echůzi poslanecké sněmovny ze dne 30. března
18977?Stačí vysloviti jenom jméno Szajer, aby
se „Právo Lidu“ vzpamatovalo. Tenkráte —
byla to také teprve druhá schůze po všeobec
ných volbách nové sněmovny — předseda
podle stáří, posl. ryt. Proskowetz chtěl přikro
čiti k projednání jednacího pořadu, ale socia
listé upomenuli jej na to, že jsou podány od
nich pilné návrhy, zejména návrh na propu
štění ovězněného poslance Szajera z vazby.
Předseda podle stáří prohlásil, že nemůže při
pustiti, aby se návrh hned vzal v poradu, po
něvadž je to proti jednacímu řádu, ježto uně
movna dosud není ustavena. Ale vstal sooiál.
demokrat posl. Daszynaki a poučil pana předsedu
podle stáří o něčem jiném, strbl celou sně
movnu na svou stranu, takže uznala nejea pil
nost návrha, ale ještě téhož dne vyřídila jej
usnesením, následkém něhož talegrafioky naří
zeno propustiti Szajera z vazby. Že jest možno
a že předseda podle stáří jest nucen po pří
padě připustiti pilné návrhy k jednání před
ustavením sněmovny, jest jisto. Podání návrhů
vůbeo zameziti nomůže. Než to je věc vedlejší.
Živeloí rozhorlení nedá se vůbec regalovati
žádnými svorníky jednacího řádu a minala-li
hned první schůze bez parlamentní bouře pro
ervěnická zvěrstva, není takového živelního
rozhorlení u žádný z českých stran, ani u tá,
která prohlásila po volbách„Národ to jsme myl“
— a to konstatovati, bylo v eobotu naším
úmyslem.“

Sociální demokracie — jak ukazuje ne
dávný případ z Ostravska — raději bouíně se
zastává bezcitného rabiáta než těch, kteří sku
tečně trpí. Vyzýváme katolické poslance, aby

v jr lidskosti zastalá se co nejráznějiubohýchněmeckébezohlednosti. At již čeští trpitelé
náležejí kterémukoliv politickému táboru, za
slouží si ochrany všech lidí, jimž není kře
stanství prázdným slovem. Ervěničtí vyhnanci
trpí za lidská práva, trpí za svoji národnost,
kteron sraditi nechtěli. A tací mučedníci opu
stiti ge nesmí.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna konečně ustavena.

Převážnou většinou zvolen za předsedu sně
movny dr. Weisskirchner, německý křesťan.
sociál, pravá ruka dra Luegra. Nový president
prohlásil, še se bode říditi spravedlností i k
ostatním všem národům. Prvním místopředsedou
zvolen posl. dr. Žáček, druhým Polák dr. Star

syneki, Čechové chtěli míti předsedou dr. Záčka,
ale správně zase odvolali svoji kandida
tura, když se dostalo za to Slovanům obou
mlatopředsedů a ochoty ve věcech jazykové
rovnoprávnosti ve sněmovně. Socialista dr. Per
nerstorfer dostal pouze 101 hlas. Zajímavo, že
soc. dem. posl. Němec prohlášení, jímž dovo
lával se jazykové rovnoprávnosti, předčítal po
německu; ale dotazu Němcova nepodepsali
němečtí soudrazi ani jiní. Doknd nebude vy
řízena otázka jazyková, nebadoo čeští poslanci
podávati žádných návrbů. — Čeští poslanci po
dali státoprávní své ohražení, ale čeští noc.
demokraté nepřistonpili k tomuto obražení,
čímž jen potvrdili, že mezinárodnost jest jim
bližší než opravdové české národní cítění. —
V poslanecké sněmovně podán pilný návrh,
podepsaný všemi stranami, jímž se vyzývá
vláda, aby na počátku nejbližšího zasedání pře
dložila osnovu zákona, kterou by 8e zjednalo
trvalé epořádánízemských financí. Říšská rada
má zasedati do polovice července, bude-li 60
totiž pravidelně pracovati. — Český sněm
bude na podzim rozpuštěn, aniž bude vyřízena
předloha na změnu zemského zřízení a voleb
ního řádu.

Na uherském sněmu způsobují Charvaté
pro otázku železniční vládě velké obtíže, Char
vaté provádějí tu obstrakci, proti níž jest vláda
bezmocná. Bán charvatský hr. Pejačevič ná
sledkem obstrakce odstoupil.

Vinařské hnutí ve Francii, které nabývalo
rázu revolučního, při čemž i vojsko tu vypo
vídalo poslašnost, pomalu 8e uklidňuje.

V Rusku očekávané bouře pro rozpuštění
damy 3e nedostavily. Socialisté nsnesli se cho
vati se klidně i při volbách do třetí dumy. Na
sjezdu zemstev, který svolán jest ka poradě o
vládou vypracovaných projektech pro opravu
místní samosprávy, prohlášeno, že zemstva bu
dou podporovat cara ve snaze obnoviti vnitřní
mír.

Z činnosti katol. spolků.
Z Lomnice m. P. Katolická jednotanaše

pořádala v neděli dne 23. června ve 4 bod. odp.
schůzi, jako mimořádnou valnou hromadu. Výbor
katol. jednoty jsa si vědom, jakých neocenitel
ných zásluh o probuzení kat. lidu již dříve, zvlá
ště však v poslední čas ei získal vys. důst. pan
Dr. Frant. Šule, čestný kanovník z Hradce Král.,
usnesl se jednomysině v poslední výborové schůzi
odporučiti vys. důst. pána mimořádné valné bro
madě, za tím účelem svolané, za čestného člena
jednoty naší. Mimořádnou tuto valnou hromadu
za přítomnosti 80 členů a mnoha hostí z venkov
ských organisací zahájil předseda vldp.Antonín
Láš vřelým uvítáním všech přítomných; učinil
zmínku, z jakých příčin schůze tato svolána jest.
Po přečtení protokolu z minulé valné hromady
ujal se slova předseda jednoty vel. důst. p. Ant.
Láš a v delší promyšlené řeči vylíčil zásluby
vysdp. Dr. Fr. Šulce, o věc katolickou nad jiné
zasloužilého a vybídl přítomné členy, aby jedno
myslným schválením návrhu projevili takto úcta
a vážnost, kterou povirní jsme vedáti jemu za vše,
co pro evatou naši věo nezištně vykonal. Frene
tický potlesk byl důkazem, že shromáždění 8 pro
jeveným návrhem pana předsedy souhlasí, a přá
ním nás všech jest, aby zasloužilý tento bodno
ečář ještě dloubá léta ku prospěchu církve a vlasti
Všemohoucím zachován byl. Na pořadu schůze
byla také přednáška důst. pana VítězslavaKudrnov
ského, místního kaplana a člena jednoty naší, o
mistru Janu Husovi. V přednášce skoro hodina
trvající probral důst. pán život a působení Husovo,
upozorniv na dobréi stinné stránky. Vylíčivbludné
jeho články, poukázal na přirovnávání Husa se
samým Kristem; přesvědčajícími slovy dokázal
pochybení Husovo. Přednáška sledována byla 8
velikou pozorností a pan řečník odměněn byl bouř
livou pochvalou za tato výbornou přednášku. vý
bor kat. jednoty vzdává tímto důst. pánu uctivý
dík s přáním, aby i na dále svoji součinností
Jednotě naší byl nápomocen. Projednáním důle
šitých návrhů směřujících ku rozkvětu jednoty a
vzpružení kat. života u nás byla tato zdařilá
schůze skončena. Neočekávaně zav.lal do města
našeho v sobotu dne 22. t. m. miláček kat. lidu,
říšský poslanec pan Václ. Myslivec. Použivše pří
ležitosti této, shromáždili se členové spolku a ven
kovekých organisací, jimž bylo možno správu tato
sděliti, do dvorany pana Řeháčka;zde uvítán byl
p. poslanec od vldp. předsedy, který pronesl ve
lice procítěný přípitek. Pan poslanec, jsa dojat,
děkoval sa pozornost jemu projevenou, vyslovil
potěšení nad částečným vítězstvím katolické věci
v naší vlasti, vybídaul přítomné ku další Činnosti
ve prospěch kat. věci. Krátké tyto okamžiky strá
vené v přátelském kruhu zůstanou přítomným
dlouho v blahé paměti.

Katolická vzdělávací jednota pro
Nevou Paku a okolí pořádáve dnech27. a
28. července 1907 slavnost desetiletého trvání a
svěcení spolkového praporu, spojenou se sjezdem

katolických jednot diocése královéhradecké. Po
drobný program přineseme příště. Přátelé agitujte
všude, aby účast byla co možná největší!



Zprávy místní a z kraje.
Kměšské exerelele konati se budouv

jazyku českém ode dne 19. srpna odpol. do rána
23. erpna ve zdejším bisk. semináři kněžském.
V jazyku německém od 20. erpna odpol. do rána
30. srpoa na Hoře Matky Boží u Králík. Mimo
to budou ještě další německé kuray posv. exer
cicií na Hoře Matky Boží od 9.—19. září a od
30. září do 4. října.

Ve schůzí městské rady králové
hradecké dne 24. června usneseno: Práceklem
pířské na budově reálky zadají se p. Ant.Fišerovi
zde. — Výkazy pokladní hotovosti ze dne 10., 17.
a 24. t. m. vzaty byly na vědomí. — Rovněž vý
kaz sena ze zásob prodanébo v měsíci květnu t.r.
za K 232375 — Odepíše se činž. groš z domů
čp. 39. p. E. Lendecke, čp. 158 pí. V. Svobodové,
čp. 19. a 5. pí. M. Kemlinkové, čp. 115. pí. E.
Waldekové, čp. 114., 393. p. Fr. Chrudimského a
čp. 29 p. K. Hubáčka a čp. 24. p. C Vlacba. —
Přijata výpověď z bytu v obecním domě čp. 230.,
jenž dnem 1. červeuce t. r. bude uprázdněp. — U
zahrádky domu čp. 104 zřídí se plot v režii obce
na cáklad a se souhlasem majitelek téhož domu.
— Nařídí se kropení silnice též v bloku IV. u
Praž. Předměstí. -- Zřízení regálů a schůdků pro
městskou spisovnu nad kaplí av. Josefa zadá se
p. Dvořáčkovi. — Poukáte se k příjma vbaoe,
stržený z4 ma80, prodané v nuceném výseku p.
Fr. Lhotského ze Svinárek a J. Kolíny z Bejště.
— K žádosti p. Fr. Šupky se odpoví, že pronájem
pole osetého vojtěškou u „Rudolfina“ provede se
dražbou. — Obci Rusku zapůjčí se kamenný válec
nilničal. — Oznámení p. zvěrolékaře, že nemůže
konati službu v jatkách v době; kdy provádí pro
blídku mléka, a žádost o direktivu v tomto případě
postoupl se zdrav-tnímu odboru. — Stlžoost fsr
ního úřadu v L-chenicích „ba kostelníka Jiřího
Boučka, že týž ae zdráhá konati službu svoníka
při tamním kostele, postoupí 8e bisk. konsistoři
k návrhu. — Téže se předloží výkaz záloh mezi
jednotlivými pstronátoími kostely, o jichž odepsání
sežádá. — Čistý .výava z poplatků za desinfekci
bytů v r. 1906 zapravených uloží se na spořitelní
knižku, jakožto fond k opatření potřeb pro desin
fekci. — Nadace p. K. Colliny byly uděleny Al.
Schlaufovi, žáku V. tř. obecné školy a Miladé
Finková, žákyní V. tř. obec školy zde. — Díků
vzdání místního odboru Ú. M. 6. v Hradci Král.
za propůjčení divadla a převzetí protektorátu
slavnosti vzato bylo na vědomí. — Spolku „Ba
ráčníků“ v Kuklenách dá ce avolení k výletu do
„Boroviny“ za obvyklých podmínek. — Žádost
sup:riorátu Tovaryšstva Ježíšova za odprodání po
zemku býv. „Kropáčky“ postoupí se techn. komiasi
a pevnostnímaodboru.—Opis povoleníku prodeji
sodovky a limonad p. K. Frankovi daného byl vzat
na vědomí. — Žádost p. J. Katschnera, továrníka, za
zavedení pitné vody do jebo továrny poutoupi 86
vodárenskému odboru.—Objedná se jeden sud tuku
pro vodárnu od fy. Peyrl v Praze. — Poukáče se

Temešváru, Olšině a Kotlochu v obnosu K 318860.
— Jedna žádost o chud. podporu postoupí 8e po
licii k vyšetření bližších poměrů žadatele, tři ped
pory byly zvýšeny a jedna mimořádná udělena.

Politický křesťanske-demokratický
klub usnesl se ve výborové schůzi pořádati 30,
června veřejnou schůzi, na které měli promluviti
Hěští poslanci JUDr. Josef Myslivec a ThDr. Rud.
Horský. Ježto však na tento den připadá sokolská
Olympiáda, odkládá se schůze ona na den /. čer
veuce t. r. P. t. členové venkovští se žádají, aby
so v hojném počtu dostavili a přivedli a sebou
pokud možno hodně voličů. Schůze «dbývati se
bude ve dvoraně Adalbertina asi o 3. hod. Bližší
oznámí se plakáty.

„Dobroslav“ hněvá se ua zreadlo.
Uveřejnili jsme několik pravdivých alov o úpadku
akademického spolku „Dobroslava“ v pluém o
právnění, ješto veřejný apolek podlehá též kon
trole veřejnosti. Spravedlivou kritiku přijme každý
rozumný a poctivý člověk s povděkem, ale pánové
z „Dobroslava“ jsou = jinačího lýta a proto na
věcnou kritiku odpověděli v „Osvětě lidu“ po
drážděně, vyvračejíce něco, co jsme vůbec netyr
dili. Nechováme proti ušlechtilým snabám studu
jící mládeže docela žádné animosity s proto
jsme odsuzovali v „Dobroslavu“ jen nedostatek
sdravého smyslu pro Činorodvu práci a slepé
přislobování židovské klice. Nesemostatnost,
naučená póza a bezmyšlenkovitost nejsou spůso
bilé k tomu, aby si vynutily náš obdiv, proto
ovšem nesympatisojeme s „Dobroslavem“, jemaž
jinak léčení zdarma přejeme. Neklademe všsk ve
likou naději v jarý život „Dobroslava“ i při těto
lékařské pomoci, "protože„Dvbroslav“ sám Be jjž

laje letos pořádati přednášku „O spalování mrtvol.“
ema toto jest snad pro spolek časové, protože

obeň urychlaje rozklad. — Jisto jest, k slavnostřádána nebude (poněvadž prý Be již přešila).
roč se nepřežila „Matiční slavnost?“ Vědyť letos,

ač počasí bylo velice nepříznivé, pěkně Be vyda

žila. O akademických alavnostech a svláště o poúlední vyjádřil se sám tehdejší jednatel spolku,
še „jdou stále s kopce, a že doufi, še loňeká
slavnost byla poslední“. Myslíme, še podniky ty

nemusí býti politicky a nábožensky tendenině za
barveny; všdyť o podobné čimnostive stanovách
pic není.

Výstava prací z musejních kureů a sice
ciseleurekéhoa typografickéhopořádáv sobotua
v neděli dne 29. a 30. červoa městské průmyslové
museum v Hradci Králové, v čítárně musejní
v budově c. k. odborné školy v přízemí v levo.
Vstup volný od 9—12 hod. dop. a od 2—6 hod. odp.

Výsledek somtěše na dodání návrhu na
záblaví dopisního papíra, kterou vypsalo mezi
účastníky kursu typografického městaké průmy
slové maseum, byl, uváží-li se poměrně krátké
trvání kursu, uspokojající. Prací dodáno bylo 24.
První cenu K 20 obdržela práce se značkou - A 
Navrhl p. Rom. Král. Drahé ceny K 10 dosábi
návrh se zaačkou A-Z. Provedl p. J. Kotek. Oba
od fy Bří Peřinové. Cenou poctčné i ostatní ná
vrby vyloženy budou v sobotu a neděli dne 29
a-30. června na výstavoe prací kursů musejních
v čítárně v budově c. k. odborné školy v přízemí
v levo. Vatap volný.

Výstava divčí obecné čkoly. Na
obecná škole dívčí a 8 ní spojené Škole mateřské
koná se výstava ručních prací ve dnech 29.a 30.
Šervna.

Výstava v poenslomátě. Výstava žen
ských ručních prací žákyň pokračovací školy v pen
Biopátě císaře Františka Josefa I. pořádá se na
den 29. a 30 června v místnosti přízemní č. 7,
Výstava jeat veškerému obecenstvu přístupna.

„Oliva",spolek absolvoatů obchodní
akademie v Hradel Král, konal dne 22.t.
m. řádnou valnou hromada v místnostech kavárny
„Slavie“, za účastenství téměř všech členů v místé
bydlících. Dostavili se též delegáti pražského od
boru spolku. Zprávy fankcionářů byly jednoblasně
schváleny. Do předsednictva a výboru byli zvo
leni: Předseda: Fér Joa. místopředseda: Janda
Karel. Výbor: Beneš Sv., jednatel I,, Facha Otto,
Špryšar A1.,jednatel II., Valenta J., kon. referent,
Zuman Josef, pokledník. Náhradníci: Schrimpf
Vlad., Sochánek K., Vepřek Jar. Revisoři účtů:
Byrůček Jar, Šakal K. — Ueneseno pořádati pří
štíh» roku o Svatodašních svátcích sjezd všech
absolventů obchodní akademie královéhradecké,
ua počest desetiletého vyjití prvních absolventů a
desetiletého trvání spolku. Přípravy k tomato
sjezdu konati se budou za spolupůsobení praž
ského odboru již co nejdříve.

Wiehřice v pátek 21. t. m. před 5. hod,
odpol. zabouřila i na Hradecku. Polámené stromy,
snešené tašky, rozbitá okna i zvrácené vozy Sens
prědčily o její pradkosti.

Na c. k. gymnasia v Hradel Král.
školní rok 1906/7 ukončí se dne 6. čarvence t: r.
slavnou měl ev.a Te Deum. — Mataritní skonšky
ústof budou se konati od 8. července za předsed
nictví ředitele c. k. gymnasia p. Ant. Šetelíka. —

července t. r.
Obecná kuchymě v Hradel Král.

Valná hromada spolku pro vydržování obecné ku
cbyně v Hradci Králové koná se dnes v pátek
28. t. m. o 5. hod. odpol. v místnostech apolko

výsh (za sv. Dochem). P. T. členové so žádají,aby se v hojném počtu dostavili.
Příjem a vydání „dámského odboru

Ú. M. šk.“ dce 16. června 1907 „na Střelnici“
v Hradci Králové. Příjem: Sbírka do buffetu
K 382, boffot K 178 32, káva K 12008, čaj K 1540,
preclíky K 1822, trafika, konfety K87-88, pušta,
pohlednice K 76:72, máky K 19072, za programy
K 15-46, dodatečně od pí. Slámové za čaj K 340.
Vydání činilo K 261-78. Čistý výnos K 76540.
Čistý výnos obou odborů činí celkem K 179992

Ceny potravimv Hradel Králové
roku 1854. 1 žejdiík pšeničné mouky 6 kr.
víd. č., žejdiík brachu 7 kr., čočky 10, fazolí 10,
krup 10, jahel 9, libra rýže 30 kr., zelí 10, '
měřice brambor 20 kr., libra soli 15 kr., vepřo
vého sádla 55, cibule 10, hovězího masa 26 kr.
(10 kr. vid, čís. rovná se 14 haléřům.) — V říjau
1864 skopovali obílní obchodníci v krajině Roud
nické obilí takřka ještě nevymlácené. Obcházejíce
po osadách přepláceli jeden druhého. Moobdy na
bízeli takové ceny, že se prodavačům o nich ani
nezdálo. Tim ovšem ceny obilí stoupaly. C. k.
místodržitelství vybízelo proto obecní úřady, by
kladly meze takovému jednání. Zvláště měly míti
bedlivý pozor na potulné obilní dohatovače 8 po
dávati o,nichc. k. okresnímu úřadu zprávy. Brsy
na to obecní úřad královéhradecký zjistil některé
takové dohasovače na místojch trzích a oznámil
jich 6 © k. okresnímu úřadu. (Archiv měst.fase.
VIL)

Městskédivělioonm v Hradci Králové bude otevřeno počátkem škol. roku 1907/8
třídou I. a IV. Zápis a zkoušky žakyň I. tř. bu
dou se konati na počátku nin dne 8. a 9.
července a dne 16. září od 8. do 10. hod. dop.
v obch. akademii a 16. září od 8.—10. hod. dop.
v místnostech lyces. Do IV. tř. bude sápis pouse
11. sáří. Školné v I tř. K 80— a ve [V. tř. K
160. Bližší správy o studiu, přij. skouškách, by
tech a p. na pošádání zodpoví kuratoriam měsí.
dívčího lycea v Hradci Králové.

Osobní. P. Jao Stránský,©sk. majorv. V.
21. pěš. plaku, správce c. a k. favalidovny v Kar

líně, dříve po mnoho let v Hradci Králové, 8 sl
Marie Dusora s Dirce vstoupili ve stav manželský
dae 25. června t. r. v děkanském obrámu Páně
čČernilovském. — Gratulujeme.

EZKuklea. Dne 23. t.m. pořádal matiční
odbor pro Kukleny a okolí předoáška spojenou
se zpěvnými čísly. Ačkoliv počasí bylo nevlídné,
návštěva v hotelu „Šrajbr“ byla dosti četnou,
takže „Matička“ dosti získala. P, řídicí Francek
ze Svob. Drorů přednášel vzletná „O lásce k vlasti.“
Zpěvácký spolek „Vlastimil“ přednesl několik muž
ských sborů, jež všeobecně se zamlouvaly, — Nechť
jen odbor pořádá takových večírků ročně více.

Kam to povede? Píše se nám: V jedné
obci blíže Hradce Králové přišla si stěžovat jedna
ena na uličníka, že ji na ulici insultuje; hoch
předveden byl na obecní úřad, kde p. starosta, po
něvadě hoch jest notorickým uličníkem, dal mu jich
několik náhodou. Matka jeho nejprve dělala rámus
na ulici, psk — poněvadž by v místě nic nepufi
dila — šla do Hradce, kde jí mnobostudovaný p.
doktor nepsal vísum repertum, a facit byl, že Sta
rosta odsouzen a chlapci ješté bolestné pliřčeno.
Všichni učitelá příslušné Školy, kteří dobře „chu
dinku“ zoají, jsou tím roztrpčení, a 8 Dimi jest
rozhořčena vaicá většina obce. Už napřed siyšíme
farizejské volání některých lidí: „Aba, klerikálové
touží po kaprálském trýzační mladežel“ I nikoli;
ale přejeme si, aby se dostalo konečné staráluwu,
řádnóma člověku a zvláště učiteli nálešité ochrany
proti nesbednostem mládeže.

Ze Všestar. V neděli dne 23. t. m. kona]
zde včelařský spolek pro Hradoc Král a okolí
veřejnou schůzi, spojenou 8 předaáškou p. řídícho
učitele V. Pospišila z Locbenic o racioneloím vče
laření. Ačkoli počasí nebylo příznivé, sešlo se do
hostince p. Baudyše hojně posluchačů, kteří půl 3.
hodiny trvající přednášku s napjatvu pozorností
vyslechli a ka konoi p. přednáš-jícího blačným
potleskem odměnili, Pan řídíci učitel Pospršil je
na slovo vzatý včelař-odborník a jeho každé slovo
má svá místo a hlubokon cenu. Těšíme 8e, že
častěji nám budo dopřáno naslouchati pvučoým a
důkladným předoáškám p. řídícího, kterému vzdá
váme ještě jednou nejsrdečnější dík.

Oyriliské exercicie v Hořicích. Dne
23. 4 24. července odbývány budou v Hořicích
eyriliské exercicie, jaké se tam posledné před
IL lety konaly za přítomaosti 120 ředitelů kůrů
a přátel kostelní budby. Tentokrát předvedena
bude stará i moderní polyfonie a sice osmiblasá
měe Palestrinova a čtyrhlavá Steblora, jež před
nese za vedení p. řed. Pilaře domácí vyškolený
sbor, jenž — pokud socvičenosti se tkne — za
ujímá jedno z prvoích míst v Čechách. V pondělí
o 8. hod. bude přátelský večer u „Sálů“, skončí
se pak exercicie ve středu výletem do miletínských
lázní a do Miletína, kde tamější sbor ukáže, co
může se ve vokální budbě i na venkově vykonati,
neschazi-li dobrá vále. Noclehů je v Hoficích dc
statek a nechť poznora 86 Vezme na vědomí, že
feditelové kůrů moboa si účtovati ne exercicie,
je-li dostatečné zádušní jmění, 10 E. Účastalkám
poskytují Hořice krom svého romantického okolí
tentokrát vzácnou podívanou na Riegrův obelisk,
který bude v srpou odhalen, a na nový nádherný
portál hřbitovní, jediný snad svého drubu v Ra.
kouska, na nějž ae upotřebilo půl milionu kg
kamene.

Z Debřemle. (Naše obeení hospodářatví.)
Rukopis onoho dodatku podobá se rukopisu p.
starosty Holuba, který snad o té zvláštnosti aní
nic neví, jako vejce vejci. Kdyt byl upra
ven obecní protokol, upravilo 8e také písemné své
dectví pro zemský výbor. Nějaký šelma napodobil
dovedaě rakopis p. důchodního Franka a sepsal
stvrzení, že scházející oneo člen byl opravda při
tom, kdy se o prodeji jednalo, podpisem paus
starosty se to potvrdilo (zda podpis jebo je pra
vým, ponecháváme v př. natnosti soudním znalcům
na rozhodnutí) a svědectví šlo nahoru. Oršem šel
nehbora k zemskému výboru i rekura protivníků
prodeje a následkem toho uloženo okresnímu vý
bora znova o věci jednati. Jedaání drahé dopadlo
jako prvé. Velkostatek na sákladé předložených,
vhodně upravených jednacích spisů vybrál Bas.
V novém rokursu k sem výbora vysvětleno, ša
obecní protokol byl někým upraven a še správaý
opis musí dokázati, še prodej se nestal sa při
tomnosti počtu členů zákonem žádaného. Na ta
kové udání očekával by každý důkladné vyšetření
věcí nadřízeným úřadem. Kdyby to byly mali
eberné námitky proti obecním účtům vedeným né
jakým klerikálem, jistě by od „sejpokročilejšího“
okresu Českého království přijechale slavná komis
jako na koni, Když však jde o německý vělko
statek a jeho přátele, dopadne to jinak. Někdo
v okresním městě poradil p. starostovi, aby svolal
schůzi obecní ješté jednou, už potřetí, aby tam
ou parcelu p. Weinrichovi prodali vvšen při zá
konitém počtu členů. Stalo se. Potřetí on+n kus
cesty prodán a prodej okr. výborem bos zření ku

len. Proti třetímu prodeji nebylo uš možno podat
odvolání, a tak celá věc se odbyla jen v Necha
nicích. Do Prahy ono oznámení o upravenám obec
ním protokole a dovedoém svědectví už sotva Šlo,
utopilo se ve vodách nechanských Zemský výbor
jakožto nejvyšlí samoaprárná lostanco by takový



virtaosní kousek jisté nenechal bez patřičného po
všimnutí. -Cesta tedy prodána velkoststku. ten ji
prodal dráze, ale smlouva dosud není stvrzena.
Jest to roztomilý pořádek. Muozí z občavů takové
věci tuší, ale ozvat 80 neosměli nikdo. Každý ví,
jak by se mu vedlo.

Nárední rada pro Pardubice a 0
koli. Pod tímto jmenemustavil se nedávno v Par
dobicích spolek na obbajování národních zájmů
proti interoacionáloím snahám sociálních demokratů
a s nimi spřáhoutých pokrokářů. Bociálal dema
kraté svým vystapováním po volbách dali sami
k takovému obraonému edružení podnět. Po vo
lebaí porážce zahořeli socislisté takovým bočvem
proti všem, kteří novolili soudruba, že sačali hlásat
boykot oa celá čáře všemu ostatnímu občanstvu
v Pardubicích a na okolí. „Východočeský Obzor“,
Plakáty s různé letáky vyzfvaly děloictvo ne
podporovati nikoho, kdo nešel 8 nimi v boji vo
Jebním. „Nekrmte nikobo, kdo není z nást“ Ro
zumí ae, že takové krajní třídní štvaní nemohlo
dále zůstati bez odvety, zvláštá se strany par
dubského živnostenstva, které ae muselovzcho
piti ku konečné obraně. K těm přidružilo se i
ostatní občanstvo, které nepodlehá židovskému
elivo a kterému na prvním místě jde 0ubájení
zájmů národních, a tak povatala zmíněná ráda ná
rodní. V provolání avém k česky amýšlejícímu
občanstvu mluví národní rada o emancipaci od
cisoty a terrora internacionály, ale tomu pravému

-a arozumitelnému výrazu Be bázlivě vybýbá.
Živou mocí nechce žádný vysloviti jméno žid, leda
jen někde v úkrytu a ještě se před tím dvakrát
ohledoe. Není diva, že se pak bázní tetelí i před
židovskou armádou, uť ji už vede pan Kobera
unebo pan Hajn. „Osvětě lidu“ se nová rada ná
rodní v Pardubicích rozhodně nelíbí a proto ji
naprosto odsuzuje. Je to prý nedůstojné štvaní,
které snižuje kulturního člověka. Pravda to je,
že štvaní enižuje člověka a nejvíce štvaní nábo
ženské, v tom jsme s „Osv. L“ za jedno. Pokud
štvali soc. demokraté, to „Oav. lida“ mlčela,ale
nyní najednou se jí zdá, že je to nekulturnost a
štvavost, když se někdo brání. Ovšem „Osr. 1"
běží především o Její židovské patrony, kteří vo
livše soc. demokrata spůsobili si roztrpčenost 4
hněv stran národních a mohli by z toho na konec
míti nějakou bmotoou škodu, a tomu „03v. lida“
chce stůj co stůj sabrániti. A národní strana
v Pardubicích chce české živnostenstvoa obchod
nictvo chrániti před těmi židy, jichž zájmy chrání
„Osrěta lidu“ a „východočeský Obsor“, a to jest
její přední účel a povinnost.

Regulace Labe a Chrndimky u Par
dubíc. Ač zdá se, že veliký tento podnik jenom
zvolna ve své rozloze béře se ku předu, přece
jest tu již tolik vykonáno, že to poutá pozornost
i svědavost všebo občanstva. Zvláště pozornost

vabuzuje veliký begrující tro, který parou rýpeprst a přímo ji nakládá do elezničních vozíků,
rozvážejících ji třemi lokomotivami do starého ře
čiště labskébo. Vedle stroje ata a ata pracujících
rokou připravoje Labi a Chrudimce nové koryto.
V nejbližší době přivezen bude ještě jeden vodní
bagr. Regulace Chrudimky přiblížila se již do sa
mého města a přivodí co nejdříve značně změně
nou tvářnost v té části města, kudy Cbradímka
protéká. V několika lelecb zmizí na Labi a Cbru
dimce mnohá ta pěkná místa a koaty, které svou
bujnou zelení stromů a hustých křovin jimely
tolik svým utěšeným zátiším a hlabolily na jaře
a v létě vstříc rozmilým ptačím zpěvem. Všechno
to přírodní kouzlo zmisí nadobro s budou tu státi
jen prázdné, suché kamenité břehy, odpovídající
praktickému moderníma životu lidskému, který vo
spěchu o živobytí hledá jen prospěch a užitek.

Matarity ma reálce v Pardubicích.
Na zdejších realných školách konalo letos matu
rita 36 abitoriestů. Zkoušky trvaly od 17.—22.
června t. r. Předsedal pan řed.Zdráhal z Loun.
S vyzoamenáním vykonslo zkoněku 7 abiturientů,
3 dostali opravu, 1 propadl a 1 vůbec nebyl při
puštěn ke zkoušce.

Krádež. Masilovi v Nemošicích u Pardubic
odešli minulý týdenna louku sušit seno. Do prázd
ného stavení, vloudil; se) oknem zloděj, který tu
sebral šaty a hodinky a vzal do zaječích. Brzy
byl ale če'nictvem vypátrán a poznán v ném starý
Janoušek z Jesničánek.

Otravy kosfikema. VPardabicíchotrávila
ee minulé dny M. Červinková,18letá dcera vyrá
bitele sodové vody, odvarem ze šesti škatulek sirek.
Byla odvezena do nemocnice, kde jí byl žaludek
sice vypláchout, sle nebezpečí smrti zůstalo. —Před
tím učinila tak jakási dívka v Jesničávkách. A to
všechno z lásky.

Velká vlehřice. Ve čtvrtek odpoledne
dne %. t. m. letěla přes kraj kolem Pardubic
prudká vichřice, která na mnobých místech způ
sobila značných škod. Celé epousty stromů padly
divému orkánu za obět, dílem že byly v kmena
úplnězlomeny,anebois kořenevyvráceny.Zvláště
utrpěl idylický vojenský břbitov u Pardabic, kde
vítr zlomil dvě vysoké jedle, které pádem svým
porazily zase jiné stromy apoškodily značně lad
eu úprava tohoto tklivého zátiší. Taktéž na stře
chách a oleech zanechala vichřice divoké
prodkosti I v lesích viděti bylo po mnoho
vývratů.

Zpěvácký spolek „Lubor-Ladiše“
w Nev. Bydžově oslaví ve dnech 6. a 7. čer
vence t. r. 50. výročí avého trvání a působení za
účasti jednot v „První pěvecké a hudební župě“
odražených. V uobota dno 6. července t. r. o 8.
bod. večer v sále městské radnice slavnostní ve
řejná schůze. — V neděli dae 7. července t. r.
vítání přibylých hostí a „Produkce súčastněných
jednot pěveckých". Po produkci koncert úplné
kapely c. k. pěš. pl. čís. 36 z JoBefova.

V Náchodě zemřel minulý týden spisova
tel Frt. Zákrejs, úředník okresu karlínského. Na
rodil se v Poličce r. 1839. Zesnalý byl od mla
dých let literárně činným nejprve jako dramatik.
Vlčkova Osvěta má mnobou stopu literární čin
nosti Zákrejsovy. Redigoval také Kobrova „Ná
rodní bibliotéku“ a Kobrovu „Ustřední kuibovnu“,

Naek. odbor. škole tkalcovské ve
Dveře Hrál. m. E.. koná se zápia do denního
oddělení od 8.—15. září 1907 vždy od 8—1l.
hod. dopol. K přijetí vyžaduje se propouštěcí vy
svědčení ze Školy obecné neb měšťanské, ukooče
ní 14. ruku, svolení rodičů k návštěvě školy.
Přednost mají, kdož nejméně Z roky zaměstnáni
byli v nějakém závodě tkalcovském a 8 dobrým
prospěchem navětěvovali všeobecnou průmyslovou
pokračovací školu nebo večerní oddělení této
školy odborné. Přednost ale mají vždy starší
před mladšími, s větším předběžným vzděláním a
lepším prospěchem. Žáci večerního oddělení musí
míti nějakvu praxi v tkalcovství. Vyučování trvá
2 roky a bezplatně. — O prázdninách koná Ge
přípravný běh pro žáky vstupující doI roč., kteří
nemohou se vykázati nějakou praxí. Zápis do to
hoto běhu přípravného koná se od 25 —31. srpna
1907 od 8.—11. hod. dopol. Běh přípravný p
číná 2. září a končí 14. září. Zápis do nedělních

října 1907. Vyučování v nedělních a večerních
odděleních počíná 1. říjoa a konči 30. dubna,
Školné so neplatí.

T. český spolek pro svelobu včelař
ství, zahbradaletví a chovu hospodářského
zvířectva v Chrudimi koná v neděli dne 390
června 1907 o 2. hodině odpol. ve Vejvanovicích
v hostinci paní Boženy Jirouškové 194. valnou
hromadu, na níž mimojiné rokováno budeo rojích
přirosených a umělých, o chova drůbeže.

Na smršovskon kapli zaslalnaší re
dakci nejmenovaný dárce 160 E, což tímto kvi
tujeme.

Z Orlických hor. (Ještě něco z voleb
ních dos'ihů.) Jeden z předních našich vlastenců
napsal tato slova: „Moobo zmůže řečí svojí, se
slovy kdo skutky pojí“. Urvážíme-li, co bylo řečí a
slibů v době předvolební, tu zajisté se taká tě
šíme na skutky, jež se mají nyní po volbách
uskutečniti. Známe zde a sledujeme ponejvíce čia
nost tří stran, ačkoliv víme, že lidská vůle, vášeň,
prospěchálství třídí společnost lidskou na mnoho
více stran a straniček. V osadě naší bují strana
„Pokroku všech pokroků“, vedle ní staví ohromnou
budovu „Poctivoat všech prospěcbářů“ a mezi nimi
rosta „Klerikální tral“, které ovšsm jmenovaným
dvěma stranám překáží, je pícbá a dusí. Všimněme
si strany, jež nese firmu „Pokrok všech pokroků“.
Co nesmysloýcu slibů vychrlila ústa těch apoštolů
Drojské osvěty“| Co atrašáků a hejlů rozvěšeno
v osadách našich! A dnes, aby se řeklo, že skutek,
dosud-li neutek', musí práskoout do bot. Ti, kterým
dopomohl k mandátům terror a lesť, skládali alib
na prapor německo-židovský a musí poslušně pad
Híditi se vůli svého vůdce Němce-žida. Co tomu
říkáte „českoalovanští“ sociál. demokraté? Bylo
to v den volby, kdy slyšel jsem tak mimoděk roz
bovor tří „rudých“ občanů, kteří lákali našeho
přívržence do svého tábora. L+skavý čtenář od
pustí, že užija doslovně výroku jinak avědomělého
a sečtělého sociál. demokrata. Pravilč: „Ty troubo
jedna, kněží nás o všechno připravěj', vol s námi
a budeš vidět, jak ge pak budem mit“! Poznámky
asi netřeba. — Drubá strana 86 znamením „Pocti
vost všech prospěchářů“ nejlépe vás poučí ve svém
„Cepu“ o své hodnotě. Číslo za číslem, článek zs
článkem, ba řádek za řádkem mlátí do těch, jimá
vlastně své slažby nabízí a vnucuje. Kdo sleduje
intriky a nadutost strany této, i byť k ní byl
hmotoé či národohospodářsky více nakloněn než
k stranám drahým, nesmí Bi přec novšímati těch
kopanců, jimiž nepohodlné jí osoby neprávem ši

„kanuje. Našipec šuene nad tou šlechetností a lidu
miloostí agrárních přívrženců. Tak nedávno zničil
požár celý majetek jistého občana. A co tekl
agrární myslitel k neštěstí tomuto? „Tv mo patří,
„votrokoj“, věsk 8 námi nevolil“ Výrek tento sly
Šeli mnozí s úst muže, který braje na pokrokovce
a vzdělance. Jak blízka je mravní úroveň 8 du
ševní bodnoton v těchto uvedených případech
mezi sociál. demokracií a stranou agrární! Marně
dokazuje v Praze „Cep“ a „Venkovem“ svou po
ctivou snahu a Činnost, kterou známe a oltíme ni
venkově sami nejlépe; dle toho pak také af 88
„Cep" nediví, že sondíme, uvědomujeme. Nabubřelé
fráze, letivé a nepříkladné jednání vůdcůté které
strany lidstvu neprospěje, nýbrž jen uškodí.

ZNěmeockého Broda. Naorganissčnísjezd
stoupenců české strany pokrokové do Pacova zajel
sl také sdejší p. MUDr. N. Havel. V Pacově všem

, lidem jedna věc byla divná: p. Dr. Havel až

dosud nevěnoval městu Pacovu žádné pozornosti
ačkoliv jest rodákem, ale dne 10. června najedncu
přijel do Pacova na „protiklerikální práci“, po
něvadž prý v Něm. Brodé 8e mu „osvětová“
práce nedaří. Na sjezdu pacovském udělal si p.
Dr, Havel vážnou známost 8 německo-protestant
ským pastorem Nagym z Tábora. Gratulujeme
k této známosti a jsma jisti, že „osvětová práce“
na Pacoveku dopadne právě tak, jako na Něm.
Brodsku, zvlášť když má v čele takové veličiny|
Pane doktore, svojí návštěvou v Pacově jste ni
neposloužil, neboť víte přece dobře, že lid chápe
dnes, co jest pokroková práce Masarykovců a jaké
neštěstí by to bylo pro náš národ! Jen pracujte
dále! Poktokářů se nelekáme, neboť práce jejich
znamená pro českou veřejnost „nicl“

Z Hostačova. Po více roků nebylyu nás
konány služby Boží, jelikož místní kaple av. Jana
Nep. brozila Besutím, a její jmění něco přea 400 K
na opravu nestačilo, a tak slavné jindy pouti
svatojanské u nás úplně zanikly. Proto jsme se
saradovali, když 80 rozhlásilo, že kaple má býti
obnovena, a každou neděli že budou u nás služby
Boží. Pověsť ukázala se býti pravdivou, neboť na
podzim roku minulého počato 8 opravou, leto+
2 jara vše ukončeno. a dae 9. června byla kaple
slavně vysvěcena. V den slavnosti nejen kaple
sama, ale i celé prostranství kolem bylo věřícím
lidem přeplněno. Svěcení vykonal vldp. A. Schrei
ber, bisk. vikář a děkan ze Žlebů, za assistance
vldp. A. Tarka, děkana z Golč. Jeníkova, jeho
kaplana vp. Josefa Valenty, a vp. Frant. Machače.
zám. kaplana ze Žlebů. Po slavnostním kázání
vdp. děkana A. Turka slavnou mši sv. sloužil
vldp. vikář, při níž hudba a zpěv řídil chvaln3
známý svým ryze církevním zpěvem jenlkovský
řiditel kůru p. J. Maximovič. Tak po letech měli
jsme opět a budeme míti stále slažby Boží A
komu máme za to děkovati? Naše vysoce urozená
paní baronka Anna Clenner z Eogelshofenu, roz.

kou, která ve své příkladné zbožnosti a lásce
k lidu zoačným náklidem (20.000) dala kapli
zoovuzříditi, za kterýžto skutek opravdu záslužný
a šlechetný nejupřímnější „Zaplať Pán Bůh“ vo
lají: katolíci z Hostačova a okolí.

Z Tarkovie u Čáslavě. Neděle23.června
byla farnosti turkovické dnem slavným a význam
ným, na který se všichni dlouho těšili, který
všichni 8 touhou cčekávali. Bylať to glavnost po
svěcení nově za obaos 900 K zřízené, krásně vy
řezávané cesty křížové a nového oltáře v podobě
jeskyně se sochou Panny Marie Lourdeké a uvaitř
oltáře s Božím hrobem, kterýžto vatář se avícny
a korouhve těž nové pořízeny byly za obnos 950 K
milodary zbožných osadaíků V předvečer alavuosti
i v den slavnosti stříleno bylo z hmoždířů. K osmé
bodině ráno zavítal do Turkovic bisk. vikář, vldp.
Ant. Schreiber ze Žlebů ke zkoušce dítek ze sv.
náboženství. Dále zavítal do Turkovice vldp. kvar
dián kláštera kapucínského v Kolíně nad Labem
P. Augustin Kubes, aby posvětil l4 zastavení
cesty křížové. Slavnost svěcení započala hodinou
třetí odpoledne, kdy vyšel z faralho chrámu Páně
průvod do Nového Dvora, kde pod lipou zhot
vena péčí upřímných katolíků tumějších krásná
kaple z chvojí a kvítí, 7 níž stála nová svcha
Panny Marie. Tam přivítaly družičky veledůst.
pány světitele. Socha byla vložena do n+sítek krásně
věnci ozdobených. Pak ji střídavě mládenci a dru
žičky nesli v slavném průvoda do farního chráma
Páně, kdež byla vldp. Ant Schreibrem posvěcena
a úctě osadníků odevzdána. Průvod byl opravdu
velkolepý, slavný; byla to manifestace uvédomě
lého, katolického lidu našeho, jehož byl nepře
blelný zástap. Překrásný byl pohled na dlouhou
řadu mládenců a mslých družiček i odrostlých
dívek s bleděmodrými šerpami, kteřížto všichni
s radostí a láskou přišli oslavit Královnu nebes.
Za zvuků hudby zpívány písně „Tislckrát pozdra
vujeme Tebe“ a „Zdrávas Maria.“ Ač počasí ráno
bylo deštivé a nebylo téměř naděje na lepší, od
poledne na slavnost bylo počasí překrásné, zajisté
že Pán Všemohoncí vyslyšel prosby všech, kteří
vroucně modlili se sa zdar slavnosti. Po svěcení
oltáře a sochy Panny Marie v krásné řeči veoku
konané naznačil vldp. kvardian Aug. Kubes význam
zastavení křížové cesty, zvlášť drahého, Čtvrtého
a dvanáctého. Nato konal pobožnost cesty křížové
před novými obrazy, při čemž je i posvětil. Ná
sledovalo pak av. požehnání, načež družičky podě
kovaly jménem všech veledůst pánům avětitelům;
pak vidp. vikář vřelými slovy povzbudil všechny,
aby pevně v katolické víře stáli, ji si hájili a
zvíklati se nedali. Pak družička poděkovala za
veškera péči o farnost a chrám Pácě důst. panu
faráři Stanislava Dobruskému, kterýž pak též
vidpp. světitelům a všem osadníkům poděkoval, že
svými milodary ochotaě a rádi přispěli tolik jit
na ozdobu milého našebo kostelíčka. Den slav
nosti utkví dlouho v paměti všech osadníků. Díky
vroucí Pánu Bohu s Neposkvraěné Panně, že
Blavnost tak krásně Be nám sdafila.

Ze Želiva. Dp. P. Z. aveřejnil v čísle 24.
„Obnovy“ prohlášení, že není pravda, že jako člen
kláštera při obecních volbách volil s nepřáteli
kláštera proti klášteru, nýbrž že volil s dobrým
svědomím = rolalky, kteří proříkldšťeru byl a jsou
nacení hájiti majetku obecního, A v závorce uvádí:



rybolov a stromy. Poněvadě veřejné prohlášení
toto učinil katol, knčs a člen kláštera, moll by si
čtenář sdejších poměrů neznalý učiniti úsudek, še
klášter želivaký skutečně páchá bespráví na chudé
želivské obci a že opravdu snaží se obec připra
viti o to, co jí po právulidskémi božskémnáloží,
totiž o rybolov a stromy, proto — ačkoliv již jed
nou o této záležitosti jsem ge v „Obnově“ zmínil
— prosím, sby mi nebylo zazlíváno, jestliže ještě
jednou a naposled k této věci se vrátím, aby si
soudný čtenář mohl utvořiti úsudek, že není to
klášter, který s obel epory vybledává a obec
o majetek připraviti usiluje, nýbrž naopak. Jsem
členem klášteta želivského již od r. 1882, a jako
klerik, později též jako mladý kněz elýchával jsem
nejednou od tehdejšího stařičkéhovodáka Sátry, jenž
každý lov ryb řídil, že klášter v dobách dřívějších
nejen kolem kláštera v Želivce a Trnavce, ale všade
tam, kde tyto řeky tekou územím klášteru nále
žejícím jako u Lhotic v „Kopáčích“, n Vojelavic

pu Bělskýmdvorem a jinde, rybolov provozoval.hemčasuvšakupuštěnoodtěchto vzdálenějších
lovů říčoloh a rybolov provozován pak rokco rok
jen v nejbližším okolí kláštera, tedy a samé obce
šelivaké, I tu však chyceno kolikráte ryb tolik, že
to nestálo ani za to vydání, ale lovilo se přece,
blavně proto, aby toto právo klášteru nemoblobýti
upíráno. A to také nikdo nečinil. Až přede dvěma
roky — 1905 — objevilo se pojednou na vratech
klášterních oznámení od obec. úřadu v Želivě, še
ten a ten den bude se odbývati dražba a proná
jem rybolovu v řekách Želivce a Trnavcel Správa
velkostatku klášterního podala ihned proti tomu
ohražení ku sl. c. k. okres. hejtmanství v Něm.
Brodě, které drašbu a pronájem rybolovu zasta
vilo. Správě velkostatku při podání ohražení šlo
jedině o to, aby jí nemohlo býti upíráno právo
k lovení ryb v nejbližším okolí kláštera, = ostatní
částí řek Želivky a Trnavky mohla si obec dělati
co chtěla. Než když za nedlouho potom klášter
dal vyloviti místa kolem kláštera, kde dříve bez
překážky a bez jakéhokoliv ohražení se strany
obce lovival, tu p. starosta Daněk zaslal udání
c. k. okr. hejtmanství v N. Brodě, v němž obvi
nil klášter, že dává loviti v řekách sítí, která ne
vyhovuje zákonitým předpisům a že chytá ryby
zákonem chráněné (ty bych v Želivce rád znal !).
Následek tohoto udání p. starosty Daňka byl, že
c. k. okr. bejtmauství zavedlo vyšetřování nejenom
v příčině sítě a drahu lovených ryb, ale i o tom,
mé-li klášter k provo.ování rybolovu vůbec právo.
Mezi tím meškal zde návštěvou jeden z pánů okr.
komisařů a ten, když o této věci vsoukromí mlu
veno bylo, pravil: „Může-li správa kláštera
bodnověrnými svědky jasně dokásati že na ji
stých místech bez přetržení po plných 30 let

rovozovala rybolov, pak o toto právo nikdo
Klášter připraviti nemůže“ Takových svědků
však žije v klášteře i v samé obci ještě dnes
více než dosti; ale klášter, aby dal jevo, že více
muleží na srdci pokoj a dobrá vůle mezi klá
šterem a obcí, než nějaké místo v Želivce, dal
přednost vyrovnání 8 obcí, kterým dobrovolně
zřekl se jediného pouze místa, totiž želivakého
jeso, na všech ostatních místech, kde dříve lo
víval, ponechal si právo rybolov i dále dle libosti
provozovati, a dnes takéi sít, kteron se dříve lo
vívalo, je dobrá a ryby zákonem chráněné již so
v Želivce neobjevují! Tu nejlépe je viděti, kdo
koho chtěl týrati! Tak ve skutečnosti vypadá ten
majetek obce, který dle prohlášení dp. P. J. Z.
byl klášterem obrožen, a obec musila si jej hájiti.
Za zmínku ještě stojí, že vyrovnáním, které mezi
obcí a klášterem ohledně rybolovu učiněno bylo,
zdejší chudý lid nebyl a není nikterak nadšen.
Kdežto dříve mohl si každý kde ohtěl cbytati

ryby, coš moohdy chudině přecenějaký peníz vynoslo, dnes bráněno ohvdině na všech etranách,
aby si nějakou tu rybu chytiti mohla, takže slyšel
jsem již hlasy, že nyní, aby se chudý člověk bál
jíti do řeky se vykoupat, aby 8e neoctnul v po
dezření, že tam chytal ryby 8 nebyl pro to udán
a trestán. Potom se zde do lidu ustavičně vtlouká,
že prý klášter chce zavésti novou robotu a ty
ranství! K smíchu! (Pokrač.)

SNůrušeníčeských katol. zemědělců
ro král. České sončasně s organisací Strany katol.
ida okresu ohotěbořského avolává na avátek Navětí
vení Panny Marie dne 7. července 1907 na Bkalku u
Sopot tábor lidu. Zahájení tábora o1. hodině, „O po
atevení a ollech lidu rolnického, dělnického a řemesl
nického“ promluví říšští poslanci pp. Váol. Myslivec,
redaktor = Prahy, a Josef Prokop, rolník a starosta
s Jásené. Rolníci, dělníci, řemeslníci, katolíci! Agi
tujte, aby účast byle co největší! Svojí mohutnou

tí dokašte, še v boji sa svá práva budetevědy
na svém místě.

Veřejná produkce žáků hudebníhoú
stavu pp. L. a F. Knepra odbývala se v sobotu
92. t. m. v Adalbertinu, a celkový její výsledek
byl velmi uspokojující. Program zahajoval I. věta

osartovy „Sonaty“ pro dva klavíry; přednesena
byla dobře, souhra však mobla sna býti dokona
lejší; č. 2. Fibich: „Má dívenka“ a Bendl: „Pověz
mi Jeníčku.“ Jasný čistý hlas chvěl,se trochu
trémou vů velkém sále se poněkud ztrácel. VČ.
5. Čajkovékéko „Jen kdo též miloval“ a roman
Markoty s dp. „Bttá pení“, bylo by si přáti lepší
výslorátstí, jinak bylo dobré. Č. 6. „Air de Ballet"
vyzaumeňávalo:ee správným přednetem; čís. 7.
Loewe-bo ballada „Tom pěvec“ interpretována byla

k hrán sonorníhlaspřicházelhlavněv polohách k platnosti. Cís.8. Hellerovo
„Saltarello“ změlo jistě a dávalo tušiti zručnoa
pianistku: č. 9. „Air-varie“ postrádaloleckde žá
doucí čistoty, ale jinak svědčilo o vyšším stupni
technické dokonaloati.
vegy“, kterou — upřímně řečeno — očekával jsem
a nedůvěrou, ale byl jsem opravdu překvapen
správnosti intonace, brillantním přednesem kolora
turního refrainu, jehož závěrečný trillek v závratné
výši zněl měkce a čístě. Dle mého soudu bylo to
nejlepší číslo celé produkce. Č. 11. Dvořák: „Na
svaté hoře“ a Reinholdovo effektní „Im promptu“
zamlouvalo se svou technickou bravarou; v č. 14.
hlavně v Kreutzerově „Allegru“ představil se do
vedný loualista, jenž vtechnice i rozvinutí hudební
věty ukázal nevšední výsledky. Následující č. 15.
Griegova „Nottarno“, Novákova„Serenáda“ a Sme
tanova „Polka“ uchvacovalo přednesem, v němž
zračil se hluboký cit i porozumění pro skladbu.
Rovněž č. 16., duetto z „Dalibora“, stálo na umě
lecké výši přesnou dynamikou, pečlivým nastado
váním i čistou intonaci; správná výslovnost obou
příjemných blasů dovršovala příznivý dojem.

Dr. Aligvis

Různé zprávy.
Státeprávní ohrašení českých pe

slanců = Čech, Moravy a Nlezska. Po
slanci všech českých národních stran podali před
sednictvu poslanecké sněmovny toto státoprávní

ohražení „My podepsaní zástupcové českého národa, Čech,Moravy a Slezska, prohlašujeme, že
stejně jako naši předohůdcové, neuznáváme práv
ního podkladu nynější ústavy a vyslovujeme svou
věrnost vůči státnímu © právu koruny české,
jakož i odhodlání, všemi silami ktomu pracovati,
aby zákonodárná a správní samostatnost nedělitel
ných zemí koruny české přivedena byla ke své
nezkrácené platnosti, jak to odpovídá historickému,
opětně královskými přísahami a četnými státními

ků posledně Nejvyšším reskriptem Jeho císařského a královského apoštolského Veličenstva
Františka Josefa I. zo dne 12. září roku 1871
uzpanému státnímu práva koruny české, a jak to
odpovídá přirozenému právu českého národa. Při
stupujíce k ohrašení českých poslanců se dne 28.
září 1879, prohlašujeme, že na tomto našem práv
ním přesvědčení nezměnila ničeho poslední volební
oprava rady říšské neapravedlivá vůči české zemi
a vůči národu českémn a nezmění ničeho který
koli sebo spravedlivější volební tád jiný“.

Program pouti, ochůzoa akademie,kterou uspořádají bohoslovci a abademici česko
slovanští na posvátném Velehradě dne 29. a 30.
července r. 1907. Dne 29. července: 1. 06%,
hod. odpol. společný průvod od Cyrillky do sva
tyně velehradské za písně: „Bože, co'a ráčil“. Pro
mluva s kazatelny. Veni a. Spiritus. Sv. požehnání.
2, Zahájení schůze předsedou „Literární Jednoty
bohoslovcův olomouckých“; volba předsednictva.
3. Akademie: a) „Idea náboženská v díle Richarda
Wagnera“. Přednese Jarosl. Hrmban, St. Pb. s
Ub. Brodu. 4. Společná večeře; modlitba; odpoči=
nek. Dne 30. července. Dopoledne: 1. Od 6. do
3/,6. hod. ranní pobožnost. 2. O */,6. hod. slevná
mše av., při níž zapěje sbor bohoslovců olomono
kých Frt. Picka, op. 19: „Mše Es-dar“. Graduale
„Ave Maria“. Offertorium „O saluteris hostie“
(tenorové solo 6 průvodem), Communio „Hoc Cor
pus“. Pange liogua (B. Wiedermann). — Bv. při
jímání. Snidaně. 3. Pokračování akademie; před
nášky: b) „Národní a náboženské poměryve Slez
sku“ (dp. P. Václav Frydrych, kaplan vo Štěbo
řicích.) c) „Dnešní myšlenkové proudy“ (Dr. Jos.
Kratochvíl, kandidát profesaury v lovicích).
d) „Působení „Literárních Jednot' v životě boho
sloveckém“ (dp. P. Ladislav Zamykal, novokněz
v Prostějově.) Mezi jednotlivými přednáškami po
zdravy a skladby, jež přednese pěvecký sbor bo
hoslovců olomouckých: a) Svatý Václave, b) Ri
chard Wagner: Sbor poutníků, c) Thomas: Hymna
Slovanů, d) A. B. Tovačovský: Orle, pestrý orle,
e) A. Praus: Chorál Čechův, f) Hospodine pomiluj
ny. 4. Sv. požehnání. Společný oběd. Odpoledne:
Porady důvěrníků bohosloveckých jednot s aka
demiků. Prohlídka svatyně a památností „Muses
velebradského“. Rozchod. K hojné účasti uctivě
zvou bohoslovci českoslovanětí. |NB. Sjezdu před
chází 27. července odpoledne a 28. ráno sohůze
apoštolátu sv. Cyrilla a Methoděje, dne 29. čer
vence ráno sjezd katecbetický.

Kapitalisté a sociální demokracie.
Již dříve jsme odůvodnili, že kapitalisté mají
z volebního vítězství soc. demokracie radost, po
něvadě vědí, že radí ol peněžním šokům
(svláště židovským) neublíží. Nyní ještě uvádíme,
co napsal po volbách 1. června vídeňský „Der
Kapitaliet“. „Jame toho mínění, že soc. demokra
oie v rakouské říšeké radě se neukáže jako živel
nebezpečný státním a občanským zájmům, a že
zvláště není se co obávati, že se postaví na ata

novisko kapitálu nepřátelské a že bude dělati překážku doilnějšímu hospodářskému rozvoji. — Jest
ovšem zajisté pravda; že a0o. demokracie drží 8e
radikálních snah, ale na druhé straně můžeme
také pozorovati,še soc.demokraté počali do svého

vína líti voda.“ Co tato slova napovídají, to si
bystřejší čtenář enadně dopoví, domyslí; židé se
radují, že soc. demokracie peněžníkům neublíží.
Vždyť prý jest potřebí, aby se nezasypaly pra
meny, které zabezpečují dělnictvu práci a hospo

rozvoje výhradně sami tyjí a svá obrovské milli
ony stále více rozmnožují, ač při tom průmyslo
vém pokroku dělník stále jest chuďasem. Při tom
se nám jedná hlavně ota skutečnost, že socialisté
na oko velice protí kapitalismu horlí a že sami
kapitalisté, kteří by měli bědovati nad vítězstvím
„nepřátel“, mnou si ruce radostí, doavědčají v6
řejně, že jim socialisté neuškodí a tak dokazují,
že není potřebí bráti protikapitalistické fráze Boč.
demokracie vážně.

Uherští šidé ma postupu. Nedávno
vuherském Debrecině vyšlá kaiha, jejíž autorem
jest Koloman Beszpremy, obsahoje pamětihodné
údaje o důlešitosti židovské otázky v Uhrách. Dle
údajů Besspremybo bylo v roce 1890 v celé
Evropě 4,349.739 Ieraelith, z nichž 725.222, tedy
16-79, žilo v Uhrách. V roce 1850 páčil se počet
uherských židů na 368.625, to bylo 2'19 procent,
v roce 1900 však už na 828.222, což jest 924%,
zpočtu všeho obyvateletva. Asi třetina z uherských
židů žije v různých městech, dvě třetiny žijí mesi
-obyvatelstvem venkovským. V samotné Budapešti

ban 167.974 židů, to jest 23.4 procent £ počtuobyvatelstva hlavního města uherského. Na školách

větší, neš aby to odpovídalo percentuálnímu poměra židovatva ku obyvatelstvu ostatnímu vůbec.
Ve školách obchodních jest 40—50*/,, ve vyšších
dívčích školách 30—40“/,, v průmyslových a mě
čťanských školách 30%/,, v gymnasiicha reálkách

22-749, žáků náboženství židovského. Ze škol Usokých mají hospodářské akademie 609/,, lékařské
fakulty 4789/,, techniky 4423“/,, lékárnická vy
soká škola 3193"/,, právnické fakulty 2772,
židů mezi svými posluchači, coš svědčí a ukazuje
k tomu, jak velkou úlohu židovetvo právě v in
telligenci uherské hraje. Nejvíce obracejí se židé
na dráhu lékařskou a advokátekon. V roce 1906
bylo ze všech advokátů 34-29., ze všech lékařů
48-29/,, a ze všech zvěrolékařů 24-89, židů. A
tento poměrneustále stoupá; tak například vsrostl
počet židovských advokátů v letech 1890—1900
8 918 na 1558, to jest o 6869, kdežto advo
kátů všech přibylo v témže čase pouse o 729.
Menší jest počet židovských úředníků, neboť počet
jich mezi státními úředníky obnáší 44%, mezi
úředníky komitátními 2-29, mezi úředníky měst
skými 4'59/,, mezi okresními notáři 3:2*/,. Význačné
fest teké to, še židovstvo teké v hospodářetví vědy
větší úloby hraje. Mezi 3836 velkostatkáři (8 ms
jetkem přes 1000 měr) jest židů 1084, to jest
21-69, mezi 28.184 u s majetkem od 100
až 1000 měr však 5922, to jest 25'5“/, židů, Při
tom však nejsou počítáni ti, kteří jsou původa
židovského, ale víra svou opustili. Pamětihodným
jest také to, že počet židů, zvláště následkem při
stěbovalectví z Haliče, každoročně vzrůstá.

Preti másilnletvía mravní mízkosti
sociální demokracie ozývá se 14. června
„Hlas Národa“: Poukazuje na úsilí germanisátorů
ne Ostravsku, na nesnáze Matice Ostravské, na
veliký význam tohoto pohraničního kraje; pou

kasuje, je smutně jest odchovánodělnictvotoho kraje:V soudní síni projednává se právě případ skličující
hrůzy. Matka a dosra, oddané pití kořalky a nesří
meným chtíčům, po léta hledají někoho, kdo by jim
odklidil otos a manžela a cesty, jedinou ještě překášku
jejich svrhlosti. A ješ'ě jeme sni nepřekoneli hnus,

jn nás ovládá s tohoto hrosného divadla lidské poleslosti, a jiš dočítáme se nového případu vrašed
né sločinnosti, případu v jednom smyslu daleko bro
sobnějšího, neš jest zavračdění vlastního mude, ať již
vrahem nejatým anebo vlastním úkladem oněch žou.
— V pondělí večer na cestě s Michálkovic napadle
tlupa výrostků — patrně jen pro zábavu — dva jiné
dělníky, jdouol z práce. Jakýe J. Pnobman vrbl 66 na
jednoho s nich, na Josefa Kopka s Michálkovic, uodil
jej do silničního příkopu a kopel jej, bušil doň pěstmí
i kamenem. U silničního příkopu shromáždilo se zatím
asi 200 lidí, jimě bylo to patrně příjemným divadlem,
neboť nikdo se napadeného a týraného nomestal. Aš
horník J. Štembák, sordcervoucím voláním přilákém,
ohtěl Kopkori pomoci. AlePachman vytáhl náhle
dlouhý oůš a vrazil jej Stembákoví do levého boku.
Ten klesl k semi, aloe Pachman vytáhl z rány smrtící
nůž a vbodl jej do Kopka ještě jednou. Když

šla stráž, postavil se jí Paohman na odpor vidu doprovázel Pachmana s hlídku a dádaí dokonce
ve jménu orgenisece, aby Pachmaa byl propoštěn. I
na strážníci spáchal dav útok kamením a teprve sosí
lené hlídce se podařilo ujednati klid... . Tedy ve
jménu organisace žádal dav, aby vrafedník byl oavo

n| Patrně to šádal ve jménu organlssce sociálně
demokratické. Ale ze správ došlýchposud nevíme to ur
či e nemůžemetudíš obvinění takového vysloviti. Alo
nezáleší ani na tom, byli-li to sociální demokrati —
aš nejprard bněji byli— di byli to přívršenci
jiné strany dělnické? (Která atrans vůbec na Ostrav
aku by mohla tsk tronfale, s takovým cynismem
vystapovati, jako soc, demokracie? Socialisté násle
dají „světlého“vzoru ruského. Pozn. Obnovy.) Stojíme
ted taktem, de jménem dělnické organisace žádáno
yla bestrestnost ohavného uabijáctví. — Slýcháme

denně — o volbách jeme slýchali sejména — o vý
chově dělnictva jeho orgenisacemi, o vzdělávací čin
nosti, o nrědomovacím poslání orgenisací © straa.
Pohleďme na dělnictvo, ješ patří ko dvěma rům:
okrazám a organisacím! Jest viděti kde ještě v ejví
heovaném světě tolik uloby, tolik krutosti s nenávisti,



jako přojevají k sobě právě příalašníci dělnictva?
jaka Badtákoo, před mocným podnikatelemcítí pro
letář ostych. . . . Ale k dělníka, k šlověku stejné
třídy, stejné bídy, stejné strasti — ob, k tomu neoltí
úcty, ostychu, ani sympatie. Soacit k němu pocitorati
nemůše, pro soucit ardce jeho vyprablo, sonoit byl
s jeho srdoe vyrván, zdroj jeho tam zašlapán a adupán.
Proto, hle, kdyš jde to proti bratra v povolání s u
trpení, nic není dosti krutého, nic dosti nelidského,
aby se tobo nedopustil z rebiátetvím nejkrajnější bez
oblednosti. Co jest platen všechen parlamontarism děl
nictvu, kdyš vychováváno jest na bytosti vsobě věčně
nespokojené, věčně toašící po splnění nároků blaho
byta a pohodlí, jimž není hranic a ješ, jak denně
samo dělnictvo ze svých listů svídé, ani milionáře a
miliardáře smerické nečiní šťastny. Cojest platno, ds
uvyšoje se úroveň formální vzdělanosti, když pustne
srdcea suroví dach! Dělniotvovychovávanédosavadním
spůsobem jest vedeno nejen do vlastního neštěstí, alo
atává se nebezpečím společnosti ostetní. Ta jest tře
ba nápravy! Proti radikálním vychovatolům třeba, aby

pracovali vychovatolé opravdu povolaní, jiš vědí, že
v sápase ogoistických zájmů třídních a ideí vyššího
řádu ličekosti, svobody, bratratví, vědy musí podřizo
vati tyto třídní zájmy idelm vyšším a ne naopak, jek

rávě učí ognější radikální vychovatelé lidu“ —
Hodně daleko to dopracovsla soc. demokracid s0 svojí
„vyšší morálkou“, která prý jest lepší než nadekře
sťanská. Průměrný barbar by ztroal nad tím, jak v ci
vilisované zemi dovedou socialisté chváliti ruské zá
keřníky, s jek lid takto odchovaný dovede sesastá
vati zákeřného vraha s převraceti tek pojem práva
na raby. Nepíše humanitářský „Čas“ o tom tak, ně
jaký posudek? A coš ty všecky listy ostatní, které
„5 největším“ housem odenzají dr. Řezníčke! Pánové
pro stromy novidí losa.

Soclální pytle eee o pokrokářích.Kdyby byli pokrokáři porovali ve 44. volebním

okresu ze všech sil kandidaturu radou, pak by bývala
všecka jejich agitace v očích soc. demokratů čestná,
vzorná. Led — pokorný slabe soc. demokracie na
jednou si vzpomněl taky někdy vystoupiti samostatné
a teď za to skonší. Socialisté ve hněvu nad propsd
nutím Hemplovým vyčítají pokrokářům věci tolik ne
heské! „VýchodočeskýObzor“ píše dne 14. t. m. v do
pise z Holio:„Našim organisacím s děloiotru na Ho
licka nesmí zůstati lhostejný spůsob boje, jaký proti
němu vedla t. zv. „pokroková mladá buršoasie“ —
jak sama 4e jmenuje — před užšími volbami.* Kra
maření, kapování mladočeských a klerikálních hlasů,
vystoupení proti kandidáta dělniokému ne Německo
brodsku, letáky, ješ 23. května pánové Víše, Tůmea
j. po Holicích rosnášeli a které po jich názoru byly
ne — lživé, ne — nenrvalé, ne — sprosté, ne —
surového tona, déle pak nynější způsob psaní „Usr.
Lida“, která „s povýšeného etenoviska“ nás chce
mentororat: to vše mnal ai dělniotro dobře zapama
tovat pro příští doby. Páni pokrokáři před volbami
byli velmi bishosklonní vůči dělnictva, po „volbách
všsk píše „Osv. L“ v 59. čísle toto: „Stanovisko soc.
demokracie vůči kandidatuře Drtinově nedovede žádný
pokrokovec klidně (I) anósti(71). Čekali jsme, de Hampl
bude v ašší volbě kandidovati vedle prof. Drtiny, ne
proti něma . . .“ Tato politiakou moudrost, pronese
non takovým nafoaklým tonem, za kterou loni ma
styděl se sám pověstný ramenář Kopečný z Pardubic,
četli jsme v orgánu „pokrokové intelligence“| Tek u
nás v Holicích na př. mělo několik set sociálních demo
kratů podlelogiky „Osv. Lida“ přijíti k hratce po
krokářů a říci: Veleotění pánové, my dělníci jeme si
vědomi, jak jeme malí vedlo vás, my odevzdáme hlasy
vadomu kandidáta, nebo vnejhorším případě přistou

(me na váš moudrý nápad a v úšší volbě budeme
Elasovat vedle, ne však proti němu . . . Zsču všech
věndy, mají ti pp. pokrokovci dělníky? „Naše sym
pstie patří dělnictva sociálně demokratickéma“, psaly
listy České otrany pokrokové; my dodáváme: 8 vaše

hlasy mladočechům, rad. pokrokářům atd.| Za vaše
sympatie“ dělnictvo se vším důrazem — děkuje!
šiniotro na Holioku děkuje se plané „sympatie“ a
drší se pravidla „O.L.“ vyřeného: „na hrabý pařez,

rabá palice[“ apostará se, aby rány dopadaly— dle
toho! — Týž liat otiskuje 21.t, m.tato správa s Necha
nic: „V „Ósv. lidu“ bylo předhozeno, že v našom vo
lebním místě dne 28. května volili soud. Hampla kle
rikálové. Tato lšivá správa nás nijak nepřekvapila,
poněradě psána byla v Jistěstrany, která vedla proti
nám v udší volbě boj takovým způsobem, na jaký
byli jeme avyklí jen od národních dělníků. Ani jediný
s klerikálních voličů neodovzdal nám hlasu; měli jeme
v evidencí sesnam voličů a vímo se vší určitostí, še
přírůstek v užší volbě byl rekratován z voličů, kteří
16. května pod nátlakem radnice volili rada Sláma,
ač sympatisovalí s Hamplem. Kortešové p. prof. Drtiny
neštítili se proti nám dířiti ani tak špinavých hesel,
jako „caprodanci židů“, „vlastisrádci“ a pod., na na
šem voličetva lákány byly hlasovací lístky dotěrně,
ba drze. Plakáty soudr. Hampls byly vzápětí po vy
lepení přelepovány plakáty Drtinovými a v posledních
letácích vytažene byla stará pitomost, že ničímo
střednístavy. Tak se proti nám pracovalo!“—Av témže
člele problsduje socialista B, Pavlát: „Osv. lidu“ do
pustila se na mně „pokrokového“ eprosťáctví zprávou,
še od jisté doby mými vzdělavacími prostředky v Ho
lofchjsouštvaní,terora vyhrožováníboykotem.Proč
tento gaminský proti mně vedený způsob boje, obvy
klý u revolverových žurnalistů? Pokroková strana a
zavřela s mladočechy obchodní emlouva na pojištění
mandátu p. dra. Drtiny proti soc. demokratům, vzhle
dem k tomu komplotu, jeně vyblášen byl na každém
silničním patníko, vydela místní organisace v Holicích
před užšími volbami leták, kde na tento pakt měšťá
ckých stran poukázale, Leták tento „Oav.I. připsala
mé osobě a ve své neriosnosti darnalistické a pokro
kové noblese vyobrlile spoustu eprostot: „nonrvalý“,
„surový ton“, „sprosťáctví“, „největší lži“, „nejeprostší
leták.“ Této pokrokové eprostotů jsem p. Hajnovi po
vděčen, poněvadě všichni naší příslušnícipotřebovali
znáti obnašenon pokrokovost této mladé „buržoasie.“
Nade socialistické, dělnické organisace zajisté nemají
nio proti Vámi prohlášené zásadě: „Na brabý pařez,
brubá palice“; nesmíte se však divit, ani za sprostá
ctví oznečovati, bude-li také hrabě dopadat na Vaši
notně slátanou „pokrokovou“, „svobodomyslnou“ mla
dou „baršoasii.“ — Nyní „Osvěta lidu" místo důkladné
odpovědi udobřaje si socialisty pracnou A borlivou
obranouproti jejich odpůrcům.Inu—židé by dloubý
rozpor mezi pokrokáři a socialisty netrpěli.

Korupce v jišní Italii nabývá stálo
větších rozměrů. V Catanzaru bylo osm členů tamního
soudního dvora obželováno a 20 jiných soudních ú
ředníků podrobeno disciplinárnímu vyšetřování pro
nesprávnost v úřadování, strannickost, úplatnost a
všeliké šidby. — Ve epěmovně prohlásil kterýs posla
noc, že catanzarský sond je v rakou camorry a ženětin
nekalé pověsti, de úředníci tohoto aouda provozují
lichvu, že chrání stoupence vyděračské oamorry a od
sazají nevinné lidi, kteří nemají protekci a peníze. —
Týž poslanec sdělil také ve sněmovně, že aprovedlivý
prefekt, jenš stíbal tyto nepřístojnosti, byl z Catan
zara náhle odvolán. — Dalšími illastracemi poměrů
v jišní Italii jsou tyto obrázky: Tajemník neapolské
university Fontebaaní je stíhán zatykačem, ježto uzmul
univereitní pokladně 600 lir, zpronevěřil kauce a za
peníze padělal zápisní kniby poslachačů univereitních.
Obecní starší Secci v Copue, jenž jest poštovním úřed
nikom, byl náhle přeložen jinam, ačo to sám nešádal.
Přes to byla mu ukázána jeho žádost za přeložení.
Ukázalose,že bylapadělána—poslancemVerzillem,
jemuž byla Secciova oposice v capuanském obecním
zastopitelstva nepohodlna.

Výstava veškerého českého časo
plsectva ma zeměkouli konalase v minalých

dnech v ústavu hraběte Půttinga v Olomouci. Výstava
skytlsnaprvémmístěpřehledčeskéhočasopisectva,

jakého dle vlastního doznání aní staří ostřílení novi
náři nerněli. Nikdo netušil, jaká spousta českých novin
se dnes tiskne. Nejcennější psmátkou na výstaru zů
stane bez odpora odborný katalog veškerých dnes vy
oházejících českých časopisů politických i nepolitických,
který je první toho druhu nejen u nás ale i ujných
středoevropskýchnárodů. — 106 politických týdenníků
je pro národ náš snad přece jen — luxus. — Katalog
dá dojista novinám látku k úvahám ve vlastní věcí,
k úvahám při sjezdech novinářských atd. (Katalog
jest za 60 h u ředitelství Ústavu hraběte Pěttinga
k dostání, poštou 70 hel.) Výstava bude přenešena
napřed do Chradimě jako součást krajinské výstavy,

K rak srpna bade zahájena, dále do HradceKrál.a sha.
České dívčí gymnasium na Král. Vi

nohradech, Korunní tř. č. 4. Zápis do I. tř. gym
nasijoí koná se ve dnech 8.—9. července a 17.—18.
září. Rodičům, jichž dcery se připravovaly sou
kromě do třídy II. neb IIL, udílí ochotně pokyny
ředitelství úatavu. Pro dívky, jichž rodiče v Praze
nebydlí, zřízen jest při ústavě pensionát, do jehož
zvláštního oddělení za stejných podmínek přijí
mají se též dívkdy k dalšímu vzdělání se v hudbě,
řečech, šití šatů, prádla atd., jakož i dívky na
vštěvující kterékoliv školy pražské. Při budově

moasijní jest též dvouroční obchodní Škola pro
dívky. Přihlášky přijímají se denně,

© spisech Vrbových máločasopisyu nás
píší. Knihy katolických spisovatelů českých mají často
lepší osud za hranicemi neš doma, Chicagský časopis
„Katolík“ přinesl 12, dubna t. r. tento dopis:

: Silver Lake, Minn., 8. dubna
Ctěná redakcel

Kdo by nerad trochuse pocblubil? Za některých
okolností bývá to na místě, vědyt i avatý Pavel
v lista svóm ku Korintekým v kapitole 12., verši 6.
píše takto: „Neboť kdybych i chtěl ae chlubiti, ne
budu nemoudrý, pravda zajisté povím!“ Jste zvědavi,
co to asi má býti? Prosím, ukrofte zvědavost na
chvilku. V Čechách, v Praze, žije Rudolf Vrba, slo
vatný vědátor a spisovatel evropského jména. Vý
tečné apisy jeho, jak českým, tak i německým ja
eykom sopsané těší se uznání všech vrstov společenských.
Jméno věhlasného Radolfa Vrby klestí si cestu také
do Ameriky nejon k rodákům českým, nejen k s0u
sedům německým, jakž mi s úrah v německých ča
sopisech povědomo, ale ik Amerikánům a Angličanům
vůbec. 27. března t. r. poslal jse.. odtud ze Silver
Lake dva svazky nejnovějšího díla Vrby a názvom
„Die Bovolation in Raeslend“ našemu o Rusko zau
jatému presidenta Theodorovi Boosoveltovi do Wa+
hiogtonu. Byl jsem velice potěšen a mohu se tím ['o
chlubiti a slouží to ku cti a chloubě nejen dp. Yrby,
ale i nás Čechů amerických vůbec, že president Spo
jených Států ochotně přijal do své knihovny dílo čes
kóho učence, jaké dosvědčuje následující v doslovném
překladu přípis:

Bílý dům, Washington, 1. dabna 1907.
Můj drabý panel

Váš příznivý dopis nedávného datam byl přijat
a jménem presidenta děkoji Vám za Vaši zdvořilost,
še poslsl jste mu kniby dotyčné.

Velice upřímně Váš
W. Loeb, sekretář presidenta.

Nevím, zdali císař rakouský nebo císař německý
přijali tek blahosklooně dílo českého učence, plo že
president Spojených Států amerických vděčně a sdvo
file přijal do své k»'bovny dílo našeho výtečníka li
terároího, to nás Č < y americké zajisté můžo naplniti
chloubou oprávnění 4. Rev, F. Tichý. — opisy Vrbovy
došly dále pochvalné: o uznání ve Vídni, © Rusku a
jinde. Na některé zvlášť zajímavé poukážemepříště,

O

Skladiště.

Bursovníobchody.

———JE
Založeno roku 1868.
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Reservní fondy K 600.000—
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Nojdůst. blsk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
w Hradci Králové

odporučuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovusřizování

oltářů, kasatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch
s plným ohledem 'na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy, rozpočtyatd.,ochotna bezplatně.
Četné dopisy nanání po race.

©. 9|

VARHANY
osvědčených soustav kuželových a pneuma
tických v důkladném provedení, jakož i

: harmonia :
majitel c. k. výsady a záslužného
=—— hudební belgické akademie

© BED. ČÁPEK,
stavitel varhan a harmonií v Poličce.

Závod založen roku 1874.

kříže

NAVŠTÍVENKY
- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISE. 

ENIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

Ě
Rozšiřujte

Časové úvahy!!

docílí se

káva
lahodné krásnájemné ž| chuti, barvůně,

Anglicky
a německy

vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIC,
Ellščine nábřeží.

dívčí lyceum
v Hradci Králové

bade otevřeno L a IV. třídou počátkem školního

Zápia a skoušky žákyň do L. třídy budou se
konati dne B. a 9. července a 16. září t. r. od
8—10 hod. dop.

w budově obohbodníakademie.

Do IV. třídy bude Be zapisovati jen dne
11. září t. r.

Školné v I. tř. K 80, ve IV. tř. K 160.

Prospekty, obsahující podrobně poučení 0
zkouškách přijímacích, na požádání ochotně zašle
a všechny dotazy lycea se týkající zodpoví

Kuratorium

měst. dívčího lycea
v Hradci Králové.

2? o vé o

Lápis žáků
do veřejné střední (dvouleté)

obchodní školy gremia
v Kolíně

koná se pro příští školof rok od ©. července
v ředitelně ústavu.

Ústav tentojest jedním z nejstarších toho druhu.
Přijímají se do I. ročníku jinoši od 14 let,

kteří s prospěchem odbyli třetí třídu měšťanská
neb střední školy, anebo kteří prokáží rovnocenné
vzdělání. Zvláštní zřetel béře se na ochazeče 8 ob
chodní praxí.

Absolventi mohou ge připravovati ve zvláštním
kursu ku zkoušce pro jednoroční elužbu vojenskou.

Umístění dosavadních absolventů bylo velmí
úspěšné.

Při ústavu jest také

jednoroční
obchodní škola pro dívky

poskytojící mimo řádaou průpravu odbornou zá
roveň příležitost k všeobecnému vzdělání; přijí
mají se do ní dívky od 14 let.

Školné ročně: pro I. a II. ročník po K 100—,
pro školu dívěí K 90—.

Podrobné prospekty zašle na požádání

Ředitelství ústavu.

KOKOKOKOKOOKOK OKO
. Veledůstojnéma

duchovenstvu!

Jan Staněk, E5sků
Konviktské ul., postě apo
cielné nakorále ná dovolaie

+ doporvěiti orRi Bojné zásobenýsklad ve vlastní dílnéručně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patek, nádobkyatd., vdev přesném alohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

lntenci a jen © ohmí slaté a stříbří. Na pož hotové
ráce na ukázka, rospočty, nákresy neb cenníky franko.

Ba veškeré výrobky a slacené ručím. Největáí výroba a
sklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení 3d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. prosované vý

robky bezcenné. Vle posílém jiá posvěcené.KAKXXXKKKKKKK
ZRCatolkůu

n Y nejbližším okoli -:

YT Hradce Králové=
dv k kuchm O gai,

Wp*>levně se pronajme. "DE
Bližší sdělí administrace t. 1.POPPER
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nabízí vo velkém výběru: Výtečné kaposmí ho
dinky všech druhů a soustav. Pemálové hodiny

v krámnýchořechových akřních. Zlaté a beosty, jako: „ prsteny, náramky
a j. v nejmodernějšímSroredoní 3 úplnousárukou/
Důvěryhodnýmadsilkyna výběrtóš i na splátky

dessvýšenícen.—Založenor. 1943.
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Ponsionát Uršulinek
v České Skalici.

Obsahuje německou osmitřídní školu
'g právem veřejnosti. Chovanky mohou
se tóž vzdělati v jazyce českém, fran
couzském a avglickém; mimo to cvičiti
se mohou v malbě, v hudbě, učíti se
vésti domácnost a všelikým čenským
pracím i vaření, žeblení a přípravě
prádla.

Ústav má krásnou polohu a vybo
voje všem požadavkům.

Měsíční plat jest nejvýš mírný; sa
budba platí ae zvlášť.mŠkolní rok počíná 15. září b. r.

Veškeré knihy, kudebnisy a časopisy
jsoustálonaskladě.Založ.r.1808.

(Bývalý závod Pospišilův.)
naprosté vnostia solidnostisvůdší

9 rrází závodu.
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Velikésklady umežšují vyřizování ©
obločnámakobratempošty. S



Besídka.
Jak Vonoušek vojákoval.

II.

(M) Bacnlatá rodina pekaře P. konečně
doškrabala se po krošné cestě obrovskými o
klikami k restauraci na Nebozízku. Usedli a
uctivě uklánějící se číšník dostal za úkol ob
čerstviti je co možná bned řízoým plzeňským.
Ganrmed ve fraku brzy přiletěl a žíznivé rty
dychtivě esály mok od Radbuzy chladné, oči
prokoukly, začaly bystřeji a veseleji hledět
do světa. Milostivá paní P. i všecky tři dce
rušky zkoumavě prohlížely přítomné zde dámy,
očka jejich jindy pomněnkově modrá poněkud
se zazelenala, v boutkách úst nervosné to cuklo
a už to začlo: „Mami, koukej, jak tamhle ta
má ten volán na tý sukni utrženej u jen při
Špendlenej!“ „Ta má klobook jako zabradal“
atd. atd. Dámy byly v prondu a bavily se vý
boroě. Také starý pekař po namábavé túře
stoupání až byl zotaven, zapálil si viržinku a
„gastýroval“, jak on říkal, sklenici už drahou.

Jen Venoušek chudák seděl schlíplý jak
pelichající slepice, nemlavíl, nepil, nekouřil,
nejedl; díval se smutně na velebné panorama
veliké Praby. Stověžatá matička dnes o svatém
Václavu nezačouděna dýmem továren a pozla
cena paprsky zářijového slance vyhlížela
vskutku královsky. Moře budov prostoapené
zelenými ostrůvky parků azahrad táhne se až
tam v zadu za Libeň; viděti daleko přívětivé
vesničky, pole, luka, lesy, jež přecházejí na
konci obzoru v temně Šedivou modř nebes.

A on musí zítra pryč, daleko od domova,
do nehostinných Tyrol! Venonšek už nemyalil
na svou příhodu s generálem, srdce stáhlo se
mo zármatkem, oko zarosilo. Už nebude chodit
pod ta prejzovou střechu zemského výboru,
nebade sedávat pohodlně za svým úředním
stolem, Ferdiuandova třída nebude ho viděti,
jak vznáší se se svou nastávající! — — — A
jejej, jejej, on už nebude cboditi s Herminkou,
nebude tisknouti k sobě buclaté její rámě, ne
budou více spolu — — —, on musí pryč, pryčí
Žalostně vzdochl, takže se až starý P. zarazil
a obrátil k „vojínovi“: „Co je ti, Vendu, rc
zepni si drobet waffenrock a povol si holsštrá
fek! A pij, dyk ty nic nepiješl Koukej, já mám
už třetí l“

Veuda mlčky vyhověl přání otcovu a mo
. hutný lok z plzenského nektaru zdál se splách

noati jeho žalostnou náladu. Zapálil si také
viržinku jako jeho tatík, odfoukldýma všecky
starosti. A co byl Ten rok to vydrží! Uvidí
Alpy a všechny jejich krásy, nančí se německy
a Herminka ? No ta to taky vydrží a kdyš ne,
no vždyť on ji nenechal tak hluboko do srdce
svého se vpeřiti. Ty dva falešné zabyl — —
DOať to čas okáže.

A při těchto meditacích Venoušek pil a
tatínka nž skoro doháněl. Bol, žal s něho spadl
jako zázrakem. Vzal se stolu svoji kadetku,
getřel s ní pečlivě ještě všecky poslední stopy
jejího sblížení se s pískem cestičky, nasadil si
ji foriantsky na hlavu a počal se rozhlížeti.
Restaurace byla ještě do poloviny prázdná,
mohl proto postřehnoati, jak od vchodu blíží
se k nim silný, etatný pán ge sličnou dívkou.

„Horminka!“ zvolal a rychle zapínaje si
háček u krku, běžel jim vstříc.

Na šest kroků se postavil, Švihácky sklá
něje hlavu zasalatoval a hned bnul se po ruce
dívčině: „Raku líbám, slečno Hermínkol“

. Oteo s dcerou sebou překvapeně škubli,
nepoznali ho dříve, až na ně promluvil. „Co
to, pane P.“, ptá se rozvážně pan chef kance
láře, otec Herminčin a nastávající tchán Ve
nouškův, „co má znamenati tato nevhodná ma
Škaráda?“ A Herminka zdá se přisvědčovati
otázce otcově, ale jí nezdá se ta „maškaráda“
nevhodnou, naopak očka její zálibně tkví na
plné postavě Venonškově, jemuž „muodur“
opravdu „sekne“.

„Poslušně blásím“ pitvoří se Venoušek,

„že jsem are k praesenční jednoroční služběa to do Tridentu a že zítra odjeda l“
Hermince už nezdá ee, že Venouškoví ten

muodur „sekne“. Očka zalila se jí náhle jakoby
rosičkou. Venoušek musí pryč, tak daleko od
ní pryč! A najednou se jí zdálo, že je Ve
noušek až nadpřirozené krásným v té uniformě.
A ty Taliánky tam prý mají takové černé, vá
bivé, ubrančivé a přítažlivé očil Aby tak jí
ho některá odloudila! Srdéčko se jí stáhlo a
na prsa pedla tíž.

„Hezky vám to sluší“, povídal mezi ce
stou ke stola, kde společnost naše seděla, na
stávající tchán Venouškův; „a co že přijdete
tak daleko?“

„Jo, to je tak, když jsem před čtyřmi
lety žádal o jednoroční právo, podal jsem si
šádost k pluku 88., ten tady v Praze tehdá

byl. To já nevěděl, že bude přeložen do Tri
dentu !“

„No, to Vám škodit nebade, a kookejte,
ať se naučíte německy, vždyť víte, jak se Da
to dbá, a jak vy omíte směšně málo. A něm
čina, to je grant|*“

Došli ku stolu, nastalo velké vítání, po
třásání rakou, mezi děvčaty líbání a chichtání.
Herminka už byla klidnější. Mané mihbnaljí
hlavou ten fešný kadet od landwehbr,který tak
obvivě po ní někdy pohledy měřil. Aspoň Ve
noušek nebude žárlit, kdyby ji chtěl někdy do
provodit. Aspoň ještě trocbu užije, dokud se
pevdá. No a když si učkdy se sličným kade
tíkem. zeflirtuje, to neuškodí a kdyby se to
Venouš dozvěděl, no uť žárlí, to mu neuškodí.

Společnost se rozpovídala, plzeňské bylo
dobré, Venoušek vtipný, až se tomu 8átmdivil,
smích neustával, pilo, jedlo Se, a o půl dvu
nácté v noci vyrazila společnost na Cestu
k domova.

Venoušek v růžové náladě šel s Hermin
kou sám naposled. Co si povídali a říkali, jak
si věrnou lásku přísabali, to jen měsíček ví u
ten to nepoví! Dole u vchodu do parku však
padl do blaženosti jejich stín. Tatík Vendův se
obrátil a povídá uleknot: „Vendo, kde máš
bajonet ?*

Venoušek sebou trhl, ohmatává 8e instin
ktivně a opravdu „ýbršvuňk“ i s bajonetem
pryč Proto se mu to tak pěkně šlo, proto
mohl! tak volně Herminka k sobě vinout, proto
byl tak lehkým a nespoutaným nemaje na sobě
tísnivý opasek. Nic naplat! Teď masel utíkat
ještě jednou nahoro a „ýbršvuňk“ si přinést.
To ho potěšilo, že Herminka a prostřední jeho
sestřička Aoinka lezly do vrchu 8 uím.

Ostatní šli ještě ku „Glaubicům“ a tam
se svátek Venouškův a jebo zítřejší narakování
doslavilo. To se ví, že opozdilci přišli za ostat
ními.

Bylo už ke drahé hodině noční, když se
Hermiaka a Venoušek loučili slovy „Zítra na
ehledanon“ a pěknou bubičkou, první, již otec
Hermiočin viděl a proti níž nic nenamital.

(Pokrač.)

Úkolydachovensívav nynějšíkris

(3) Teď po volbách zajisté jest jasnoi
těm optimistům, kteří jen oknem svého pří
bytku pozorovali politický zápas různých stran
a proto tvrdili, že není potřebí zakládati a
šiřiti nějakou extrakatolickou stranu. Jest zde
zkušenost, že nelze dle povahy kollatary jedné
nebo dvou — Čtyř posozovati situaci v Čechách
vůbec, jak to někteří činili, třebaže beze zlých
úmyslů. Dále seznalo 8e, že v kollatarách, kde
jest lid celkem velice zbožný, spousta blasův
odevzdána soc. demokratovi. Leckde na ven
kově duchovní správce, který do politického
zápasu nezasahoval, domníval se, že valná vět
Šina voličů jebo kollatury odevzdá hlasy nmír
něnému agrárníkovi. Ale chyba lávky! Přišli
socialističtí čachráři, popletli lid velikýmisliby,
dašovali se prolhaně, že proti náboženství ne
jsou, lhali dokonce, že nechtějí kříže odatraniti,
ale že naopak chtějí význam kříže ještě zve
lebiti. Dokazovali úskočně, že jsou vlastně
předními následovníky hlavních Kristových
zásad; oni prý se nestaví ani proti nižšímu
kněžstvu, ule jen proti bohaté hierarchii jako
proti kapitalistům vůbec. A dovedli mloviti
tentokráte tolik lahodně, tak mírně! Pak dle
vlastního doznání socialistů opouštěli venkovští
účastníci schůze se slovy: „Teď teprve jsme
pozoali(!?), jací vlastně ti nenávidění socialisté
jsou, jak se o nich lbalo; vždyť přece. . “

Toť se rozumí, že chytrá taktika socia
listům velela nešetřiti krásnými slovy a sliby;
tohle všecko nic nestojí. K tomu všemu krátce
před volbami odkryty byly nemalé zlořády ve
straně agrární, ježbyly dychtivě čekanou vodou
na socialistický mlýn. A tak, kde neslyšeli
prostomyslní katolíci ani od duchovníhosprávce,
aby volili kandidáta katolického, odevzdávali
houfně hlasovací lístky ve prospěch strany
socialistické, o které se domnívali, že jest
poctivější než strana agrární. Nadto však bylo
odvážlivým balamucením tvrzení agrárníků před
volbami: „Každý (1?) venkovan ví, že na ves
npicích není třeba víru šířit! Jsme zde s %%,
katolíky !“ Našinec se diví, že neupadla ruka
tomu prolhanci, který se odvážil tak emělou
lží rozam českých venkovanů mrzačiti! Vždyť
na českém venkově jest pouze židů a evange
ků na 59/,. Teď k nim připočtěme velikou
massu socialistů a jiných protikatolických stran,
které delší dobu houževnatě se přičiňovaly
vyrvati lidu katolickému jeho náboženské pře
svědčení. A výsledek voleb promluvil brosivě.
Leckde na „katolickém“ venkovském okrese
přes všecku agrárnickoo námahu, přes spousta

protisocialistických letáků strany agrární ob
držel socialista hlasů více než taky-kutolický
agrárník.

A kdyby všichni katolíci pohlíželi na zápas
jen oknem, býval by výsledek voleb ještě cíce
zdrcající. Katoličtí řečníci byli nepřímými
spojenci agrárorků v tom, že soublasně 8e
stranou agrární odkrývali lstia lži socialistické,

porkamja na zhoubnost programa Adlerovců.vrzení o 959,katolíků na venkově, které vy
tištěno v letáku socialistickém a jež pronášeno
stále v různých variacích, zajisté neodváží se
opakovati nyní avi nejumělejší lhář. Jen několik
příkladů: V jedné venkovské obci obdržel
agrárník 25 hlasů, 80c. demokrat 309, v jiné
agr. 19 hl., soc. dem. 322, v jiné agr. 25 bl.,
suc. dem 309, v jiné agr. 60 bl., soc. dem. 322
atd. Kdo chce podobných příkladů seznati
mooho 8 mooho, nechť si přečte na př. stati
stiku uveřejněnou ve dvou posledních číslech
„Východočeského Obzora.“

Takové drastické doklady mocně vybízejí
k přemýšlení, má-li se kněz omeziti pouze na
kazatelna, či je-li jeho povinností hájiti církev
a její sociální poslání též na veřejném kolbišti.
Kde sociulista ve schůzi kněze neviděl, tam
pustil plnou úzdu svým „protiklerikálním“
fantasilm; ukázal církev v tak brozné podobě,
až i starší katolíci začali rozumovati: „Tak
vida! Takhle upřímně nám to nikdy pan páter
nepověděl. Ina nesmí, protože musí držet
s ostatními. Proč jen sem nešel taky? Bojí se,
nedovedl by odpovědět. Na kazatelně se mu to
mluví lehko — to věřím, v kostele se ho nesmí
nikdo ptát. Však to ten řečník taky povídal.
A co ti socialisté zkusí! To věřím — každý,
kdo se chudého člověka zastane a je sám
choďas, zkusí moc. O tihle páteři! Kážou o
křesťanské lásce, ale nic nepomohou, ani mezi
nás chudáky nejdou.“ A takhle hovořili i ti,
kteří měli kněžím za pomoc v nouzi mnoho
co děkovati, A kde zase některý kněz příliš
horoval pro kandidaturu agrárnickon, zase
proti sobě mimoděk popudil jistou část chu
dasů (třebas i katolického smýšlení), kteří vy
pozorovali, jak právě v agrární straně roz
množili své příjmy právě rolníci bohatější a
jak pro malorolníky a dělníky strana ta málo
učinila. V tomto svóm přesvědčení byli ještě
více utvrzení řečníkysocialistickými. „Aba —
pán táhne za jeden konec s pány, svoji k svéma“,
uvažovali chuďasové. Jest osudným omylem
domnívati se, že k agrární straně 8 láskou
Inou zemědělci chudí. To pisatel těchto řádků
ví dobře z mnohonásobné zkušenosti. Stráda
jící chalupník bedlivě sledoval, jak heslům od
povídají skatky; vždyť se jednalo o jeho exi
stenci. A tak místy po zmařených nadějích
silný hněv propukal proti vůdcům, kteří sice
o sebe se starali dost, ale o strádující příliš
málo. Vhodná to podpora agitace socialistické;
a štěstí, že ty, kteří již do sítí rudých klesali,
zachycovali na srázné stezce zemědělci kato
ličtí. A pak ta obrovská spousta dělnictva tc
várního na venkově! A mimo to tolik malo
živnostoíků, o jejichž potřebách mluví agrární
program tolik skoupě! Z těchto lidí sotva sedm
procent dobrovolně volilo agrárníky. To všecko
dalo se dobře předvídati před volbami. Kdekoli
se kněz předvolebního ruchu nesúčastnil, tam
kvetlo nerošeně a baojně býlí, jehož by se
zhrozil při bližším popatření; kde pak kněz
agitoval pro agrárníka, tam prospěl svým
korpromisním stanoviskem církvi, svornosti
v obci 'a chudému lida příliš málo, třeba že
myslil, že jde cestou zcela správnou.

Ano máme doklady, že kněžím dostalo se
za práci ve prospěch agrárníků největšího ne
vděku, a že po volbáchi od agrárních rolníků
huboje se na ně víc než předtím. A takový
smutný zjev zajisté nutí k úvahám nejváž
nějším. .

Náš list rozpakoval 8e delší čas vystou
piti otevřeně a zásadně proti straně agrární,
ačkoli strana katolických zemědělců nám mu
sila býti nejbližší a také lásku naši měla. Ko
nečně po mnobých a mnobých zkušenostech
mosili jsme zaujmoati stanovisko oposiční.
Vždyť jsme se přesvědčili, že agrární předáci
pomáhají utiskovaným příliš málo a lidských
práv katolíků ve chvílích nejvážnějších 8e ne
zastávají nic.

Seznali jsme, že če'ní agrárničtí taky-ka
tolíci starají se horlivěji o všecko jiné než o
„Svoje“ náboženské přesvědčení. Bylo z voleb
ního zápasu vůbec patrno, že by o svém ka
tolictví byli agrárničtí kandidáti vůbec mlčeli,
kdyby nebývali přinaceni k odpovědem od or
ganisovaných katolíků. To je zcela přirozeno.
Za let slávy mladočeské bylo v Čechách u
přímných katolíků daleko víc nož nyní — a
co dokázali při své desorganisaci? Pří útocích
mladočeských na církev 8e schovali i venko
vané — tak že to skutečně vyhlíželo, jako by
téměř šmahem náš národ byl husi teko-mlado



český, a jako by české poselstvo bylo výrazem
a věrným zrcadlem národa vůbec. Nebylo-li
todíž mladočechům nutností osvědčovati fari
zejsky katolictví, tím méně by to bylo nutné
nyní sgrárníkům —kdyby nestávalo organisace
zřejmě katolické. Odvážil-li se ještě před ně
kolika lety tvrditi evangelický list, že skuteč
ných „klerikálů“ jest v naší zemi jen asi deset
tisíc, pak jest to výmluvným svědectvím, jak
mylně a 8 jakým neoprávněným pohrdáním
pohlíželo se na Čechy katolické — pro jejich
zam!iklost u chabou obranu. A teď najednou
údiv a pokřik, jak prý zbytečně tříštíme síly
národa a zvláště síly venkova! Vím z vlastní
zkušenosti, jak agrárníci brali si při schůzích
na pomocsociální demokraty. Znám agrárníky,
kteří při schůzi hlučně prohlašovali proti or
Ganieovanéma katoliotvu, že jsou také katolíci,
ale v dalších řečechu poznámkách tnpili církev
víc vež židé, otírali se o věroačné články, atd.
„Nic dobrého kněží pro národ neudělali“, slyšel
jsem od agrárníka „tuky-katolíka“ v agrár
nickém hostinci, kdež vyložen „Venkov“ a —
pověstná (uyní Roučkova) „Pravda“. Kam přišel
před katolickým řečníkem vyškolený agrárník,
tam zasil takové símě, až pojímal úžas. Přišel
jsem také do takové obce dávno před volbami
k vůli založení organisace. Hodný a vzorný
farář Be domníval, jak všecko půjde hladce.
Vždyť z té přifařené vsi lidé téměř všichni
pilně kostel navštěvovali. Ale — semínko už
tu bylo. Jeden nezvaný socialista stočil chytře
řeč na štólu, pak již rolník vyčetl faráři i 2
koruny Štóly, jiný začal projevovati podiv, co
se toho cbleba na faře „proutráví“. Ano —-i
to sousto chleba vyčetli lidé, kteří ještě ne
byli zlí, a ani jediný zbožného a bodného
kněze se nezastal. Trapná podívaná! Byla tato
episoda duchovníma správci malým připome
nutím, že i knězi nejvzornějšímu jest nutno
zavčas choditi mezi lid, mnoho mu vysvětlo
vati, nemá-li býti zmámen od demagogů.

Jeden katolický řečník, který prodělal
v tomto roce asi padesát schůzí, mi řekl, že
agrárníci útočili proti němu, církvi a kněžstvu
na schůzích více a ostřeji než Bocialisté. Ostatně
nač uváděti jednotlivé příklady? Užší volby
dokázaly až příliš jasně, jak tisíce agrárníků
dovede se spojovati se soc. demokraty proti
katolíkům, ač naše strana výslovně prohlásila,
aby našinci podporovali agrární kandidáty
proti socialistům. Avi desetinu takových lží
nevypustila z úst strana agrární o radém tá
boře jako o atraně katolické, Ana tuhle agrární
stranu jsme se měli spoléhati, že bude dobrovolně
a beze zvláštního připomínání hájili svobodu a
lidská práva katolíků! Stále patruějším jest, že
se musíme spoléhati pouze na Boha a na práci
vlastní. Kdo chce znovu míchati ještě nyní
katolíky k nepoznání se stranou jinou, ten
věru radi k stálému couvání. Proti tomu pro
testují právě široké massy lidové, které mají
již té lásky jiných stran po krk. Čestné kom
promisy se stranou jinou možnouzavírati vždy.
Ale při tom v politickém závodě vždy jest po
třebí přesně odlišovati, kdo jest katolík u
přímný, spoleblivý a kdo pouze pod tlakem
okamšitých okolností katolickou barva při
znává, aby při nejbližší příležitosti nás zradil.
Tu musí býti konečně úplné jasno, žádná skrý
vačka! Upřímně cítící katolíci, kteří pro své
přesvědčení již tolik zkosili, hledají konečně
pevnon ochranu a obracejí se sami na kněze,
aby jim byli vůdci. (Dokonč.).

Mřeséíní lisévy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

Zlatámedaille:Pardubice

.1903.

"o[rspem9381Z:9061aKpn0T

"9061H8dOTSPOM97812

Vídeň 1906. Zlatá medalie.
Antverpy 1000. Zlatá medaile.

Pra ba 1905.[. cena. Diplomčestnéhouznání.
ktorójjediněkupujte a žádejte!„MONOPOL

skclová ovidkárna a vozkárma v NL. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefen 914.

Katolici, čtěte a rozšiřujte!

Útok profossoraMasaryka
:+na oírkov katolickou.::

Odrazil Dr. Joset Topolský.

Strau 128. Cena pouze 32 hal.

Krátký obsah:
Všeobecná povaha královéhradecké debatty o »ná

boženství a intelligenci.« (Str. 1.—3.)
Vyvrácení námitek Masarykových proti panenství

Rodičky Boží. (Str. 3.—10.)
»>Na sněmu vatikánském nejlepší biskupové od bi

skupů analfabetů asijských přehlasováni«? (Str.
10.—11.)

Církev katolická zfalšovalaPísmo svaté? (Str. 11.—12.)

Katolíci inferiorními v ohledu národohospodářském?
(Str. 12.—34.)

Náboženství katolické nemá v sobě ničeho, co by brá
nilo nebo zdržovalo národohospodářeký rozvoj. Dokladem
toho řády katolické. Jejich zásluhy o zemědělství. (Str.
15.—18.) Rozkvět národobospodátský v Německu za ka
tolických jeho dob. Rozkvět zemědělský. (Str. 17.—20.)
Blahobyt a přepych rolnictva. (Str. 20.-21.) Skvělé
hmotné postavení dělnictva. (Str. 21.—23.) Rozkvět a
blahobyt řemesel a obchodu. (Str. 23.—27.) Že katoli
cismus není příčinou úpadku národohospodářského, viděti
nyní na Belgii. (Str. 27.—29.) Jsou Španěly, Italie,
Francie, Rakousko zeměmi v pravdě katolickými? Co
příčinou úpadku národohospodářského v některých těchto
domněle katolických zemích? (Str. 29.—33.) Možno ná
rodohospodářský pokrok v Německu přičísti pouze pro
testantům? (Str. 34.)

Kalolíci inferiorními v ohledu vědeckém? (Str.
34.—98.)

Katolická církev nebrání pokroku vědeckému. Jak cení
rozum lidský, základ vědeckého bádání, církev katolická,
a jak o něm mluví Luther, Kant, Lessing. (Str. 35.—37.)
Zásady katolické morálky o vzdělání rozumu. (Str.
37. - 38.) Zásluhy církve katolické o školství. (Str 38.—40.)
Úpadek vědeckého snažení za reformace. (Str. 40.—41.)
Ulenové katolického kléru v prvních řadách slavných
vynálezců. (Str. 42.—45.) Galileo Galilei. (Str. 46.—62.)
Kultura vytvořena ve znamení kříže. (Str. 52.—56.) Péče
církve katolické o knihovny od nejstarších dob až do
doby přítomné. (Str. 56.—66.) Význam otevření archivu
vatikánského pro vědu. (Str. 66.—68.) Služebníci církve
i nyní průkopníky kultury a civilisace. (Str. 68.—71.)
Fundace kněží katolických ve prospěch chudých studu
jících. (Str. 71.—72.) Papež Lev XIII. vybízí ke studiu,
zvláště věd přírodních. (Str. 72.—74.)0 vědě a víře. Víra do
plňkem vědy. (Str. 74.—76.) Věda nenstálená nemůže
upokojiti člověka; člověk bez víry nešťastný. (Str. 77.
—80.) Rozpor mezi pravou vědou a vírou nemožný.
(Str. 80 —81.) Dogmata církve nejsou zotročením ducha.
(Str. 81.—82.) Náboženství nebrání volnému bádání.

zených knib. (Str. 85.—88.) Příčiny, proč v Německu
protestanté mohou se vykázati větším počtem učenců.
(Str. 88.—90.) Katolíci nestojí nikterak v ohledu vě
deckém za protestanty. (Str. 91.—92.) Vážné vědecké
stadium neodvádí od Boba. (Str. 92.—94) O některých
příčinách, odkud mohla vzniknonti výtka o vědecké in
ferioritě katolíků. (Str. 94.—97.)

Katolíci inferiorními populačně?
Příčiny zjevu toho ve Francii. Národ bez Boha byne.
(Str. 98 —101.)

O morálce sv. Alfonse. (Str. 101.—103.)
Špatní papežové. (Str. 103.— 106.)
Zázraky lourdské. (Str. 106.)
Preputium Christi. (Str. 107.)
Útok Masarykův na katolický tisk. (Str. 109.)
Církev katolická v rozkladu. (Str. 110.)
Pryč z církve? (Str. 111.)
O budhismu. (Str. 111.—113,)
Náboženství bez dogmat. (Str. 114)
Masaryk o protestantismu. (Str. 114.—115.)
Významná slova protestantského učence ožecírkvi

katolické. (Str. 119.—123.) 4
Boje a vítězství církve katolické. ZŽcírkve nikdy!

(Str. 124.) ,
Píseň hněvu. Báseň Vl. Šťastného. (Str. 125.—126.)

Objednávky vyřídí obratem

Administrace „»Čas.|Úvah“ež
v Hradel Králové.Přib hěět

Medicinálnídroguerie
a kosmetická laboratoř ,,Uanděla'“

Ladislava Násla
v Týništi n. Orlicí.

Závod materialním zbožím, chiru i
obvazy, lnčebninami,jakož i barvami, k for
meží a hospodářskými potřebami.

Léčivá vína a minerální vody.
Ramová a octová trest.

Sklad všech minerálníchjjvod.
Každé objednávce věnujese největší pěče.bř3353

Švýcarské
a a

nejlepšíojnice
kozy a celé stanice plemenné,
švýcarské včely, roje i krá
lovny, med jako plzeňské,
čistý a dobrý, skalní holuby
a zlaté české slepice i kuřata

bned dodá

Včelařský spolek v Loučení,——"
Václav Poláček,

stavitel varhan a harmonií v Rychnově
nad Kněžnou

doporučuje se P. T. duchovenstvu, patronátním
úřadům a soukromníkům

pro voškoréopravy jakož | přestavby aladěnívarhanaharmonií
ORP Ručímza nejsolidnějšípráce. jj

Atelier sochařsko-řezbářské
444 22 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
PĚTIDOMÍ Č. 286.

Doporočnje se slušně P, T. ducho
venstva k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kaza'elen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch ovětců, krncifiksů,

rámů atd. atd.

Ro

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočly na požádání.

Václavské
nám. 82.

J. PŠLANGHANS,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové
Adalbertinum,



K sv. biřmování

nejlepší dárky
za volíce lovnécenynabízí

<7.ŠOI.C,
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové,
Velký výběrzlalých, stříbrných skvostů

4 a hodinvšehodcuhu.
Prodejsezárukou.

— Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích van
S“ s kamnyi bez nich B

firmy

Josef Komárek,
závod klempířský, zařizevání plyno- a vode
vodů, hromosvodů, pivních tiakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís, 413.

Cenníky zdarma u franko.

OLTÁŘE KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

n l

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

PROVEDENOPŘES 40 OLTÁŘŮ.ZALOŽENO 1833.

HE X NEL

390 zl.
jidelna uejmodernějšíhoprovedení,
i kredeno se zrcadlemkřišťálo

vými skly a mramorem,
1 stříbrníh se zroadlenkřišťá

lovými skly a mramorem,
1 kobercový divan,
1 patentní vytahovacístůl,
6 kožených křesel

na každou stanici zasílá

dá els.král úrornívolkozávods nábytkem$S

i KV, Okuherský HradecKrálovéŘ
proti hotelu |„Merkur“,

O

EAD)
(7<

PHH

EDL

a>
D6

C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vuitrozemská, tak

zabraniční.

Kancelář „Hůtel Hyrši“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praperů, příkrovů, koberců a
kevovéhe máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové sboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Krásný a trvanlivý

pálěr na podlahu
docílí se pouze flarxovými barvami od firmy Fr.
Viktorin v Hradci Králové.

Jantarová Jaková barva na podlahu schne
v 6 hodinách, má krásmý lesk a jest nejtrvanlivějším ná
térem vůbec,

Emallová rychleschnoucí lajjová barva
na podlahy vyniká překrásným leskem a schne úplně
bes zápachu takořka za štětcem.

Tyto podlahové barvy jsou ve 4 odstínech světlé
neb tmavožinté, 1kg. krabice vystačí na 8 -10 m?astojí
K 180. (Vyžádejte si vzorníky.) 1 natěrací štětec stojí
50, 60 a 70 hal

Smaltová glasura (email)Marrora, ve všech
odstínech, poskytuj- barvu i lesk zároveň. Schne rychle
a tvrdne porculánovitě. Hodí se zejména k nátěru ku
chyňského nábytku, kovových i dřsréných předmětů, zdí
v spišírnách i koupelnách,dá ne mýti stulenou i teplou
vodou, vzdoroje výparům vodním a jest tudíž nezbytna
+ místnostech, kde se chovají potraviny a kde se hledí
napuditi veškeré nepříjemnosti způsobované hmyzem, hou
bovatinou a plíeněmi. Krabice '/, kg 45 b, '/ kg 40 h,
'/, kg K 180, 1 kg K x440.

Suché barvy facádní, povětrnostivzdorující,
všeobecné uznané za nojlepší nátěr na průčelí domů, ve
všech odstínech.

Barva, jež zasýlá se jako prašek, poleje se vodou
a nechá se, možno-li přes noc státi, aby 86 co nejdůklad
něji rozpustila. Zbytečná voda se pak sleje a zbylý roztok
barevný přimísí se k připravenému již a uhašenému vápnu,
k bílení určenému, jež se „odou patřičné rosředí, aby se
mohlo dobře natírati. Meně: či větší přísadou barvy fa
cádní docílí se odstínů světlejších neb tmavších.

Na 10 m? stačí 1 kg. Cena za 1 kg 40 hal.

„Vosk ma podlahy a parkely k ukamžitému apotře
bení, jímž docílí se nejkrásnější lesk. 1 krabice 80 hal.a
K 140. Hoblovačky ocelové k čištění podlah a parketů
1 bal. za820 neb 40 bal.

Při Dokovních zásylkách se obal neúčtuje a přizásylkách dráhouzasýlá se franko.

ORG“ Žádejíe prospekty, cenníky a vzoratky sdorma. -V

Fr. Wikterin,
závod materiální a výroba barev i—
v Hradoi Králové,

Velké nám. (proti bisk, residenci).

K OTTŮÍSKÝMOTEC
a k novému školnímu roku

nabízíme:
Dobroslav Orel

Theoreticko-praktickárukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké a učiteleké ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,
a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnobými vy
nikajícími odborníky.

Stran 250 velká 89.

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 3:80.

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.= =
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla A
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradci Králové.

100 dopisnic a týmž obrazem věrně po
danýmKB..*

JEE

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

Atelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Můh , Ant.Můhlanástepce,
w Nové Pace (Čechy),

provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

-+

Četná doporučení od veledůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí.

nm
do důvěrných schůzí

dle 5 4. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

Ba dostati lze levně

v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,

ZE RFRFFIC ROKA



Doporučujeme

První výroba

věžnich

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových bodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všcho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

jemná tabulová vína vlastního školení
doporončí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordimar. listem diec. Cea.- Budějovická

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního vína.
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(rate P. J. Neškudly, (aráře vo Yýprachticich)

sj doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všerh kostelních paramentů,

praporů a kovového máčlní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku |Š

= 80 nana požádání franko zašlou. 3

bobujd40DLÁVONI00 000

—[ITT
a

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32)
dostati lze 1 kus za 3 bal. — 50 kusů

zal K
vwbiskupské knihtiskárně

v Hradci Králové.

jčuji za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostem

Moblekyii
| všech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Nradeo Král, Pětidomy, č. 288.

První český katolický zárod m Yídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže
a t.d.s P Z

i 29 »
dí MAT CUTM

; ep | VIL o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasilá
se vše franco.

KRNRIAINNNNNNINNINNNN
Koncesovaný elektrotechnický závod.

Josef dežek v Hradci Král,
naproti Grand-Hotelu,

Zařizuje

elektr. zvonky, telefony,
hromosvody.

Hlavní sklad všech elektrotechn,
a sportovních potřeb.

Fonografy. Gramofony.
Was“ Výměnágramof. ploten. "W

KRRRNRARRNNNUNINU

Učně
dobrým školním prospěchem

přijme
uměl. závod pozlacovačský

M, MLA ún krám,OBS
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Železný nábytek
postele skládací
tytéž postele v silněj. provedení. |, „ 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 26—drátěnématrace..... ...... „a 18—
dětské postele.. . . ....... » nIl3—
kolébky. . -< ©.. +.. „p „ 16—
mycí stolky... . .. .. . ... „2 B—
stojany na šaty . < . . . . * 2 „1
stojanyna deštníky........ R

ORP“velice praktické "By

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik,
80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25 —

doporučujefirma

JAN STOUPA r. Václavskénáměstí6.$2.
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Jan Horák,*
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ě
A soukenník

É. Rychnověnadkoně
ž
ž

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- icizo

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

* důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

X 63 X663 XGBDXGBIX PI X

————————————
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Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje ee

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejakvostněj
šího provedení, v každém

vsorku a ryse církevním slohu.
Věšepřesně, čistě a důkladné

shotovuje se v mé vlastnídílně
jen ručně, čímžumošněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstru práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revido=
vány.

Mešní nádoby jen v ohml
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-ule, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílém jen posvěcené.

Vzork spočty, nákre
"hotové sbožínaukázku ako

se zašlou.

Chuděim koetelámámožno splácet bezpřirážek.
ORP" FSta odporučení a čestných uznání po ruce. “jjj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzávodudomácímu.

Továrnarosr+sr4
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

rumy a punše,"u , sladké ©
víno, bílé červené,vino owé (medici
nalní),vína sladká s víno Šumivé (lampaňské).

jlaní vola svlášt aprěbéev a přitakové
osti loni | výbornou

ci,Ivevici, vše o pálenía vlastnívýroby.
Zárd mnevyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Prase: stříbrnou medailí

ným6 diplomemslaté medaile, a 'nými diplomy o právem rašení slaté
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K oslavám Husovým.
(3) Konečně značně vystřízlivění — které

jsme zcela určitě očekávali. Has protikato
lickým proudům nyní již rozhodně nestačí;
čím lépe poznává se doba husitská, tím více
sami „novohusité“ ustrašeně se obávají, aby
jméno Husovo nebylo spíš brzdou než podpo
rou jejich moderního pokroku. K těm, kteří
volají po vyloučení náboženství ze škol, volá
Hus ze záhrobí: „Nižádného zákona nesluší
křesťanu slyšeti a čísti, jedné (leč jen) zákon
Božích přikázaní, neb nižádného jiného zákona
nesluší plnili, konafi neb zachovali. Kteráž
kolivěk péče není potřebná k jednomu konci
(cíli), jenž jest radost věčná, ta jest péča ne
hodná. Blázniví jsou lidé, kteří pilněji pracují
a žádost větší mají k panství neb ka králov
ství světa tohoto, nežli ka království nebeskému,
o němž dí Spasitel: Nejprve bledejte králov
ství nebeského. — Prvý blad a tak břích jest
nevěra. A ten hřích, jenž slove nevěra, jest
nad jiné hříchy veliký a jest kořen všech
hříohův.“ (Viz v Erbenovu vydání str. 89, 351,
372, 387 a jinde).

Ti, kteří usilují o rozlaka církve od státu,
jsou velice rozmrzeni, když poznávají, jak Hus
ve spisech svých vlastně ještě více církev se
státem snaží se spojiti než jak za jeho doby
bylo. Hus napsal, že vrchnosti mají pilně ble
dětí k tomu, aby poddaní zákony Boží plbili;
likbaví mají býti od vrchnosti mocí pozeni
k sv. přijímání. Knížata a páni prý mají moc
od Boha, aby všecky křivdy Bohu činěné matili.

Těm, kteří usilují o „reformu“ manželství,
o sňatek občanský, praví Has: „Svátosti jest
manželství proto, že jest znamením svaté věci;
zajisté znamená spojení Krista scíraví,“ Jinde
poučoval: „Manželství jest svolení muže a ženy
nerozdílné až do smrti“; dodal, že se manžel
ství nedá rozvázatiani tebdy,kdy mužažena
počnon v různých příbytcích bydleti; „bývají“,
dle Husa „rozloužení, takže spola nepřabývají,
ale oebývají rozloučení v manželství“ Pře
kážky menželské stanoviti a o platnosti jed
notlivých sňatků souditi má právo církev.
(Srv. Hosova Postilla u Erbena 39, Lenz: U
čení mistra Jana Hasi 166, 167.)

Tedy tři hlavní požadavky proticírkevní
ANuovobusitů“Hus sám naprosto odmítá, Věru

FEUILLETON
Kandidátovytrampoty.

IV.

(3) Kdo chce plovat, musí do vody. A tak
v určený den jel Rána na bicyklu hrbolatou silnicí
do Lepšic. Celý se při tom upachtil. Lejstra po
mocná k přednášce houpala se mu v šose. Do
razil do hostince určeného ke schůzi. V síni jej
ovanula libá vůně starého sýra. Tři kuřata tam
cosi zobala. Nikdo našeho hrdinu nevítal. Do
kterých vlastné dveří má vkročiti? Chopil se jedné
kliky, ale solva otevřel, vyrazil proti němu vy
jevený černý hefan s takovým rámusem, jako by
Rána chtěl celou hospodu odnést, — Kandidát ve
strachu hned zas raději dvéře zavřel; s takovou
nestvůrou nejsou žerty. »Vořechu, lehneš, jdcé
sem, jdeš seml« ozýval se ženský hlas. Klika
klapla zno-u, a v síni objevila se starší žena, »l
nebojte ee, on nic nedělá. Jen tak dovádí. To on
někdy i vyskočí, dá přední nohy na ramena, ale
neudělá nikomu nic, Vy jste chtěl jít do šenkovny,
žel To je tuble naproti.«

»=No — na moutěje uvažoval Rána, »to
jsou tady pěkné moresy. Než by ta bestie kousla,
může z člověka duši vyhafat, ale ta ženská to ne
považuje za nic.«

Tedy do oálevnyl Světnicedosti prostranná,
Dřevéný, neobílený | strop začazený vyhlížel
(až na to popraskéní) jako z ebenového dřeva.
-Ns jednom trámé viselo v družném spojení šest
buřtů; dva z nich podržely ještě jakž takž trochu
na povrchu původní barvu měděnou, jeden byl
plesnivý a ty poslední tři hrály bustou plísní do
zelena.

V Hradci Králové, dne 5. července 1907. |

smatný to výsledek moderní husitské výpravy,
která došla na zcela opačné cesty, než kam
dle Hasova nčení dojíti měla. Právě v třech
základních „reformních“ snabách jest novohu
sitům ačení Hasovo větší ještě závadou než
zásady naší církve. Marny všecky fráze, marná
slova, že Hus zemřel za pravda a svobodu,
když nyní může se každý uvážlivý člověk pc
učiti ze spisů Husových o jiném.

Poručte lida, aby spisy Hasovy pilně četl;
dokážete tím jen to, že duše kolísající jen vice
ke katolické církvi přilrou. Valnou většinu
protikatolických věroučných zásad Hasových
zavrhnou moderní čtenáři tak dobře, jako tytéž
zásady opustili osobní přátelé Husovi a jako
je mlčky zavrhají a zavrhnouti musí moderní
myslitelé vůbec, nemají-li dojíti výsměchu. —
A ostatní četba bude se líbíti jako katolické
kázaní a jako — obžaloba moderních husitů.

„Hus umřel pro pravdu, byl upálen vý
hraduč proto, že kázal zlořády kněžstva“.
Toble jest, pánové, veliká lež, tím horší, pro
náší-li ji člověk znající průběh sondního pro
cessn Husova. Jak často bylo v Kostnici Hu
sovi domlouváno, aby odvolal tvrzení odporná
katolické věrouce k vůli vlastní záchraně! Hodí
se do prostomysluého lidu fráze, ku které
z chytrosti se nepřidají doklady. Před Hasem
byl ta břitký Konrad Waldhaaser, Jan Milíč
z Kroměříže, ve Fraucii tepal zlořády Gerson,
a přece tito mažové nebyli upáleni.

A když už z Housapro moderního odpůrce
církve téměř nic nezbývá, v zonfalství chytá
se aspoň stébla a křičí: „Hus nám dal avec
bodu, oa nás naučil svobodomyslnosti.“ Ale ze
slov Husových zase nikdo moderní zásady
svobodomyslnosti dokázati nemůže. Nikde ve
spisech Husových nečtete prohlášení, že si může
každý věřiti, jak mu libo. Has naopak důrazně
se vyslovoval, že má káždý Inouti k víře je
diné, k víře pravé; že si osobil trochn 8svo
body k vůli osobě vlastní, aby omlavil své
vybočení z tehdejšího řáda, ovšem se nikdo di
viti nebude. Takovou svobodu reklamaje pro
sebe každý, kdo osobně proti řádu stávajícímu
jedná. Nikdo nevymaže ze spisů Husových ná
sledující věty: „Kacířové, kdyby byvše pona
učení a napomínáni, od svých bludů astoapiti
nechtěli, na hrdle trestáni býti mají. — Bude-li
na mě které kacířství dovedeno, neodmlonvám

V prostřed stropu visela slzavá lampa, z níž
v odměřeném čase káplo vždy na vyšlapanau po
dlabu. V koutě upevněn na stropé provázek
s obligátní holubičkou již hodně načernalou,
V prostřed stěny obraz Husův a — k doplnění
náboženského dojmu — na pravo jarmareční ob
rázek znázorňující zápas myslivcův s pytlákem a
na levo známé poučení »kybicůme. Dva dubové
stoly zahálely, u třetího sedéli čtyři domácí sou
sedi, statné dýmajíce z krátkých troubelů,

Při vstupu Ránově jeden s vyholenou tváří
cosi zašeptal společníkům, kteří několikrát pří
chozího přísným okem zméřili.

»Teda budete chtít pivo, že ?« ozvalse chrap
lavý hlas hostinského od šenkyše, když host usedl,

»Ano — a něco bych taky pojedla, odpo
vídal Rána.

Blížilo se již k jedné a Rána pro spěch
dosud vůbec neobědval, +Dejte mi polévku a něco
k tomus«,.

»Jóó, polévku už jsme snědli — leda ně
jakou homolku nebo buřta, — Ale bodejt! Vždyť
tam máme ještě guláš. Počkejte, hned to bude.«

Zatím nalil hospodský pivo. sNevím, bude-li
pánovi chutňati; my jsme tu jen prostí. Ono je
jako z mála. Ale to nic nedělá; Francek už jel
» trakařem do pivovaru pro nový soudek. Bude
tady co nevidět.«

Hospodská nesla guláš, Za ní onen hrubi
únský pes a dvě slepice. »Půjdete, půjdete, vššá,=
zeháněla hospodská drůbež.

Rána začal krájeti; teď pes už se k němu
lssl, jako by aic. — Těžká práce s tím gulášem,
Byly to skoro samé šlachy. A když začal ubohý
kandidát mandátu kousat, svištělo a skřípalo mu
v zubech, jako když jde někdo po umrzlém snéhu,
Kus toho nepoddajného kaučuku hodil Rána

dnserty se počítají levně.
Obnova vychdší v pátek v poledne.

jako kacíř utrpěti. — Nižádný křestan nemá
trestán býti, jedné (leč toliko) pro blad. —
Doktorová svatí mají církev brániti od ďáblův
a od kacířův. Doktorůra těmto zajisté přikazoje
Pán, aby bludy kacířské hned na počátku kazili,
ať by se potom nerozmohouce silně, církvi
svaté peprotivily.“ Tyhle věty zvlášť ctitelům
Hasovým mají býti obecně známé. Jsou tak
pádnými a výmlovnými seky, že novobu
sité raději zbaběle mlčí. A což ten návrh
Husův, aby velmoži pudili liknavce k sv. při
jímání? Ostatně busité v XV. století pochopili
Hu-ovo odmítavé stanovisko k. snášelivosti
lp než novohnsité nynější. Tenkráte v XV.
století měli svoji inkvisici kališníci, pronásle
dovali bezohledně lidi jiné víry Táboři, husité
pronásledovali a mučili české bratry atd.

A tak Hus stává se moderním pokrokářům
spíš velikou přítěží než podporou. Pokudještě
dal se balamatiti lid protestantskou (a od
evangelíků našich česky vydanou) podvodnoo
brožurou „Pogiovou“, potnd se ještě oblapc
vací dílo poněkud dařilo. Slavnosti Hnsovy
aspoň prospívaly „pokroku“ potud, že odvra
cely lid český od positivního náboženství.
Nyní však již bezcitný švindl je příliš zřejmý;
teď zásluhou katolických spisovatelů stále více
lid poznává pravdu. My katolíci za své spisy
o Hosovi praniv se nestydíme a stydětli nebu
deme. Naše myšlonky o Hasovi jsou doloženy
historií.

Ti lidé, kteří o jediné chybě Husově se
nezmiňají, kteří před Husem div neklekají,
odvažují se nám do očí vyčítati modlářství,
Pozor, pánové! My ctíme sice vroucně světce
katolické; ale církev nezavírá očí před pravdou,
poučuje nás, že muozí ze světců našich mnoho
chybovali, než ne stali vzornými křesťany. Vy
však jste nechtěli poznati v Husově počínání
chybu žádnou, pěli jste jen chvalozpěvy a běda
katolíkovi, který 86 odvážil poukázati, že Hus
v lecčems pochybil! Kdo tedy byl skutečným
modlářem? Jistě byli v přední řadě svéhlavý
mi modláři ti, kteří klekajíce před Husem
zacpávali si uši, aby nemasili slyšeti histori
ckou pravda dokázanou i ze samých spisů Hu
sových.

Loni stěžoval si dr. Flajšhans, že už málo
kdo o Hosa stojí; poukazoval na to, jak slabá
byla líteratora o Hasovi za ten rok. — A teď

psovi, ten si Čichl, ale pohrdl takovým darem, A
lidský žaludek měl se tím nasytiti. To pivo teprve
Ránovi dodalo| Plovaly na něm místo pěny tři
bubliny; a chutnalo to jako rozpuštěná sóla na
prádlo. A když se tak Rána při gulasi potil, pro
hodil oholený kmotr od vedlejšího stolu: »Vidíte,
vidíte,sousedi,teď najednoukaždýmoco sedláka
stojí. Teď před volbami by nás i ti měšťáci chtěli
nosit na rukou. Rád věřím. My máme pomoci
některému chlapíkoví z města k poslanectví, aby
pak bez práce bral nejmíň po padesátce týdně.«

>A já vždycky říkám«, dokládal druhý
mladší hobojovým hlasem, »jen nevěřit žádnému
vykrmenému měšťákovi, O nés sedláky nestaral
se posud nikdo. Ti, kteří byli dřív, nedělali nic
a tihle noví budou zrovna takoví; čím který
učenější a chytřejší, tím mu míň věřím. Já takble
přijít do Vídně, to by ministr koukal, jak bych
si houkl. A křičel bych pořád, pokud by nepo
volil. Teď s dobrou řečí nikdo nepochodí.«

»Báájo — jen ne žádného z města« dopl
ňoval Ohrada, eraději upřímného sprosťáčka z nás.
Takový člověk ví, jak je ta práce polní perná, a
co za ni člověk zaslouží.«

Ránoví se chvěly nervosné prsty. Tohle
bylo pěkné přivítání! Přerovnával si rozpačitě
lejstra, problížel znovu jednotlivé body své teči.
Nejraději by ze všeho utekl. Co těm lidem udělal,
že na něho dělali takové narážky. A důvěrník
posud žádný se nedostavil, Strom už včera vzkázal,
že se dostaviti nemůže. Za půl hodiny počala se
šenkovna plniti, Nejdřív přišlo asi deset mladíků
s rudými karafiáty v knoflíkové dírce, pak za nimi
pomalu se irousili rolníci. Taky usedlo sedm
ženských na lavici u šenkyše, aby vedly kontrolu.
Z venčí pokukovaly okny děti a některé vešly



— teď konečně po schladnutí nepoctivě udr
žovaného zápalu sami velicí ctitelé Husovi,
pronášejíce „nové“ názory o Husovi, papouě
kojí vlastně katolících, kteří pro pravda
tolik zkusili. Ironie osndu! Ale pravda se sa
držeti nedá. — Ka konci jsa odporgčajeme,
aby zase na vystřídanoa hodně se přednášelo
o tom, jak Husovy zásady v Čechách dopadly
při praktickém provádění. Nehrejte si, pánové,
na pštrosy, oemluvte stále jen, co Hus pro
vésti chtěl. Poučojte poctivě lid, jakou „refor
maci“ provedli přátelé mistra Hasa na základě
jeho návrhů. Chtit a provést — toť dvojí.
Chtít a snažit sa — to může každý, ale teprve

Plody práce dokazují, zda chtění a snaženílo na cestách pravých. Odhrňte konečně zá
clonu ze zbědovaných poměrů husitských v XV.
a XVI. věko. Poučte lid, jak ožebračené
kněžstvo husitské bylo hmotně i mravně zo
tročeno od sbohatlé a zpupné šlechty; rcete
lidu, jak rolníci dříve svobodní upadli ve jho
nevolnictví, jak kleslu bývalá sláva university
pražské, co surovostí napácháno od husitů
proti českým bratřím, jak klesal český prů
mysl a obchod, atd. Jen s čirou pravdoa ven,
beze vší bázně| Kráčejte od ztraulého a vy
bájeného dogmatiemu historického trocbu výše!

Ze sokolského sletu.
V Praze, dna 30./6.

Sokolům patří Praha! Ulice jimi ope“
střeny, obnivé máky jejich košil oživají jinak
střízlivý vzbled matičky Prahy, již ani dost
málo nezdobí, ani slavnostního vzhledu jí ne
dodávají ty obvyklé už, holé stožáry 8 červeno
bílými, mnobou kapitulaci vyslouživšími pra
pory. Sokolíci různí. Mají obvyklý šedý český
kroj sokolský s vysokými botami, jsou ta bratří
z jihu s dlonbými spodky, jsou tu však také
hosté exotičtí, jichž kroje a jemné distinkce
vyčísti nelze. Jeden udělal však dojem obrovský.
Byl to muž hora, jistě přes dva metry vysoký,
rozložitý, pravý Kroton. Měl kabátec temně
zelený, červené Široké spodky do vysokých
čižem. Smělou čapřinaton hlavu spíše zdobila
než kryla čepice s černým beránkem a pérem
sokolím. Černohorec prý! Nu proto!

A těch cizích řečí, co slyšetil Lužické
selky roztomilým nářečím svým dorozumívají
se lehce se svými slovinskými dražkami, šoha
jové slováčtí ve svém ladném kroji bratří 60
s Maďary, kterým zcela nenuceně maďarsky
vykládají krásy pražské. Slyšeti mluviti frau
couzsky, anglicky, rasky, italsky, polsky ba i
německy zcela hlasitě, a nikdo Be nad tím ne
zastavujepříliš...

Zástapy lido stojí už od 7. hodiny ranní
na Václavském náměstí, Příkopě a Josefském
náměstí. Potem se zalóvají, těžko dýchají, ale
je veselá, přímo jará nálada mezi nimi. Pouze
někdy oko starostlivého diváka úzkostně za
hledí se na nebe, na zrádně sem a tam plojíci
obláčky. Ale nemusí míti strach, does milý
Pán Bůb nedá pršeti, nezkazí českým Sokolům
radost. Slyšel jsem tak ku čtvrti na desátou
zmatený pokřik, lomoz z Příkopů. „Baršáci 88
percoa“. „Lumpové“, ulevila si jedna panička,
patrně z kasty bodrých obyvatelek ovocného
trho, dle tlouštky a výmluvnusti její soudě,

»A kde jsou prooůh nějací důvěrnici?« te
zalo se sklíčené a silně tlukoucí srdce kandidátovo
znovu. »Aha, lekli se, že přijde mnoho odpůrců
a proto zůstali raději za peci. A já — já abych
byl nechráněným hromosvodem všech!

Rána viděl sice ve shromáždění několik
známých rolníků, s nimiž před volbami žil docela
v dobrém přátelství. Ale ti mu dnes nepodali ani
ruky; spíš se na něho mrečili, Co jim udělal
zlého? — Ale teď si vzpomněl, jak mu vykládol
přítel Hrázný o velikém hněvu rolníků proti kan
didátům, kteří sedláky nejsou K tomu všemu ty
řeči čtyř kmotrů. Již poznal přel započetím
schůze, v jaké stkvostné s'tuaci se nachází A teď
ještě ke všemu se mu dělalo nevolno zté natrpklé
kyseliny. jež mu byla pod pseudonymem piva
předložena. Z chvíli byla místnost přecpána,

Měl teď před hrozivou živou bradbou Rána
spasiti se útěkem jako Němci před vozovou hrudbou
toborskou? Nikoli — vytrvá na nebezpečnéposici
jako Zrinský, ať již to dopadne jakkoli.

Rona vstal, prohlásil se za kandidata a žádal,
aby přítomní zvolili si předsednictvo schůze, Sc
cislisté chtěli voliti někoho ze sebe,

"A — co vyda rozhorlil se jeden rolník,
vždyť vás je polovička z města, sotva tři jste vc=
hčí. A vy se tolik budete roztebovat? Já navrhuju
za předsedu tuhle pana Leknina. Kdo je pro něho?
«. „ Tedy zvolen valnou většinou.«

Leknín, přisedaje k Ránovi, rozpačitě se
přiznával: »Já nevím, jak to mám.. « jí jsem
v tom nováček.c«

*No — vždyť vám napovím, co kdy dělat;
to jen aby se zachovala formalita«, těšil ubohého
povýšence Rana, Ale jeho samého píchlo při tom
do srdce, že si dobře nepročetl piregrafy o po
řidání volebních schůzí. — Zvolen ještě místo

»Dikdy nedejí pokoj, jen jim hodně nařezat!“
A heslo „Jen jim hodně nařemat“ nalezlo ši

věbo oblasu a nečekaného přijetí — Zskopypočaly ne hrnouti se, ale otíkati z Josefského
náměstí ku Příkopu. Ale vrátily se brzo, buršáci
už byli v bezpečí. Rozjitření bylo však veliké,
lokálaí pražský patriotismus živil to nadšení
a bněv proti židovským výtržníkům.

BRozhořčenéřeči trealy přes hodinu. Po
Jednou šum stoupal, zvedal ae výš a výše,
mohutně] a sílil, až pojednou bylo slyšeti od
Prašné brány zřetelné „Nazdar“

Začervenaly se krvavé košile, zaduněla
dlažba pod kopyty bujných, ohnivých koní.
Sokolská jízda! A jásot, hromové volání ne
utuchá, vzrůstá do nekonečna! Bílá šátky
míheji se ve vzduchu. Domy všecky obsazeny
už po komíny. Z Josefských kasáren vlídně
kynou rukavičkami důstojníci a hromovým
„Nazdar“ vítají Sokoly čeští vojáci, myslivci i
vozatajci. Věc v Praze posud neslýchané.

Průvod béře se jaře dál. Jísdní Sokolové
přejeli, přecházejí cizí hosté, vítáni vědy no
vým jásotem. Sokolové čeští, vědomi si sym
patil lidu českého, jdou rázným pochodem,
hudby sokolské hrají. A tu pojednou nový
výbuch nadšení. S-kolové Mostečtí a za nimi
všichni z uzavřeného území zaliti jsou mořem
jásotu a potlesku. A to nadšení, jásot nebraly
konce po celé dvě a půl hodiny. Kázeň a řízení
průvoda tak obrovského byly vzorné.

Odpoledne Sokolové rozběhli se po Praze,
a teď bylo vidět, že Praha jest skutečně jejich.
Nebylo hostince, nebylo zahrady, nebylo ka
várny, aby nebyla naplněna Sakoly. Pivo, jídlo,
doutníky, vše bylo jejich. Okkupovali hostinec,
vyjedli ho, zaplatili a šli dál. Ve tři hodiny
odpoledne byla Praha vyjedena, tisíce Sokolů
však mělo ještě hlad, ozenáři tedy dostali do
volení krámy otevříti. Do 7. hodiny večerní i
nzenáři byli se všemi svými zásobami vyjedeni.
Nebylo piva, nebylo sodovky, nebylo rohlíku
ani ayrečku k dostání, — —

Nemoha dostati se již na cvičiště, ubíral
jsem se zpět do Prahy. Napadla mne však bá
ječná myšlenka: „Dojdi si na Petřín, odtamtad
vše uvidíšl“ A udělal jsem to. Sedl na elek
triku a jel jsem zcela pobodlně po Petřín,
tam lanová dráha vytáhla mne na vrch, vyta
hovadlo na vrchol rozhledny a nádherné pa
noráma obklopilo mne všemi svými krásami.
Nedbal jsem však krás okolí a vyhlídky. Za
měřil jsem kukátkem pad vrcholy stromů
stráně letenské zrovna do prostřed cvičiště.
Neviděl jsem mnoho, ale dojem společného
cvičení 8000 Sokolů byl něco obzvláštního, po
divného.

Massa bílých květů symetricky rozesta
vená s růžovým nádechem obnažených ramen
a massa černých stonků. Pojednou bílá zář
květů se zatměla, jedním Švihem sbasla a zase
ráz na ráz se objevila. Pohyb ruk a noh tak
precisně vyvedený působil dojmem stejnoměrně
vluícího se žitniště, jenže zde byla vlna jen
jedna, rychlá jak blesk a již celá massa intel
ligantních cvičenců stála tichá jak skála.

Dojem zázračný! — —
Celá Praha na Letné! Po ulicích viděti

jen hloučky Sokolů prohlížeti si Praha. U
místa na mostě Karlově, kde svatý Jan Nepo
mucký vržen do Vltavy, stál také hlonček.———--—UÉUÚ.
předseda, zupisovatel, pro něboz tužku hodnou
chvíli sháněli.

»Tedy teď, pane předsedo, zahajte schůzi,«
vybídl Rána; »řekněte třebas jen krátce, že schůzi
zahsjujete, a že k referátu promluví kandidát po
slanectví Vojtěch Rána, obchodník a majitel ho
spodářství z Chlebova, Pak si zas můžete sednout.«

Leknín zacinkal nožem o sklenici, vstal a
promluvil: »Milí přátelé, já teda zahajuju volič
skou schůzi. Všecky vás žádám, abyste se chovali
klidné, protože jsou na to paragrafy, a já bych
s tim měl jenom šeredné opletání, K referentu
promluví tady psn . .. pan Vráne, obchodník a
hospodář s Chlebova.«

Jeden socialista se ušklíbl, -a Rina začal:
»Velectěné shromáždění| ©Vážná dobu vyžaduje
vážných, pevných a prozíravých poslanců. Krise,
v níž národ náš se nalezá, jest mocným napome
nutím, abychom se varovali úporného třídního
boje, abychom netříštili zbytečně své stly. Malý
národ nesmí se vydávati na cesty dobrodružné,
nevyzkoušené, nesmí se zbytečně rozdélovati na
maoho různých stran, má-li obstáti v boji s od
věkým, velice silným a bouževnatým nepřítelem!
Jen svorností velikých věcí dobýti možno.

Zajiné znáte dobře onu poučnou pověst o
prutech Svatoplukových. A já prohlašuji, že v ny
nější kritic.é době velikou chybu činí ti, kteří
nyní ztěžují práci naší národní straně svobodo
myslné, jež tak dlouho žárlivé střežila všeckynošc
svaté poklady národní, která tek dlouhý Čas jest
strenou vedoucí... « Réna pověděl, jak si před
stavuje vzor pravého poslance; slíbil, že se vyna
snaží dospěti k ideálu, jejt si byl vytvořil. Nu —
a pak také něco přednesl o nutném zlepšení stavu
zemědělského. Mnoho toho nepověděl, aby pak
nebyl nucen případným přílivem dotazů vě.i na

Bylo tam pětSokolů, dle řeči Moravenů. Jeden
jim vykládal, a omi s vášným čelem, s čapka
mi v rokon prohlíželi červenavý kámen Da pa
mátku tam zasazený. Řečník skončil, shýbl 60,
kámen políbil — a za ním všichni ostatní.
Před křížem pamětným, pokad jsem viděl, ob
našili hlava všichní — i Rasové. Kostely
pražské v pondělí ráno plny, plny červenými
košilemi. Dost pamětihodno!

Nad celou tou jásající Prahoo, plnou veselí
a radosti, čněl chmorně profil Hradčan, krá
lovský hrad žalostně dolů hleděl. Jako hrob|
Oživí zas a zaleskno go slávou stáloa? — — —

Se alsami v očích loučil se s Prahou
starší, však ještě statný Sokol s celou rodioou
svou. Dva synové taktéž v kroji sokolském,
tři dcery 8 odznaky cvičících Sokolek, a dva
hoši v kroji dorosta. Unaven celou tou slávou
přec nerad loučil se otec s matičkou Prahoo.
A děti jeho stály vedle něho s hlavou sklo
penou. Pravé hnízdo sokolil — — .

Starý Sokol mávnal rukou, vytřel si slzu
z oka, rázně se obrátil: „Tož, s jménem Páně,
dítky do Moravyl“ +—

Dopis z Prahy.
Revolucefrancouzská. V „Malici Lida“ vy

cházejí „Dějiny revoluce francouzské“, sepsané
M. Mignetem. Do češtiny převedl dílo Ot.
Procháska a vysvětlajícími poznámkami opatřil
Dr. 9. Kosina. Vedle tohoto díla máme také
překlad ©Revoluce francoazské © Oarlyleovy.
Choe-li kdo blonběji vaiknont ve velikon 6
pochu revoluce francouzské, prospěje mu, když
přečte si obě díla, z nichž Mignetovo charak
terisováno jest přesností vědeckou a Carlyle
ovo geniálnostl lícně. Mignet s dějepisnou
střízlivostí obejímá celý předmět v jeho du
chovní jednotě, poutá událosts událostí, určuje
jich vzájemnou spojitost, vliv a význam, na
značuje pravý ráz a důležitost každé události
a oceňaje mravnost původce. Slovem Migoet
pluí úkol dějepisce, jenž má uváděti fakta
přesně a nestranně, aby čtenář mohl pochopiti
tvůrčí jejich idei a poznati, 00 bylo a co býti
má. Carlyle naproti tomu staví před čtenáře
příhodu za příhodou, zlomek za zlomkem,
strhaje čtenáře životností Jícně do středu, lépe
řečeno do chaosu vířících události, mohutnou
sogescí zkrašuje ho a skličaje. Carlyle filoso
faje o problémech času, života, úžasnou silou
Doříse v duše jednajících osob, individnalisuje,
uchvacoje svými upostrofami, zživotňoje vyvi
kající činitele, takže je vidíš před sebou, jen
na ně promluvit, ale všechen ten velikolepý
vzruch nemá jednotícího hlediska a zbavuje
čtenáře všeho jasného přehledu a třídění.

Carlyleova Revoluce francouzská jest gi
gantická báseň, v níž v kvapném postupu že
nou ge události a davy onášeny orkánem čehosi
temného a nevyspytatelného. Báseň předvádí
ti ohromující etrašidla, duševní děsy, jež otřá
sají tvou bytostí, a všechno to má pečeť neú
prosné osadnosti. Všichni lidé Carlyleovi brodí
se krvavým mořem, zápasí, ženou 80 ku předu
a ztrácejí se v propastech, kamž je spisovatel
pobízí a ochotné doprovází. Marně se ptáš,
jaký úkol měli, proč tuk a tak jednali, episo
vatel na otázky tvé neodpovídá. Konečným——————————2,
pověděné doříkávati, zásady pronešené do detailů
rozbírati. To by bývalo nad jeho síly, Myslil si,
že udělá nejlíp, když hodně rolnický stav polituje,
když rolníkům podá několik pochlebných cukrátek.

Když domluvil, zatleskalo jen šest párů
dlaní. O slovo se hlásili hned tří lidé, Předseda
Leknín byl na rozpacích. Rána mu domluvil:
»Tedy nyní dejte slovo tamhle tomu pánovi.s
Ukazoval na člověka, který se mu zdál rolalkem;
bál se, aby hned nezačal mluviti horlivě se hlá
sící socialista.

»Tedypan Jetelík má slovo«,
»Pěkně jste mluvil, pane kandidáte«, začal

Jetelík; sale teď dovede hezky mluvit před vol
bami každý. Taková pěkná slova nic nestojí, Ale
řekněte, co vlastně posud mladočeši udělali pro
nás malorolníkové? Ještě tak pro cukrovary nebo
fabriky — to jo; ale jináč nevidíme nic. Ted
teprve si kasste rukávy, když rolnictvo samo do
vás hodně houblo, jak se pro venkov má praco
vati, My zkrátka a dobře vaší straně oevěříme.
Jděte si hledat mandát do města. Venkov pone
chejte rolníkům«.

V replice Réna se zakoktával, Opravdu
právě mnoho nevěděl o práci mladočeské pro rol
níky. Hleděl se aspoň krýti: +A vždyť ostatně,
pze Jetelíku, já jsem taky malorolník; mám pár
korců pole a taky vím dobře, co to vynáší, snám
tíhu pozemkové daně... .«

sChe, che«, ozvalo se ze zadu; sale neznáte
tibu rolnické práce. Vědyť on, lidičky, má pole
pořád spachtované; bestoho sni neví, co na tom
jeho poli je teď saseto. Víte co, vy dobře rc
zumíte, zač máte prodávat kolomaz, petrolej a
cukrkandi, sle rolnictvu málo prospějete.«

Rána bned bledl, hned se červensl +A jaké
stanovisko ©zaujímáte k volným | myslitelům,



dojmem jeho díla jest hrůza a sklíčenost. Mig
net tedy franotasskou revoluci vykládá ve
spojitosti s událostmi ostatních národů, kdežto

luci pro sebe a zabývá se jenom jí, jako by se
dála kdesi osamoceně bez příčin a následků.

Opskuji, še potřebí jest, aby čtenář pro
četl obě díla, jelikož dokomaleji všechny děje

ronikne a v duši evé udomácní. A revolace
franoonzská věra stojí za to, aby jí vzdělanec
věnoval pozornost. Učí, jak hříchy vladařů
působí do badoacnosti národů, jak sociální
zla táhoou za sebou stíny, které v určitém
čase nabývají tělennosti, jak bromaděná bez
práví drahdy nedojdou vyrovnání klidnou spra
vedlností, nýbrž vybachují revolačním orkánem,
jenž zatemňoje roznm, zatvrsaje srdce a ohlu
uje svědomí, proměňuje lidi v šílence,
kteří za jediný cíl mají ničení a kteří v ho
rečce vášní a bezejmenné zořivosti konečně
stravují sami sebe, aby učinili místo pořádka
a lidskosti. A jako odporočují pilné stadinm
dvon knih o revoloci každémo vzdělanci
vůbec, tak upozorňuji knóze zvlášť. Jednání,
život a chyby tebdejšího kněžetva francouz
ského skýtají bohaté poučení i pro dobu
přítomnou, a člověk nemá míjeti zkušeností
životoleh,aby z nich navylnětil pro sebe zrnko
pravdy. Cokoli napsáno, k našemu poučení
napsáno jest. Lhostejaost a netečnost tehdej
šího kněžstva k potřebáma útrapám lidu kratě
se vymetila na kněžstva samém i na zájmech
náboženských a církevních. A stále mi zní
« mysli olova Carlyleova o fraacoazských kně
žích: „Nenančili se ničemu a nechtěli 4e nau
čiti ničemu“ Nynější proudění duševní má
maoho podobností s francouzskými emcyklo
pedisty, z nichž řečníci v konventu i na ulici
vyjímali příslušné kapitoly a metali je na
hlavy kněží. A veliký byl počet kněží hodných
i nehodných, kteří dovlečení byli na poslední
stanici pod goillotinu právě tak, jako amír
nění Girondini a jako zořiví Jakobini, jimž to
předpověděl prorocky Danton: „Umírám, pro
tože národ ztratil rozum a vy umřete, až ho
zase nabude.“ Pravím tedy: učit se, poznávat
e podle toho jednat!

Vedle mrákot a brůz rovoluce francouzská
má své zajímavé zjevy. Zejména upontávají
schůze národních shromáždění. Řeči předáků
etran uchvacojí hlubokými myšlenkami, ducha
plností a obratnou dialektikou. Byly často
chvíle, kdy odpůrci tančili ua ostří nože a vč
donace, že jim běží o krk, vyvinoli všechnu
moc ducha, doráželi na sebe obratnými útoky
a oepředvídanými seky, strbujíce shromáždění
k soublagu nebo odporu. A všichni mlavilí ve
jménu vlasti a svobody a všichai se podezřívali.
Do sítě podezření jmenovitě uměl zaplétati
skřehotavý, podzemní Marat a nepodplatitelný,
zelený Robespiere. Úchvatným zjevem byl Mi
rabeau. Tento mocný mož ovládal lid a vnukal
mu suverenně své myšlenky. Jeho síla a výzoam
byly tak veliky, že zrodila se otázka, jakým
eměrem byla by se brala revoluce, kdyby nebyl
býval předčasně zemřel. A otázka tato ozna
čaje s dostatek jeho daševní mohutnast.. .

*

Radikalism zase straší. Hlučnost rozporu,
(vzniklého s dvojího státoprávního prohlášení:
poslaneckého a ministerského, poněkad již

O
k volné škole ?« tázal se jeden mladík. »O pro
gramu kulturním jste mám pověděl moc málo —
skoro nic.«

ví, že — že jako člen strany svobodomyslné roz
hodné jsem pro to, aby volaí myslitelé měli právo
zcela volně, svobodně smýšleti. . . A rozumí se,
že škola musí býti volná, že musí býti zbavena
pout byrokratismu, který tolik svobodný rozvoj
našeho národa zdržuje . . .«

»Odpusťte, pane řečníku, vy mluvíte schválně
nejasně, abyste byl hezkým na obě strany«, volal
z pravého kouta kudrnatý mladík. +Chceme, abyste
nám řekl, zda budete pracovati pro vyloučení ná
boženství ze škol.s

»Lojzo, mlč a jdi raději domů,« okřikls ku
drnáče jedna žena od šenkyše.

»Odpusťte, maminko, ale já jsko pokrokový a
svobodomyslný člověk musím dáti výraz svému
přesvědčení. Nechci nikoho urážet. Vy byste měl,
pane kandidáte, věděti, že klerikální církev, pod
níž úpí česká duše, jen národ zatemňuje, mrzačí
jeho rozum, učí neupřímnosti, jezovitismu, od
kazuje a odplatou pohodlné pouze na nebe, učí
zanedbávati vážné povinnosti, jež jsou nám na
světěnutným údělem...«

Ale teď tobo mám právě dost«, přetrhla
řeč mladíkovu ona žena od šenkyše. »Co ty, holo
brádku, víš? Já jsem tuble taky vychována od
katolické církve, A teď mi, nezbedo, řekni, zda
jsem se stala jako dobrá katolička neupřímnou,
zda-li jsem zanedbávala své pozemské povinnosti
a zda-li jsem. snad hloupější než ženská, která
místo chození do kostela vytlouká jen muziky.
„Lojzo, nebýt mého velikého a obětevého dření,
"nebylo by z tebe dnes nic. Jen ty sám taky pěkně
zachovávej své pozemské povinnosti, aby se ti

ulehla a možno tedy dnes učiniti střízlivý
rosklad o věci, která zahrozila vystoupením
dvou českých ministrů z kabineta Beckova,
Dvojí prohlášení vyzdvišeno bylo na zásadní
a škodlivý rozpor českým radikalismem, který,
jako slabá stránka české politiky, bude proje
vovati a bájiti svou existencii v Dovésně
movně. Začali boafiti čeští radikálové ze státo
právní koncentrace, od nich zachytily vítr „Ná
rodní Listy“, protože se jim to, popalárně ře
čeao, hodí do krámu, a všem těmto živlům
koakurenci v radikálčení jal se dělati i „Čas“,
jenž vybývá zkooško státníkovu tímže způso
bem, jako lidé, jejichž radikalism za všech
příležitostí tak statečně kritisoval a posměšně
potíral. Uměle vzalcený rozpor o dvojí pro
hlášení není nic jiného, než planá teorie a
slovičkářetví, neboť obě prohlášení rozobázela
8e jen formálně, věcně řekla totéž.

Šlo-li o státoprávní ohražení, naže, bylo
učiněno, a proto rozumný človék nemůže na
lézti důvodě, vášených ze zájmů uárodních,
které by všechen ten rámus opodstatnily.
Právě „Národní Listy“ u „Čas“, jak se dobře
pamatojeme, 6 tváří nejmoudřejších politikův
obhajovaly vždy vatap Pacákův a Fořlův do
ministerstva, pohlížejíce s vysoka na ty, kdož
v tom viděli projev oportanní vládní politiky,
a nyní tytéž listy docela lehkomyslně pro
pouhou formální neshoda pomáhají posilovat
nerozumnou nálada proti ministrům. Jestliže
prospěšnust účastenství dvou ministrů ve vládě
zásadně byla již rozhodnuta a úznána, pak
musí to býti docela jiný čio, pro který by mi
oistři mohli býti sonzeni, nežli prohlášení
státoprávní, které dali mimo společný klab.
Není-li tedy jiného zločinu, než tento, pak vy
bánění ministrů našich z vlády není starostí
vážných politikův o zájmy národní, nýbrž ra
dikájním hudlařevím, které dost malicherně
dává si značku bdělého politického svědomí.
Věc sama o sobě v tokn parlamentního života
byla by jistě zůstala bez následků a nebyli by
si jí všimli ani Němci, ale právě čeští politi
kové oznali za dobré pokřikem na ni upozor
niti 4 podložiti jí význam, kterého nemá a
kterého by jí nikdy nepřísuzovali naši národní
a političtí odpůrci. Tak tedy hned při vstapa
v nový parlament na místo vážné a promyšlené
politiky někteří poslanci vyvolali hádko o žabí
chlap. Poslanci ovšem mohou jíti přímočárně
a řící vše tak, jak si myslí, a lze jim činiti
problášení třeba bodně radikálně, ale ministři
musí míti ministerské obledy. Mají-li se tak
věci v jiných státech, tím více v našem křivo
Jakém Rakonoko, Ostatně mínili-li někteří po
slanci zachmuřenýmobličejem protiministrům
podati průkaz své způsobilosti, volili okamžik
velmi neprozíravě a svoji nespokojenost pro
jevili způsobem velmi nepolitickým. Překva
puje také, že radikálním poslancům drželi palec
realisté, z nichž poslanec Drtina svým: „slibuji
8 ohražením“ obestřel se komikou. Slib jeho
byl planou demonstrací a našli 3e poslanci
z jiných stran, kteří následováním ho prozra
dili ubohou svoji nesamostatnost. Takové po
čátky sněmování tedy neuspokojují, a budonc
nost ukáže, jak osvědčí se růžové naděje, jež
8 rovným hlasovacím právem byly spojovány.
Ale již nyní z úvodní řeči ministerského před
sedy vysvítá, že pro spravedlivé řešení otázky
národnostní mnoho nelze očekávati.

lidé nesmáli, že tek dlouho studuješ. Takhle brzy
budeš jezdit s trakařem jako já. Tak poví
dám... .«

>Toble je rušení schůze, tohle, pane před
sedo, netrpte; nevoliči tady nemají být —ať si
odejdou«, volal jeden agrárník, >Ani si ta ženská
nevzala slovo... „«

»A vzal jstesi slovo vy? Od vlastoího hocba,
kterého jsem těžko vychovala, si svoje vyznání
urážet nedám.«

Ještě jednou zvedl se raněný pokrokový
lvíček ke skoku, aby neodešel s největší blamáží,
»Vás jsem přece, maminko, urážet nechtěl; k vám
mám úctu, ale kdybyste znala jezovitství církev
níků, kdybyste mohla prostudovat klerikální čachry
a klerikální útoky na pokrok já .. „«

»Bože nebeskej, Bože nebeskej«, volal stařík
plačící rozčilením, »jestli toho mizeru odtud ne
vyhodí nikdo, musím to udělat já — starej dědek.«

»To by taky zasloužile, ozvalo se z pravého
kouta, »chce-li dělat husitu, ať podle Husa nejdřív
sám žije.«

Předseda chudák byl jako červený rak jednak
rozpaky, jednak dusným vedrem, které působilo
tak, že se přítomní přímo ve vlastním potu vařili.
Kdyby se byl zlisoval ten hustý, tabákem prosy
cený, těžký vzduch, jistě že by se z té hmoty
nadělalo osm cihel.

Rána měl přece myšlenku nejšikovnější; po
bídi Leknina, aby odňal mladíkovi slovo.

»Teda já panu Ráfkovi odnímém slovo, pro
tože tskové řeči sem do volební schůze nepatří.
To bychom se pořád hádali. Tady není — víme
— náboženské cvičení, tady se má mluvit o po
litice a o tom, jak se má pomoci rolnictvu«.

(Dokoně.)

Přízoakem pozoruhodným jest, že otáz ka
národnostní českým sociálním demokratů m
mnobo na mysl nedolehá, což vidno z toho,
že při volbě sněmovního předsedy české po
slance opastili a Šli za Adleremm.Ale přes to,
že jenu z tohoto důvody jaksi nemilí a nedrazí,
přece svobodomyslné vrgány stále ještě více
bijí do katolíků, nežli do sociálních demokratů,
jejichž „Právo Lidu“ vlasteneckým orgánům
ueprojevuje zato žádné vděčnosti.

+ *

Z hnutí katolického. Kdo pozorně sleduje
hnatí katolické a uvužuje 0 jeho vlastnostech,
nemůže zatajiti potěšení, že počíná se akojovati
jedna z důležitých potřeb řečnickými kursy.
Kuždá života schopná strana, má-li získávati
a dobývati, masí obrátiti svůj zřetel límto
směrem především. Tisk a živé slovo jsou
mocnými agitátory, bez nichž i nejkrásnější
myšlenky leží úhorem. Přicházíme -sice pozdě
za sooiálními demokraty, ale apřímoon vůlí a
ge zvýšeným úsilím dokážeme ještě mmooho,
jmenovitě když vrstvy katolického lida pudově
po těchto věcech volají. Našim řečníkům všude
vychází se radostně vstříc, a tisk katolický
nachází půdu tam, kde před tím ke všelikým
novinám byli upjatí. Uvědomění katolické,
chvála Bohu, 8e šíří, ale nicméně všade v každé
osadě jest agitaci organisovat ještě hlouběji a
podrobněji.

Vyrazila ze sebe nedávno „Osvěta Lidu“,
že jsme teprve v počátcích a přece že jsme
tolik dokázali. A nebouří proti nám protivníci
jedině pro sedm katolických poslanců, ale
najmě proto, že se lekají dalšího našeho pu
stopu. Ranami nám zasazovanýmmi sílíme a boj
vzbuzuje naši odvahu. Vykonali-li jsme již ně
jaké činy, budiž naším heslem : ještě více činů!
Každá konference kněžská budiž nyní příleži
tostí, aby se o těchto nalehavých potřebách
hovořilo, a aby se zakládaly organisace, kde
nejsou, a doplňovaly na těch místech, kde již
zapustily kořeny. Nyní po volbách pozorovati
jest zjev: kde zvolen byl katolický poslanec,
postavení jsou katolíci mezi dvě popraviště.
Na jedné straně dorážejí socialisté a na drahé
mladočeši, kteří alili se s pokrokáři v jeden
šik, dávají se od nich vésti a soutěží s nimi
v protikatolickém zuřaní. Poměry se tedy
zjeduodušily — boj protikatolický sestlil slož
kami a katolické ranožství sa probouzí. Nikdo
nesmí zůstat za pecí.

Obrana.
(3) Monřenín hněvá se ma černou

leť jimých. Známo, že v sorovém tónu a
Brabém spílání nepředstihl socialisty nikdo.

Vyšší kultara socialistická před týdnem se
projevila zvlášť křiklavým způsobem v parla
mentě. Litaly z úst socialistické elity tak pusté
nadávky, jaké sotva kde se ozývají v krčmě.
Jestliže projevají takhle svoji vzdělanost přední
nositelé radé kultury, jaké mají teprv asi
vzdělání, jakou jemnost způsobů ostatní, pro
stější socialisté? Sám vládní „Fremdenbiatt“,
který měl s počátku velíkon radost z vítězství
socialistů v naději, že tito odstaví palčivé ná
rodnostní otázky utiskovaných národů pokud
možno stranou, najednou nad sprostotou soci
alistickou zalomil rakama. Napsal mimo jiné:
„Zcela nezodpověditelným bylo počínání soci
álních demokratů za krátké řeči Dra Pergelta.
Tento přihlásil se k slovu, aby vyslovil souhlas
se stanoviskem 80c. demokratů. Poněvadž však
jim nebyla vhod prvaí jeho věta, zahrnuli ho
ihned úadávkami a způsobili několikaminutový
oblušnjící lomoz .. . Jest také jasno, že saě
movna by trvale nemohla snésti takovou ne
enášelivost vůči jinému přesvědčení. Každá sně
movua byla by znemožněna, kdyby 80 ve sně
movně nemohlo povědět každé mínění, aniž
by na lavicích socialistických nepovstal pe
kelný lomoz. Stojí to v příkrém odporu 8 ve
Škerými ujišťováními, jež jsme slyšeli dříve
od sociálních demokratů, když právě dnes oni
pěstají nejpustší mravy staré sněmovny a když
jsou prvními, kteří vracejí se k zdivočovánía
když tón sněmovní co nejhlouběji snitnjí.“
Tihle lidé pak se chlubí, co všecko znají, jak
povedou lidstvo na nejvyšší vrcholy kultary.
A zatím nechtějí znáti ani základních pravidel
slušnosti, které zná dítě v obecné Škole. Jejich
panovačná, bezobledná duše dovede ee rozčiliti
i nad tím, jestliže jejich příznivec neužije ta
kového způsobu mlovy při podkuřování, jaký
ei sami přejí. Nesměřuje tak sprostá útučení
k výchově duší naprosto otrockých? Choeš-li
užití své svobody a kritisovati sebe taktnějším
způsobem některou ohybu soc. demokracie, jei
zasypán hned brubým spiláním jako nějaký
zločinec.

A teď prosím socialistické „Právo lida“
vytýká „Všeobecným úředním listům“, že prý
užívají o socialistickém dělnictva výrazů trivi
úlojch a zcela neoprávněných. Zkrátka mou
řenín hněvá 8e na busvou pleť jiného.



(3) Ervěmlee — pražští buršáel.
Y Ervěnicích vyhazování byli na dlažbu po
kojní Čechové za to,. že se hlásili k své ná
rodposti, ačkoli nikomu tím nenubližovali.Zato
však v Praze za přítomnosti tak obrovské re
presentace národa několik boršáků odvážilo se
terrorisovati český lid. Našinec Žasne, kam až
smělost několika židovskc-německých mladíků
sabá — a co se jim všecko povoluje.

Tací agenti-provokatéři by zasloužili desetkrát
takový trest, Jaký se vkládá těm, kteří dají se
mazanými Štváči strhnovti k skutkům neroz
myšleným. Při kolosálním slavnostním průvodu
samém odvážili se buršové k neomluvitelné
provokaci. Tek sv. „bomly“ studentské neradi
trpi v německých městech sami Němci. Leč
beránkům germánským v Praze jest dovoleno
pasáž takovými bumly rošiti; hned přichvátá
mooho policistů na obrunu těchto „chodáčků “

30. června provokovali buršáci již od
rána. Na Václ. náměstí a ns Příkopy přišli
již o 2 bodiny dříve než jindy. Lid se bumly
dráždil, buršáci přes upozornění policie počí
pali si dále, jako by jim celá Praba náležela;
toť se rozumí, že k zvýšení dojmu měli své ku
lérové čapky. A na Příkopech zrovna v oka
mžiku, kdy blášeno, že Soko'ové se dávají v
pochod, chtěl jeden buršák proraziti kordon.
Na výkřiky české nedbal. „Ubožáčka“ ujala 8
stráž. Hned pak řada buršáků vystoapila ze
svého kasina; boši opřeli 86o zeďa posměšně,
vyzývavě měřili svými zraky vlastenecké zá
stopy. Zaburácela bouřehněvu; dík rozvážným
možům, kteří napomínali k rozvaze. Buršáci
po protestu našinců schovali se do kasina,
kdež „na truc" zpívali „Wacht am Rhein“.
Zřejmý byl úmysl německých mladíků. Chtěli
vyprovokovati našince k nerozvážnostem, aby
pak roztrubovali do celého světa, jak není
Němec v Praze jist svojí bezpečností; chtěli
způsobiti zmatek takový, aby slavnostní pochod
byl přerušen. Toť se rozumí, že v případném
pokřiku hned by bylo v Praze pobotově k o
chraně jediného něrneckého provokatéra sto
policistů. A poněvadž Sokolů bylo tolik, vy
táhlo by v krajním přípapě vojsko z blízkých
kasáren — a hned by bývalo po slavnostní
náladě. A židovské polvice by zaduly do všech
úhlů světa o ukratnosti Čechů. Několik vyzý
vavých hochů stavělo se proti statisícům!|
Spolehají se na velikou vlídnost a ochranu
policie. A pak ještě měli tible hoši odvahu
stěžovati si úředoě do terrorismu Čechů! A na
kompetentních místech se jim důtklivě neřekle,
aby podrohé dali pokoj národní slavnosti. Er
věnice—Praha| Tam klidní Čechové surově na
padáni, v Praze hloaček provokatérů němec
kých bájen i při svých výstřednostech tolik.
Co by zasloužili agenti-provokatéři za takové
výstřednosti, které k sblížení obou kmenů
nijak vésti nemohou? *

A s takovými židovskými „pokrokovci“
spojovali se čeští studenti proti českým bo
boslovcům oa zrušení české bohoslovecké fa
kulty. V kom cit vlastenecký oeuhasl zcela,
nespojí se nikdy 8 takovými „lidumily“ na
podvracení toho, co zbožní předkové naši za
ložili.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna zkouší zatím svou

sílu na — pilných návrzích. Chystá se pracovat,
vždyť minister. předseda před celou sněmovnou
prohlásil, že se pracovat musí. Baron Beck 800
demokraty pochválil, v nich vidí záruku, že
národnostní boje budou ve sněmovně zatlačeny,
program jejich prý velmi pěkný ... Naproti
toma papomínal občanské strany, které právem
nesoublasí vždy s vládou, aby se nestavěly
proti přáním vládním, ale seskopily se v do
brotě svó kolem ni. Tak vida, sociální demo
kraté jsou najednou nejlepšími pomocníky
vládními. — Protokolování neněmeckých řečí,
požadavek to českých poslanců, stalo se pal
čivou otázkou, která pro dělnost sněmovny
může býti osudnou, nevyhoví-li vláda co nej
dříve tomoto spravedlivému požadavku. —
Jedná se též o zostření „jednacího řádu sné
movny. — 1 v této sněmovně nepojímají po
elanci vážně svůj úkol; v jedné echůzi schá
zelo jich přes 200. — Sněmovně podán již
prozatímní rozpočet na r. 1907. Státní vydání
rozpočtena jsou na 2071,697.906 K. Z toho po
žaduje nejvyšší státní dvůr 11,300.000 K, ka
binetol. kancelář 177.173, říš. rada 3,360.707
(poslan,- sněmovna. 2,465.490), říšský sond
64.124, minister. zada a spravní soud 4,125.419,
vydání na společné záležitosti 275,803.798, mi
nisterstvo vnitra 78,683.000, zemské obrany
71,918.752, ministerstvo kultu a vyučování
92,299.105, financí 722,143.203, obchodu
192,581.492železnic 404,903.260,orby 67,591.313,
spravedlnosti 77,126.076, nejvyšší účetní dvůr
589.300, pensa 79,042.164 K. O české universitě
v Brně není v rozpočta ani zmínky. Na školy
obecné, tyto základy vzdělanosti, věnuje stát
pakatel — 7,189.616 K; stejně odstrčeno jest

tomědělství, základ to blahobytu každé země,
kterému milostivě bozeno poobých 2%,885.187
K. — Rskouská krotová deputace navrhla kvo
tový klíč 676 pro Rakousko a 424 pro Uhry.
Uherská kvotová depntace však tyto návrhy
zamítla a setrvá při svých. Mďaři chtějí se
i nudále přičivovat z Rakouska.

Vláděuherské zatím pořádně zatopili char
vatští poslanci. Ve sněmu uherském provádějí
obstrukci dále a k národu charvatekému vy
dali provolání, jímž vybízejí k boji proti vládě
uherské, proti novému bánu charvat. ši. Ra
kodezayovi, jenž jest maďaronem nejhoršího
zrna, a pobádají k svornosti mezi Charvaty a
Srby. Charvaté chystají se provésti orginisaci
národního odpora až do krajnosti; aherské
výrobkymají býti boykotoványa zbožíz Čech
objednáváno, Demonstrace proti vládě uher.
a novémo bánu rozbořají se po celé zemi.

Z činnosti katol. spolků.
Katolická vzdělávací jedmota pro

Novou Paku a okolí koná ve dnech: v 80
botu 27. a v neděli 28. července 1907 slavno«
svěcení spolkového praporu a desetiletého trvání
spojenou s diecesním sjezdem katolických jednoi.
Pořad slavnosti: V sobotu dne 27. července 1907.
O půl B. hodině přátelský večer v sále hostince
pana Vincence Nálevky v Nové Pace. V neděli
dae 28. července 1907. Dopoledne: V 6 hod. ráno:
Budíček. Od 8 hod, ráno: Vítání spolků a přiby
lých hostí ve „Střelnici“, O půl 10. hod.: Beřa
dění spolků ve „Střelnici“ a průvod do chráma
P. klášterského. O 10. hod.: Slavnostní kázání
vldp. Th. Dra. Fr. Šulce, č. kanovníka z Hradce
Králové. Ve */, na 11: Svěcení a odevzdání pra
poru. Posvátný obřad vykoná vldp. Th. Dr. Fr
Reyl, ředitel Borromea v Hradci Králové. Po II.
bod.: Slavné služby Boží. Po službách Božích ná
vrat spolků do „Střelnice“. Ve 12 hodin: Spo
lečný oběd. Odpoledne: Ve '/, na 2: Hudba na
náměstí. O půl 2. bodině: Zahájení sjezdu a valná
bromada diegesních jednot v sále na „Střelnici“.
Ve 2 hodiny: Koncert kapely pana Frant. Picka
v parku městské „Střelnice“. Ve 3 hodiny: Slav
nostní řeč Fíš. poslance JUDra. Josefa Myalivce
tamže. Po slavnostní řeči pokračování v koncertu.
Večer: Rozchod a návrat místol Jednoty 8 pra
porem do spolkové místnosti v klášteře, kdež se
prapor uloží. Vstopné do koncertu 32 hal., čle
nové jednot 22 bal.

Z Hořle. Všoodb. sdražení křesť. dělnictva
uspořádalo zde 29, června velmi pěknou, četně na
všětívenou zábavu, k níž dostavili se tamburaši
královéhradecké jednoty. S bouřlivým potleskem
přijímány výkony tamburašského sboru, 8 velikým
zájmem nasloucháno nólovým číslům honalovým,
jež hrál sbormistr dp. Sabula za průvodu dp. Pau
kerta. Vidp děkan Kousal přivítal losty krásným
proslovem, jenž byl nadšeně akklamován. Věru
krásný požitek připravili po nemalé práci naši
křesťanští dělníci všem, kteří na zdařilém večírku
brali podíl.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecósmí. Ustanovení Jsou: pan

Frant. Techertner, děkan ve Vrchlabí, sa arcidč
kana v Trutnově; pan Jos. Toušek, administrator,
za faráře v Heřmanicích u Lanškrouna; pan Vino.
Rameš, administrator, za faráře v Radimi; pan
Alois Erben, farář ve Spindelmůhle, zs faráře do
Velké Úpy; pan Frant. Rauch, kaplan, za admi
nistratora v Něm. Brodě; pan Ant. Zikeš, koop.
v Pohledu, za kaplana do Sviočan. Uprázdněná
místa: Vrchlabí, děkanství, patron. pí. hraběnky
Černín-Morzinové; Spindelmůhle, fara, patron. ná
boženské matice, obojí od 4. července 1907.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké konané dne 1. července 1907 byla
učiněna tato usnesení: Dramatickému odboru živ
nostensko-čtenářské jednoty propůjčí se městské
divadlo místo na den 13. t. m dae 20. Července
t. r. k uspořádání divadelního předatavení ve
prospěch ošacení chudých dítek. — Dle usnesení
rozpočtového odboru požádá ge c. k. místodrži
telatví za svolení ku krytí schodku kostele sv.
Dacha v obnosn K 500. - ze jmění kostela sv.
Pavla v Pouchově. — C. k. místodržiteli král,
Českého jakožto předsedovi ústřední zemské ko
misse pro úpravu řek v království Českém zašle
se žádost, by za účelem zvelebení voroplavby, ze
mědělství a úpravy řečišté několika odborníkům
bylo přikázáno v kontekta s Orlickým komitétem
věnovati se výhradně atudiu celého rayonu Orlic
kého povodí a referovati o výsledcích svýca stu
dií nejen v ústřední zemské komissi, nýbrž i 0
avětlovati otázku na valných shromážděních Or
lického komitétu, a aby v úvahu vzata byla zále
žitost kanalisace spojeného toku Orlice od Hradce
Králové po Tyniště n. O. — Dále se zašle ohra
žení proti samýčlenému provedení regulačních
prací na Divoké Orlici nad Kostelcem n. O, ca
Jebož zadání jest již vypsán konkurs, z důvodu,
de by regulace ta měla každoroční zátopy nížiny

Orličné za následek. — Zpráva p. Karla Dvořáka,
účetního revidenta zemského výboru v Praze, o
vykonané revisi účtů obecních sa rok 1905, 83
rozmnoží a dodá pp. členům obecního výboru. —
Zpráva policejní, že v II. čtvrtletí t. r. nebyla
provedena žádná desinfekce v soukromém bytů,
vzata byla na vědomí. — Veřejné čítárně Palac
kého zde propůjčí ao divadlo na den 8. července
t. r. k uspořádání veřejné přednášky „O před
chůdcích Mistra Jana Hnsa“.

Interpelace pref. Drtimy. Pokrokový
tábor problásti prof. Drtinu za „nejlepšího zna'e
le“ živnostenská otázky, a proto také značný po
čet prostomyslných živnostníků volil ho jako za
stance živnostenských zájmů. Mobli jeme dle toho
očekávati, že „znalec“ živnostenské otázky podá
v parlamentě prvý svůj dotaz o živnostenských
požad+vcích, aby se tím odvděčil lidem, kteří bo
za poslance zvolili. Pan professor však v parlamentě
zapomuěl na své voliče a podal prvou interpe
laci o známé bistorii 43 150 „statečných“ pro
fessorů, kteří sice podepsali nejprvé karážné pro
volání proti „klerikální“ škole, ale když byli vo
láni denním tiskem k pořádku, skoro všichni za
lesli bázlivě pod zástěru svých realistický) pa
tronů a plačtivě dovolávají ee útrpnosti veřej
nosti, že prý byli „denuncováni“ u nadřízených
úřadů tím, když jejich jména byla též uveřejněna.
Těchto „hrdinů“, kteří budí svou bezpáteřností
pohrdavý úsměv, ujal se „živnostenský“ kandidát
prof. Drtina podanou interpolací v říšské radě,
ale takovým způsobem, že sám se dopustil dle
vázoru realistické morálky zcela vyložené denun
ciace, neboťobviňuje uvládymístodržitele a arcibis
kupa pražskéhoz nepřátelských kroků proti těmto
hrdinům, ačkoliv kroky tyto dokázati nemůže a
také nedokazuje. Z podané interpelace prof Drtiny
je patrao, že profeasor univeraitní zůstane vždy
professorem a že má na zřeteli jen své kamarády.
Mimo to vysvítá z podaná interpelace, že prof.
Drtioa dopustil se skutku, který ve společnosti
realistické byl dosud považován za nečestný. Je
jisto, že prof. Massaryk, jeaž i ge svým panošem
Herbenem byl již jednou mravně hotov, popraví
slavnostně i svého nej.epšího žáka, protože má
jistě stejný loket na posouzení mravnosti „kleri
kála“ i realisty. Očekáváme ohlášení ortele nad
denanciantem v poslanecké sněmovně.

Soelální kurs v Hradci Králové.
Prvá toho drahu v Čechách theoreticko-praktická
škola pro křeaťansko-sociální řečníky budí znač
nou pozornost po celém královatví, Učebná látka
je tak vybrána, že poskytuje rozhled o rámcovém
programu katolické strany, a jednotlivé referáty
jsou svěřeny osvědčeným Ččinným pracovníkům.
Přednášky budon stenografovány a tiskem vydány.
Každému účastníka bude vydán list o frekvenci
kursu. Učastníci budou ubytováni v chlapeckém
semináři „Borromeu“. Došlo dostatek přihlášek
z dělnických i intelligentních kruhů. Celé zaopa
tření od 14. do 21. Července stojí p uze 10 K.
Přihlášky přijímá p. Josef Polák, atrojmistr v
Hradci Králové.

Hradec v době basitské. Otomtothe
matě bude přednášeti vsdp. kanovník Dr. Šule

dne 7. července 1907 o 2, hodině odpolední ve
dvoraně Adalbertina.

Pokrokoveu křeči, provázenouvelikou
horečkou, trpí „Oavěta lida“. Jsme ovšem daleci
toho, abychom se norým vydáním pokrokářských
nadávek a novými lřemi rozčilovali. Výbuchy po
krokářské sopky jsou přilehavou charakteristikou
její patronů, kteří na věcné poznámky naše od
povídají způsobem — velkoněmeckého parlameu
tárníka. Veliký příliv a hoed zae částečný odliv
pokrokáťekých hrubostí jest pravidelné fungujícím
měřítkem síly janáckóbo hoěvn pokrokářského —
nad pravdou, jež aa pokrokářské družině řekla. A
odpovídati na bprostoty další věcnou diskuasí —
od toh> nás sami naši přátelé zdržují. Vždyť ta
kové pízkosti — a zvláště prohnané překracování
slov Obnovy — působí i bez našeho rozbora
značnou měrou k tomu, aby i důvěřiví čtenáři po
krokářakého listu, který chce tak neobratně ve
řejnost podváděti, prohlédli a po slušném žurnále
sáhli. — Nabízej kolikrát chceš důkazy svého
pravdivého tvrzení proti tomu Magarykovskému
žurnálu, on se rychle uhae a aby zatušoval svoji
blamáž, spostí kanonádu s jiné strany. Takové
malomocné a při tom elobné manóvry budí zde
v Hradci velikou veselost. Jenže opakování na
dávek starých působí již trochu jednotvárně. —
A ještě něco. K nejdp. biskopovi našemu utíká
se „Osv. lidu“ o pomoc proti naší klidné lokálce
o vorbování živnostníků „Pokrokovým klubem.“
Předně radíme „Oavětě lidu“, aby si vzpoměla,
jak tnpila jednotlivé živnostníky před volbami do
městské rady. A pak — nestojí to 8 pokrokáři
trochu bledě, kdyš tito dávno v denunciacích vy
cvikaní junáci obracejí svůj zrak k residenci?
Drahouškové, jete asi hodně zvyklí na semitský
a jioý karabáč, že bonem se snažíte obmezovati
svobodu epravedlivého projevu strany jiné; a to
činíte vy, kteří jindy rádi vyčítáte katolictvu,
že jest pouze nevoloým sluhou hierarchie. Tedy
vězte, že Obnova jest majetkem Politického druž
atva, a že nejdp. biskup asi tolik dohledu na
Obnovu provádí, jako pan dr. Ulirich na „Ogavětn



lidu“. —- Za to však by bylo potřebí volati
k zodpovědnosti jednotlivě jménem pány z „Pokro
kového klubu“, kteří rozhodně ne-li přímo aepoň
svým tichým a vděčným souhlasem podporují ve
vlastním orgánu překrucování, brabosti a podvodné
referování o řádcích Obnovy. Ovšem že pokrokář

Fi své „nestrannosti“ stráví klidně každé protikato
ckó sousto. ven pozor, af 8e pánové neporaní

vlastní zbraní tak horlivé vytasenou|
Pokroková dívčí škola. „Pokrokovon“

školou má býti dle „Osvěty lidu“ nově založené
lycenm v našem městě. Nevíme, co se tají pod
tímto pojmem „pokroková“ Škola, protože o ostat
ních hradeckých školách máme mínění, že jsou
pokrokové v pravém významu slova. Jest ováem
překvapojící, že do kuratoria lycea byli kandidc
váni a zvoleni vesměs přívrženci masarykovakého
pibilismu, ale to by nemasilo míti zrovna zboub
ný vliv na dívčí školu, protože je nemyslitelno,
aby lyceum stalo se politickým rejdištěm pokro
kářekého tábora. Ji.tě by žádná matka nepropůj
čila avoji dcera za pokusný exemplář očkování
nezdravých zásad, které dle známého protestu
spisovatelky pí. Boženy Víkové v „Národních
Listech“ svého času proti ženě prof. Masaryka
uveřejněného vytvořují se žen bezcitné a bez
krevné osoby. Soudíme, že „Osvěta lidu“ dělá
sbytečný povyk 8 tou „pokrokovostí“, ač budeme
na stráži, aby užitečný tento ústav nezpronověřil
se výchovnému svému poslání.

Za bouře, která se v úterý 2. t. m. 0 po
lednách snesla v okolí Hradce, sjel blesk v Plo
tištích n. L, do stavení p. J. Doležala, aniž komu
£ domácích bylo ublíženo; celý však kryt hospo
dářských stavení padl v oběť vzniklému ohni. —
Téhož dne před večerem přihnala se na Hradec
bouře ještě dvakráte, při čemž jinak beze škody
napojena země vydatně. :

Wlecénní cyriliská Jodmota konaladne
26. června výroční valnou hromadu. Z jednatelské
správy uvádíme: Členů všech jest 360. Jednota
ztratila úmrtím p. řed. kůru v Jičíně, Fr. Jí
ráska. V Poděbradech byly exercicie, zpíváno cd
členů při avěceních v Katné Hoře a v Lanškrouně.
V duchu budby církerní zpíváno v mnohých mě
stech aa kůrech chrámových i v ústavech. Při
nových volbách zvoleni: Ža předsedu vldp. Dr.
Jos. Mrětík, za místopř. p Holebach, za jednatele
vlp. Fiala, za archiváře a ředitele vldp. Dr. Šetina;
dále do výboru pp. Gyarkovicz, Veverka, Sabula,
za náhr. pp. Ryba a Polák, za revis. pp. Veverka
a Dr. Royl.

Veřejná výroční skouška chovan
cův ústava pre hluchončmé (Rudolf
ma) v Hradci Králové koná se dne 13. července
t. r. Začátek o půl deváté hodině dopolední. —

Výstava šomských ručních prací v
pemslonátě školských sester. Výrobnípo
kračovací škola školských sester pořádá každoroč
ně výstavu prací svých žákyň Výstava umístěna
byla v prostorné síní 15 m dlouhé, vyplňajíc bo
batě všecky stoly a stěny, talže působila svým
bohatstvím effektní dojem. V jednotlivostech vy
kazovala nejen překrepující loxusní novinky, ale
i dokonale provedené práce pro praktickou ps
třebu, takže svědčila o vkusu i praktickém emysla
pokračovací výrobní školy a slouží správě školy
ke cti. Uzoání zaslouží též výstavku obecné dívěf
Školy, kde docíleno bylo malými pracovnicemi
pozorubodných úspěchů. Ve škole vypěstované
květiny tvořily vhodnou ozdobu ladné této výstavky.

Nasociální kurs vHradel Král. věno
val: 10 K nejd. kapitula na Vyšebradě, 5 K
vip. A. Láš, farář v Lomnici n. P., 2 K vldp.
professor J. Veverka a dp. Hrubý, vikarista.
Knihy věnovali: dp. Fiala, vikarista, jednota kat.
tov. v Praze zaslala „Slova pravdy“ v ceně 9 K
80 b, a ct. pp. bohoslovci (podruhé). O další pří
spěvky uctivě se prosí.

Veřejná schůze křesťansko-deomo
kratického klubu v Adalbertinu,na níž měli
promlaviti dva říšští poslanci, pro nepředvídané
překážky se odkládá. Den, kdy se později konati
bude, včas oznámíme. ©

Záložna v Hradel Hrálevé. Vměsíci
červnu t. r. vloženo K 183.591-2, vybráno K
124-772.—, zůstatek K 1,681.783-—. Půjčeno
K 63.642 —, eplaceno K 62.016 —, zůstatek
K 1,509-689-— Počet účtů 3068. Pokladní obrat
K 750.384.— Záruční fondy K 212130 —

Ze Záložního úvěrního ústava
v Hradel Král. Stav vkladů: (na knížky, po
kladniční poukátky a běžný účet) 30. června 1907
K 10,151.34702. Eskont směnek: V červnu roku
1907 eskontováno kusů 1640 v obnosu korun
1,979.53859. Skladiště: (V červnu 1907.) Uloženo
sboží v ceně K 306.810-—. Pololetní výkaz: Za
první semestr 1906 akciový kapitál K 2,000.000—,
Za-první semestr 1907 K 4,000.000'—, vklady za
L.sem. 1906 K 5,963.828'85, za I. sem. 1907 K
10,151.347 02, eskont za I. 1906 K 9,728.18599,
za I. 1907 K 19,178-92445, celkový obrat za I.
tem. 1906 K 162,951.881-24, za I. pemostr 1907
K 291,970.688.90.

Spořitelna královóhradocká. Vmě
síci červnu 1907: ulošeno na vkladsí kníšky koroa
180.888'14, vybráno K 197.670-23, vklady koncem mě
síce června 1907 K 11,589,086-68; na bypotéky půj

čeno K 8.500'—, splaceno K 17.688 77, na hypotékách
koncem měsíce června K0,799.919 56; cenných papírů
vzásobě K3,139 000—, uložené přebytky K 519.790*57,

Jedsota sv. Methoděje ve Vídní
obrala si za úkol starati se o české bohoslužby
a o něbožensk:-mravní vzdělání Čechů vídeňských.
Šlechetný ten úkol může jednota řádně řešiti pouze
tehdy, když ve jí dostane vydatné podpory. V ne
děli dne 7. července bude se konati v kostelích
diecése králové-hradecké obvyklá sbírka pro tato
jednotu. Kdo tedy můžeš, bleď štědře přispěti
k účelu tak dobrému.

Zahradní koncert ma Slez. Před
městí v hostinci p. J. Špryňsra „U nádraží“ po
řádá sv. Josefská jednota katol. jinochů a mužů
pro Slezské Předměstí a okolí v neděli 7. července.
Hraje kapela p. Vanického. Solové výstapy, kon
lení o ceny, atd. Mezi koncertem v sále taneční
zábava. Večer věneček. Začátek o půl 3. bod.
odp Vatopné 'do zalrady 20 hal. V případě ne
příznivého počasí koná Be vše v eále.

Z Pouchova. Dne 30. června pořádali
zdejší soc. dem. tábor lidu, na kterém referoval
B0c. demokrat Fr. Pavel z Prahy. Z účasti se
socialisté málo potěšili; nebýti okolních pocialistů,
snad by se byl tábor neodbýval.' Zdejší lid již
poznává soc. demokraty a proto ignoroval tábor;
jen několik jednotlivců ze zvědavosti se dostavilo.
Pavel dobře byl informován, jak má miuviti. Začal
chytře, že soc. dem. stojí o povalení kapitalismu,
že nechtí zničiti střední stavy a rolnictvo že má
vstoupiti do tábora 800. demokratického. Nato od
povídáme: Soc. dem. pomáhá brnonti kapitalistům
tidovským. Soc. nemohou zapříti, že zakladatelé
a vůdcové jejich jsou kapitalisté. Kde spočívá
kapitál než v rakou šidovských a soc. nechtí dě
lení se šidy, oni jim přejí, na př. 8oc. Schnmeier
ve schůzi r. 1899 v Solingen pravil: „Soc. dem.
činí výjimku a kapitálem židovským“ Dr. Adler
jest sám velice bohatý a ještě jako redaktor
„Arbeitzeitungu“ beře ročně 2500 zl., což sám
přiznal 16, března 1897 ve „Volkazeitungu.“ Soc. Kol
nashromáždil si jmění Ď mil, zl. Vandervelde má
jmění 4.800000 K a vydržuje 8i na moři zábavní
loď. Vailland má jmění mimo několika čínžáků
1,500.000 fr. Karpeles zvolen za sekretáře strany
soc. dem. v Rakousku; je švagr uhlobarona mili
onáře Guttmana atd. Dle těchto několika ukázek
soc. dem. chce zakrýti skutečný kapitál židovský.
Socialisté střední stavy ničí již dnes anení prav
dou, že chtí zachrániti je. Dr. Adler dne 3. čer
vence 1896 pravil, že živnostníky zachrániti nechtí.
Soo. Fromme na sjezdu vratislavském r. 1896 řekl:
„Žádný aoc. dem. nepomýšlí na to, aby rolníka
od záhuby zachránil.“ Zmínil se p řečník o burše,
a aby se neřeklo, že nepromluvil proti židům,
přece jednou se zmínil, že v barse jsou; čekal
jsem, že více o tom promluví. Ale kde pak? Měl
p. řečník říci, že soc. dem. byli proti zákonu bur
sovnímu. Delší chvíli věnoval militarismu. Tu do
volím si poukázati na Francii, která ročné dává
na militarismus o 470 mil. fr. více než Rakousko.
Není pravdou, že by katolíci byli vinni zmohutněním
militarismy. Apak by měl Pavel věděti, že nejmíň voj
ska bylo ve středověku, kdy byla papežské moc nej
větší. Vždyť na př. ani za mocného Karla IV. v Če
chách stálé vojsko nebylo. V novém věku militarismus
zmohutněl zvlášť „zásluhou“ protestanta Bismarka.
Po příkladě tohoto kancléře pak začaly zbrojiti
státy jiné. Liberalismus, nekřestanská zášť jest
příčinou vzrůstu militarismu; to každý soudný
člověk uzná. — Pavel také dovolil si tvrditi, že
socialisté neberou lidu Boha; u nich prý nábožen
ství jest věcí svukromou. Soudrubu Pavle, jen se
zeptejte na př. soudroha Hampla, jak ten pohlíží
na dělníka navětěvojícího kostel. Je-li náboženství
u vás věcí soukromou, proč váš rudý tisk dělá si
pusté pošklebky z víry naší, proč tupí Krista sa
mého? A vy jste snad už zapomuěl, jak jinde na
schůzích vaši soudruzi zřejmě se prohlásili za od
půrce každého náboženství a jak řekli, že z opa
trnosti zatím se musí na ty věřící pomaln? Vždyť
to přece bylo tištěno ve vašich časopisech Černé na
bílém. Také nezapomněl Pavol na Drozda a Kobna.
Jest to zvláštní. Každou chvíli čteme o některém ra
finovaném zloději socialistickém, ale socia:isté vůči
ném potolika letech musejí šermovati stále výhradně
Drozdem. Prý „klerikálové“ poukazují lid na ne
beskou odplatu. A co pak, soudrahu, vaši kamarádi

lepší blabobyt dělnictva již zde na zemi? Oni
bázejí takovému knězi klacky pod nohy, hanobí
ho v novinách, katolické dělníky vyštvou z fa
briky. Tohle zase jest „dělnická“ práce vaše. Soc.
demokraté chtějí kollektivismus, t. j. aby žádný
občan nebyl majitelem samostatným, ale aby vše
bylo pro lidatvo společné; vše má náležeti celku.
Kdo jen trochu promyslí tenhle nápad, musí 8e
usmáti, zvláště když dobře ví, že i v nejnovější
době společná drožetva založená na základě kol
lektivismu se brzy rozpadla. Jestliže někdo raději
bídn trpí, než by pracoval pro vlastní zisk, jak
bude chtít s chotí pracovati pro celek, pro jiné?
— Musil jsem so zasmáti tvrzení Pavlovu, že prý
socialisté jsou bližší Kristu než my. Snadproto,
že si se samébo Krista tropí úsměšky, že surově
přepadají lidi jiného smýšlení, o práci je připra
vují a še sasypávají surovými nadávkami ty lidi,
kteří se jich někdy epravedlivě dotknout, Kristas

nejednou výmluvně dokázal, že náboženetví jest
věcí nejpřednější, a socialisté chtějí náboženství
vyhoditi ze škol. A toble má býti následování Krista?
Také si vzpomněl Pavel na Bílou hora a Lipany.
Měl jen hezky otevřeně říci, jakými karabáčníky
lidu byli ti, kteří na Bílé hoře prohráli a jak
Táboří olupovali, pustošili a vylidňovali vlastní
zemi, jak týrali vysokými daněmi vlastní souvěrce
vebojující a jak cepem vtloukali do hlav kalič
níků a katolíků svoji víru. Pěkně děkujeme za
takovou „demokracii“. Pavel také promluvil proti
národovcům; prý 8oc. demokraté jsou pravými
národovci. To snad proto, že poslouchají vídeň
ského žida Adlera jako slepí a že vlastní krajany
dělníky připravují o chleba. —- Po ukončení tá
bora byl náš jeden člen insaltován, že si dělal
poznámky. Ina — píchalo je pomyšlení, že ne
pravdy Pavlem přednešené veřejně se zkritisují.
Proč se jen kritiky báli? Holenkové, teď už lidé
něco znají a nedají se tedy jen tak voditi, kam
byste sami chtěli. Jestliže vy přijímáte výroky
svých řečaíků jako zlato beze všeho přemýšlení,
my zase jsme se naučili mysliti, uvažovati, s4mo
statný úsudek si tvořiti. Haed v této zprávě máte
důkaz, že posluchač naší strany dovede srovnávati
vaše slova ge skutky, vaše fráze so akutečnym
stavem věcí.

Z Lochomle. V neděli 7. t. m. slaví
v vašem chrámu Páně své prvotiny P. Ionocenc
Rich. Kaulich z řáda sv. Benedikta v Břevnově.
Kázati bude při nich vysoce důstojný pan kanov
nik Jan Soukup. Bratr novosvěcence inž. Rudolf
Kaolich složil dne 22. června druhou státní zkoušku
ze stavebního inženýrství na české technicev Praze
a byl uznán způsobilým.

Třidní boj v Pardubicích. Sociální
demokraté a jejich věrní pokrokářští nobsledové
nemohou zapomenouti na svoji porážku při pc
aledních volbách do říšské rady. Hočvu a pomstě
své dávají okatý průchod ve štvavých a k boykotu
vybízejících článcích novinářských. Před Časem
vystavěl sociálním demokratům akciový pivovar,
spořitelna a záložna pardubaká veliký děloický
dům, kde mají tito svůj konsum, pekárnu, hospodu,
redakciatd.,soudruzitomuříkají—vášbrad.Roz
umí se, že každý soudruh je přísně zavózáa všecky
své životní potřeby zaopatřovati si ve „hradě“.
Drobní obchodníci a živnostníci tím ovšem nemálo
trpí a to tím více, čím víco sociálně-demokratický
tisk štve. A právě na ochranu boykotovaného ob
chodnictva a živnostenstva utvořila se zde na
popud dvou advokátů národní rada, která se stala
nyní předmětem novinářského běsnění jak sociál
ních demokratů tak i pokrokářů. Židovská moc
se všecka alarmuje proti národní radé a všem,
kteří měli odvabu do ní vstoupiti. Padají již docela
pumy a brzo se ukáže, která strana je mocnější,
zda ta křesťanská česká a národní či ta židovská
se svými dvěma armádními sbory. My z příčin
zcela pochopitelných myslíme, že zvítězí strana ta
druhá. První obětí židovského hněvu měl se státi
p. Vítek, lékárník na Novém městě v Pardabicích.
Jsa městským radou, byl co takový delegován do
zmíněné rady. Sotva že o zmíněném kroku dově
děla se židovsko-německá továrna na čištění pe
troleje, patřící firmě Dav. Faato et Comp., vzká
zala prostřednictvím svého právního zástupce advo
káta dr. Theina do lékárny Vítkovy o všecky účty
za léky dodané letos pro továrnou, čímž dala prů
zračně na jevo, že při počínání p. lékárníka pře
rušuje další obchodní styky 8 lékárnou. Kdo
kapituloval před židovakou mocí, byl p. lékárník,
který vzdal se ihned radovatví. Po němpřijdou
ještě jiní a jsou už někteří ve „Východ očea.
Obzoru“ označení, a jsme přesvědčení, že boudou
kapitulovati všichni, jakmile ucítí košerácký nůž
na svém nabém brdle. „Východočes. Obzor“ vyhro
žuje sebevědomým a přímo impertinentním způ
sobem a štváčské jeho dílo ubíjeti střední stav
živnostníků a obchodníků pomocí velkokapitalismn
židovského daří se mu dle přání. Tak se ukazuje,
jak mocná a vlivná je židovláda v Pardubicích, a
bez přebánění tvrdíme, že z nl mají ostatní strach.
„Východočeský Obzor“ psal ustavičně v poslední
době o jakómsi bubáku, který nazýval „kněžo
vládon“, ule tím chtěl jen obrátiti pozoraost od
skutečné židovlády v Pardubicích, která se zde
tak pevně zakotvila pomocí svého internacionálního
tisku na úkor středních vrstev občanstva, že ani
vítr « národní rady nedovede zviklati zdejší její
posice. Mnozí, aby se vyhnali všem konfiktům a
nic neutrpěli a ukázali také charakter, přihlásili
se oficielně za mladočechy, protože je to posud
módní; kde však mohou, protežují pokrokáře, aka
sují sympatie soudrubům, dělají revoluční vlastence
i loyalní rakouské občany; kdyby bylo třeba, byli
by i „klerikály“ a dle okolností vetkli by si i čer
vený karafiát do dírky u kabátu. Ano, tací jsme
a proto neraslubujeme, než aby nás tiskl pod
patek židovský.

Veliká surovost mládeže. Kdovšímá
si různých těch zjevů ze života naší „zlaté“ mlá
deže, musí doznati, eniž by byl nějaký Škaredo
hlíd, že to s mravným s ušlechtilým jejím chová
ním jde hodně 8 kopce. Zase jedenpřípad. Jdeme
klidně po cestě z Pardubic do Pardubiček. V tom
se ženou proti nám dva asi I7letí jinoši. Sotva
že, nás spatřili a posoali, kdo jeme, chtéli mermo
mocí ukázat, jací jsou hrdinové. Jeden z nich



ylo hodně daleko slyšet.: Víš 00, teď půjdeme
na modrádku (pověstný bordel) a tem . . . Nyní
vyslovil se tento nedávno ze školy vyšlý boch
s takovým cynismem, žo jeme si mogeli 8 hnusem
odplivnout. My toho mládenečka známe dle jména,
ale nebudeme jej zatím jmenovati. Tolik jsme se
dověděli, že ve škole byl lenoch a nezbeda, nyní
však pilnou četbou v gocialistických novinách jiš
hodně se vzdělal. Příště bez pardonu budeme ka
ždého takového uličníka jmenovat plným jménem.

Dětský dem v Pardubicích. Školyna
Nov. městě v Pardubicích uspořádají v sobotu dne
6. t. m. odpoledne společný výlet školních dětí na
„Olšinka“ u Pardobic. O třetí hodině vyjde školní
mládež z budovy Školní. Na „Olšinkách“ prove
deny budou různé hry a moravské tance v krojích
při hudbě. Dá se očekávati, že drobotina školní
přivábí svými reji hojnost obecenstva na místo
výletu.

Prudká boaře. Prudká bouřesnesla se
nad Pardubicemi v úterý po 5. hod. odpolední a
s ní vydatný lijavec, který potrvav přes bodinu
zaplavil ulice v městě. Bouře chystala se celý den
a ze vzdálí bylo pozorovati vzdálené hučení hromu.
Teprv k večeru přilétly černé mraky od jihu nad
náš kraj a vylily za prudkého bleakotu a hromo
bitl celé spousty vod.

Ukončení školního roka v Pardu
blelch bude na všech školách zdejších dne 6. čer
vence t. r. a budou před tím konány slažby Boží.
Na pokračovací a obchodní škole dívčí u „Koste
líčka“ ukončí se školní rok dne 7. července v ne
děli slavnými službami Božími a sice v 8a 9hod.
ráno. Při druhé mši sv. bude míti příslušnou ex
horta abbé Adam, profesor těsnopisu na obchodní
dívěí škole.

Zahradní zábavu v Koštelel m.0.
v zahradě p. K. Marka v Široké ul. pořádá v ne
děli 7. července katol. Jednota. Začátek ve3 bod.,
členové shromáždí. se o půl 3' před Rabštejnem.
Vstupné 20 hal. za osobu. Hraje úplná měst.
kapela. V případě nepříznivého počasí vše 14.
července. Večer v 9 hod. vinek bez vstupného.

Na Cyriliských exerelelích v Hoři
eíeh, ve dnech 23. a 24. července t. T. pořáda
ných, přednášeti budou pp.: Kašpar, řid. kůru ze
Slaného, Dr. Kolísko = Vys. Mýta, prof. Orel £
Holešovic, Pfof, farář se St. Bydžova, Říhovský,
hudební skladatel z Chrudimě, Šubrt, farář « Mi
letína a Wintr, hudební skladatel z Kolína. Ku
exerciciím nutno se přiblásiti co nejdříve u Č.
Pilaře, řid. kůru v Hořicích, za příčinou zabez
zpečení noclehů pro účastníky, který též veškeré
dotazy ohledně spojení vlakového atd. milerád
zodpoví.

Hořieko jest velice chváleno jako kraj
pokrokový, kam „stíny klerikalismu“ jen málo
zasahují. Leč bodří občané na Hořicku pro sam
pokrok neměli času ei všěimnonti, jak z jejic
stromů celé legie housenek tuční. A tak tam nyní
trčí celé spousty stromů do výše bes listů a bez
plodů jako obrácená košťata; až želno pohledět.
Nu — snad po Pelantových přednáškách hned se
všechno znova zazelená.

Z Chrudimě. Organisacekatolickéholidu
pro Chrudim a okolí svolala na den sv. Petra a
Pavla schůzi, ku které jako řečníci pozvání byli
p. Dr. Šule a p. Dr. Petr z Hradce Králové, aby
pojednali o akutních otázkách dnešního veřejného
Života. Schůzi, do které se dostavila místní i okolní
inteligence, zejména četné dámy — z právnických
kruhů jsme na schůzi 8 potěšením viděli vynika
jícího českého právníka p. dr. Volmena — zabájil
vldp. arciděkan chrudimský dr. Mrštík; po krát
kém proslovu, v němž srdečně uvítal ahromáždéné
a vyslovil radost nad tak hojnou účastí — před
stavil oba pp. řečníky a udělil slovo p. dru. +'e
trovi ku přednášce o reformě práva manželského.
Pan JUDr. Bed. Petr tentokráte nezaujal toliko
defensivu proti c. zv. reformálorům našeho mah
želekého práva, nýbrž vystoupil offensivně proti
jich mihavým názorům. Nejprve pojednal o pří
činách úpadku veřejné mravnosti — a to od doby
nejstarší až po dobn nynější —, která sebou při
nášl i podrytí živola rodinného a pak manželské
bo a v konečných důsledcích útok na posvátnost
instituce manželství. Naznačil zejména p. sociál,
demokratům, nár. Bociálům, kde by měli začíti své
stoupence reformovati, aby jejich společenská a
mravní úroveň 86 povznesla, načež še dojista od
padnou příčiny, ze kterých jich vůdcové v dojemné
shodě 8 pokrokovými měšťáky mylně volají po re
formě práva manželského a rosluce atátu od církve.
Jako ©prostředky k ozdravění dnešních poměrů
označil: stavbu ©levných děloických domků,
resp. opatření levných dělnických bytů, omezení
pracovní doby pro muže tak, aby se týž mohl
věnovati i rodinnému krbu za současného zvýšení
mzdy na takovou výši, která by stačila, aby mohl
sebo a svou rodiou uživiti; omezení, případně za
mezení práce žen v továrně a vykořisťování jich
následkem nouze, naprosté zamezení práce dětí v
továrnách, zavedení starobního a invalidního po
jišťování, savedení trestní sankce na trasty ab i
gvóvolné otroky. Tato část řeči prozrazující dů
kladnou znalost akutních otázek dělnických a pro
vanutá vřelým citem ku strádajícím nižším vrstvám,
ale sároveň nemilosrdně bičující lebkomyslnost a

neprozíravost vůdců dělnjetva, byla také sbromáž
děním správně pochopena a hlučně applaudována,
Dej Bůb, aby dělnictvo poznalo, ve které straně
nacbázejí jeho spravedlivé požadavky správného
pochopení, neboť tam dojdou dojista i vřeléhozastá
ní. Ye druhé části své řeči vysvětlil p. řečník pojem
manželství z hlediska práva přirozeného, pak
práva církevního a i státního, dovodil důsledky s
toho plynoucí, narýsoval rozdíl mezi rozvodem a
rozlukou manželskou, církevním a občanským
sňatkem dovodiv, že rozluka manželská a na to
následující civilní sůatek jest p. reformátorům jen
branou, kterou cbtí projíti do budovy s uadpisem:
„rozluka státu od církve“, což značí pryč 8 nábo
žeustvím z rodiny i veřejného živote. Ve třetí
části své řeči polemicky vystoupil p. tečník
proti pochybným nankám reformátorů. Proti ná
zora Dra. Ungra — který hlásá nutnost ros
luky manželství — postavil názor výtečného
protestantského právuíka ši. Savignyho. Proti
vývodům p. Dra Boučka a Dra Hůbschmana
vývody Dra Nejedlého a velikých psychologů a
myslitelů protestantského Góthea a francouzského
Damasa (syna); proti mělkým argamentacím pana
Dra Klumpara vážné argumenty věhlasného Dra
Wernického, Dra Eberstadta a evaugelického Dra
Woodsa Hutchinson-a; proti tbeori auskultanta
Dra Diveckého úvahu soudního rady LóRora. Také
tato část, prosycená jemnou satyrou a břitkýmvtipem,
byla bouřlivě aklamována. Na to ujal se slova
vdp. Dr. Šule, který v úvodu své řečí nastínil náš
státoprávní a hospodářský poměr ke království
uberskému, vysvětlil pojem rakousko-nherakého
vyrovnání a naše stanovisko k němu. Na to obšírně
a duchaplně vysvětlil program strany katol lidu
v Čechách a snaby téže strany na poli politickém
— při čemě zejména vysvětlil pojem českého stát
ního práva, avémákunnosti, svéprávnosti a nedělitel
nosti král, Čoského — v ohledu jazykovém rovno
cennost a rovnoprávnost řeči české 6 německou ve
všech oborech a všech stolicích — v kulturním —
ařízení samostatné university v Brně, zákonná
ochrana národních menšin v oboru školském i boho
slnžebném — v hospodářském — kde zejména po
ukázal na daně pozemkové a domovní a naznačil
reformy, které jsou v tomto směru nutné, žádal
dále za postátnění event, pozemětění telegrafu, te
lefonu, dráby, pošty a zejména uhelných dolů —
a konečně vytkl poměr naší strauy k úřednictvu,
Živnostenstvu, při čemt probral slabiny nového
živnostenského zákona — a k dělnictvu. Na koneo
věnoval vřelou apostrofu českým ženám a dívkám,
žádaje je, aby byly v těchto trudných dobách ná
rodu tím, čím za Obrenovičů byla srbskému ná
rodu královna Milica. Když vldp. řečník skončil,
odměněn byl bouřlivým potleskem. Slova obou pánů
řečníků padla na půdu úrodnou, neboť na konci
schůze se přihlásila celá řada nových členů. Proto
jen s chotí do práce, ať rostou a zcelují 50 naše
šiky, by v daném okaměiku byly na palobě. Ho
dina dvanáctá ee opět blíží a proto k další práci!
Zdař Bůbl

Od Lomnice mad Popelkou. Stkvěle
ge vydařila katolická manifestační schůze, pořá
daná 30. června v Nové Vsi n. Pop Ač byla
schůze důvěrná a dvéře hostinské místnosti uza
vřeny, nedalo to spáti pokrokářským a socialis
tickým pohlavárům místním i aousedoím, kteří
chtěli se vchodem ze síně podloudně vetříti do
sálu, předstírajíce, jako by se chtěli státi členy
organigace. Zvláště nápadně a drze si počínal
jeden takový pokrokářský právník, všeobecně
známý svým Špiclovstvím a drzým tupením kato
lictva. Byl však vystrčen za dvéře. Že to Špic,
vysvítá, když hrozil, že bude telegrafovati na hej
tmanství; kde prý jsou plakáty, tam je veřejná
schůze; bude prý žalovati, že dostal ponkaz za
dvéře. Že to hotový špici pokrokářekých pánů a.
jejich listů, zřejmo, že v lokále jiném, který masel
pro vedro býti otevřen, stenografoval si celý průběh
schůze odbývané v sále. A to že není Spehoun?
Což divu, že takoví lidé se všude do katolických
schůzí vtírají, katolické řečníky v patách atíhají
a je pronásledují !

Manifostační schůze katolických
voličů = 39.. 40. a 414.volebního okresu
konala ce dne 90. června t. r. v Nové Vsi nad
Popelkou. Schůze byla Sice oznámena ve všech
katolických listech, avšak počet účastníků překo
pával všechno očekávání. Na 1000 uvědomělých
občanů přeplňovalo rozsáhlý sál, galerii a veran
du hostince p. J. Noska. Mezi účae posorovati
bylo mnobéaž z nejvzdálenějších vai, kteřínelito
vali hmotných obětí, aby podíl bráti mohli ne
tomto slavnostním dnu. Odevšad pěšky, dráhou i
na ověnčeném povose přichvátaly sástapy voličů,
aby odnesly si novou svěží energii k pokračování
na započatém díle probuzení a osvěty křesťanské.
Řečníci p. prof. Dr. Šulc « Hrades Král., dp. J.
FiHer ze Semil a p. redaktor Šupka « Hradce
Král ovítáni nadšeným potleskom. Schůrisahájil
p. Václav Čísteoký, předseda kat. pol. klubu, kte
rýž uvítav vřele přítomné, udělil sloro p. Dr.
Šulcovi. P. fečník, bývalý kandidát poslaneotví
za 41. vol. okres, rozvinal program řeči své slovy:

Eatolíci, uvažujme, jak jsme pracovali, čeho
sme dosáhli a čeho třeba do budonenostil“ Zmí

nil se o sáslužnosti činnosti organisnění, jež ob
svláště uplatňovale se v boji volebním. Shromáš

dění nemoblo se obráviti pohdutí, když p. řečník
líčil strasti, snrovosti, urážky, ješ mu bylo auášeti
od protivníků jak z tábora agrárního, tak 853c.
demokratického, a mnohé sl>vo spravedlivé nevole
odsoudilo jedaánít s. pokrokovýchlidí XX. věku.
Pri tom, když vyslovil p. Dr. Šalo avůj vřelý dík
voličům v Nové- Vsi n. P. a v Časté, kde uapo
santní většiny hlasů odevzdány byly kandidátu
katolickému, provolalo shromáždění obcím těm
nadšené slávu. Na to přechází p. řečník k pří
tomnosti Líčí poměry na řláské radě, odsuzuje
liknavost mnohých i českých zástupců lidu, kteří
opět po starém zvyko zanedbávají svých povin
ností a připomíná, že konstellace — stran v
parlamentě | zajišťuje pro přítomnost ochranu
našich práv náboženských i | národnostních.
Pro budoucnost doporučuje p. řečník vytrvalost v
práci a modlitbu. Užívá paralelly 8 pluhem a orá
Čem. Jako pečlivý oráč nedbá, když často narazí
plub jeho na tvrdou skálu, a vytrvale kypři půdu,
aby přinesla mu kýženou úrodu, tak jeal 1 nám
překonávati překážky všechny usohroženě, pevně
a cíle dosáhnoui musíme. Řečaík koněl slovy
Písma: „Dobrý boj jse: bojoval. . .“ a všichot
přítomní upřímným potleskem a provoláváním
slávy dávají na jevo nadšení a cit vděčnosti. —
Na to ujal se slova dp Jos. Filler za Semil, bý
valý kandidát poslanectví za 39. okres volební.
Zmíaěný pán jest velmi sympathický svým nena
ceným vtipem, jímž dovede předodšku svoji oku=
řeniti. Stejně jako předešlý řečník rozhovořil se
o zkošenostech z doby svojí kandidatury a po té
přistoupil k hlavnímu bodu avojí řeči, ku návrbu
zřízení puliticxého klubu pro zdejší krajinu. Vy
líčil důležitost klubu po stránce politické, vysvětlil
zřetelně celý obor působení, povinnosti A práva
členů a vyzval přítomné, aby valné přistupovali.
Řečaík odměněo jednak dlouhotrvajícím potleskem
a provoláváním slávy, jednak — což ještě důle
žitějším jest — hromadným přistupováním členů
ke klubu. — K všeobecnému nadšení přispěl ku
konci avojí hřivnou oblíbený tečník p. red. Šupka;
uč teprve nedávno zotavil se z churavosti, jíž ati
žen byl pro avoji velikou práci, přece neváhal
vervou pouze jemu vlastní rozhovořiti 80 0 zá
sadě: „Kdo nekoná povinností svých vůči Bobu,
kterak může konati je vůči bližníma!“ Řečník
ukončil a byl hlačaě applaudo:4u. Po té chopil
se slova předseda schůze, aby poděkoval jménem
všech přítomných pp. fečaíkům a vznámil 20mi
oatovou přestávku, aby lépe a pohodlněji mohli
přistupující členové býti zapisování. Přihlásilo 88
na půldrahého sta nových členů, z nichž zvolen
akklamací výbor. Všichni funkcionáři zvoleni jedno
blasně: P. T. pp. Václav Čistecký ze Staré Paky
předsedou, I. místopředsedou Ant. Láš z Lomaice,
IL místopředsedouJ. John z Jilemnice. jednatelem J.
Filler ze Semil, pokladníkem Fi. Štyc. Výboři:
Mažíček St. z Rostok, Karel Šulc ze Staré Paky,
J. Kozák z Lomnice,J.Tůma ze St. Paky, Fr. Ju
nek z Libátátu a F. Votoček z Roškopova. Revi
soři účtů: Jos. Kunt z Nové Vsi n. P. a A. Fi
šera ze S. Lomnice. Ku konci ještě celé shromá
ždění, dovedouc oceniti námahu i obtíže jak fy
sické tak mraval, jež vynaložili páni kandidáti
Dr. Šalc a J. Filler pouze « přesvědčení prošpěti
naší dobré věci, jmenova:0 je za všeobecného sou
hlasu a nadšení čestnými čleay politického klubu.
Mimo zmínóné uznán zs bodna této pocty také
vdp. Aut. Čech, kanovník v Litoměřicích. Účastníci
všichni odnesli si ze schůze nadšení pro věc ka
tolickou zároveň A povasu nadějí v lepší budouc
nost. Zdař Bůh!

Městská rada v Jilemulel za nadšené
účasti všech místních spolků koná dne 7., 8. u 9.
září 1907 slavnost odhalení pamětní desky věno
vané věhblasnému rodáku Františku Pošepnému,
učenci, badateli a spisovateli v obora boraické

Eoo8 a zároveň pořádá sjezd rodáků Jilemnických.
Novádvouroční střední průmyslová

a obchodní škola dívčí v král. městě
Keolimě. Zápis koná se ve dnech od 17. června
do 10. července a od 1.—16. září t. r. v kance
láři parkmistrovského úřadu král. města Kolína č.
1., I. poschodí, kde táž vše blišší na požádání se
sdělí, a kde tóž učební osnovu lze dostati. Do
prvního ročníku průmyslové a obchodní školy dívčí
přijí: aji se dívky, které zákonité povinnosti školní
dostály a vysvědčením, nebo přijímací zkouškou
prokáží, že ci nálešitě osvojily učivo předepsané
pro IL třídu měšťanská školy. Při zápisu dlužno
předložiti křestní, případně rodný list žákyně,
Školní vysvědčenía jestliže se šákyněsamu k zá
pisu dostaví, též pisomné avolení rodičů nebo jich
zástapců. Roční školné obnáší v prvém ročníku
K 50©— (v drubém ročalku K 80-—). Zápisné
E 6-— a roční příspěvek na školní pomůcky K 4.—

" Z Kelína m. Lab. Unás hnutostojatými
vodami značně. Zkusili jsme od realisticko-židov=
sko-avangulicko-socialistickéaliance mnobo,ač ka
tolfol v nejmenším nějakou výbojnost nejevili.
Proti nám sešikovány organisované pluky — a my
stále bez organisace; a. bylo zde útočeno proti
katolíkům nojmírnějším, nikomu noublížujícím již

Bo te Be odvážili obcovati jatolickýmslužbámožím. Kdo chtěl projevovati úctu k Bohu tak,
jak bo tomu církev naše učila, uš mu bylo nadáváno
klerikálů od těch lidí, kteří rossóvali největší ná



boženské štvanice. Konečnějsme se spojili v mocnýlidový spolek křesť. scelální, ovšem nikoli k
kněžím, alo k vůli obraně vlastní svobody nábo
ženské. A rosteme dále utěšeně. Na př. dne 80.
Šervna měli jsme v sále Zámeckérestaurace velice
sdařilou schůzi. Ač překrásný čas vábil k pro
oházce, sešlo se kolem 500 členů a uvedených
hostí. Před čtvrtou hodinou měl p. předseda Zd.
Koudelka velmi pěkný proslov, načež udělil slovo
posvanému řečníkovi dp. J. Sahulovi z Hradce
Králové, který v delší řeči promlouval o mistru
Janu Husovi a jeho době. P. Šahulahlavně probral
ve avé řeči ty historické zajímavosti, o kterých
naši protivníci chytře mlčí. Poukáral na to, jak
vysoce etěný, kultarně vyspělý, politicky mohutný
byl náš národ před vystoupením Husovým (v době
Karlově a Václavově). Pak poučil přítomné, jaký
švindi provozovali naši odpůrci po třicet let apod
vodnou brožurkou „Pogiovou“, v níž protestant
z XIX. století dává si jméno Pogins a prohlašuje
se za očitého svědka výslechu a opálení Husova.

(Nota bene! Přednáší o téprotestantské podvrženině také p. farář Dašek? Byloby dobře, kdyby
napravoval hiícby, jichž na českém rozumu v této

říčině dopustil se evangelický tisk.) Nato pro
bíral důležité body z učení Husova, dokazuje ze

samých slov Husových, žeupálený mistr svobodo
myslným v moderním slova smyslu rozhodně nebyl.
Dále dovodil řečník, že Hus nebyl odsouzen pro
ravdu, ale pro takové protikatolickénázory, které

by žádný moderní Husův ctitel vyznávati nechtěl,
Poukátal k tomu, že Husovi bylo náboženství
nad všecky jiné idey; zatím však mnozí novohu
sité chtějí náboženství vyloučiti ze škol. Váecko,

-co u Husa bylo krásné, máme = ním společné;
nechceme však býti nerozumnými modláři a proto
také poukazujeme na některé chybné stránky pů
sobení Husova. Přednáška přijata od shromážděných
a velikým potleskem. Pak rokoval předseda o po
třebě zařízení pojistného pro případ úmrtí členů.
— Na to ještě obdržel slovo křest. sociál a re
daktor p. Sokol z Kladna, který jímavými elovy
vyložil potřebu organisace naší mládeže. P. Sahula
ku konci vybídl přítomné, aby si víry vážili jako
největšího pokladu. Schůze, jejíž průběh se protáhl
až k sedmé hodině, skončena sa nadšení pří
tomných. Zdař Bůh práci další!

Ze Nv. Kříže. Ve echůsi zástapců při
fařených obcí ke kostelu ve Sv. Kříži společně s
dachovní správou dne 29. června 1907. odbývané
byl jednohlasně za řiditele kůra pro Sv. Kříž pan
František Pospíšil, očitel hudby s zpěvu s Něm.
Brodu, ua 1 rok prozatímně zvolen.

Různé zprávy.
Vhodný byt pro stmdenty. Na sta ro

dičů učinilo zkušenost, že zdar atadií jejich dítek
podmiňuje dobrýbyt,' kde studenti se pouze ne
vyživují, nýbrž kde se též na ně dohlíží. Takový
byt se svědomitým dozorem naleznete v bisk. Bor
romaeu pro atudající gymnasia a v Pensionátě
školských Bester pro dívky bus rozdílu věku a
Školního studia. Oba katolické ústavy v Hradci
Králové ku výchové studující mládeže jsou ovšem
trnem v oku pokrokářským štváčům a proto Dej
bídnějšími pomlavami snaží se blahodárnou vý
chovnou činnost jejich osočovati. Na podebné
štvaní však, katoličtí rodičové, nedbejte a učiňte
zkoušku, kterou se přesvědělte o zdatnosti obou
ústavů. Dejte děti své hned prvý rok studil do
těchto ústavů, neboť když dětí na bytech získají
celou řadu vad, těžko jim odvykají. Přihlášky
přijmají oba ústavy již nyní koncem školního roku
A prospekty zašlou na požádání zdarma.

Kulturní práce pokrokářského
tisku. „Ostravský Denník“ vychází v místě národ
nostné ohroženém; tedy jiš v rájmu všenórodoim no
aněl by vyhlodávati zbytečných svárův českém táboře.
A ejhle! Píše proti kstolikům plno sprostot a útoků,
z nichž na ukáz.u vyjímáme tuto perlička (ze dne 25.
června): „Boj « germanisátory je snadnější než a ta
kovou potrorva klerikální a antisemitekou, která vám
vakutka znemožní práci “ To snad píše +Ostr. Denník“
"tekhle ušlechtile proto, aby katolíky přívábil a po
vabadil k borlivějšímu spolapracovnictví na roli nárrodní? —

Co jel učinili — zapřil Takovéjestpra
vidlo socialistické „vyšší“ mrarouky, Hodně uškodit,
potapit a kdyš ao blíží odpiste, hezky statečně za
pírat. Poslanecký kandidát tat soc. Kunechak(v 17,
vol okresu vídeňském) byl prolhaně obviňován v ao.
dem. „Arbeitargeitarg“. Dal tedy příležitost přednímu
tomato socialistickému denníko k provejení důkazu;
žaloval totiš. Odpovědný redsktor Winter místo po
"dání důkasu bleděl ae chránili tvrzením, šepomla
vačný článek ani nepsal ani nečetl; prý v onen den
vůbec v redakci nebyl. Nato povolání k soudu č gři

jiní- redaktoři onobo listu, Z nich dostavil ae pouse
Austerlitz a prohlásil, de také nezná pisatele toho

-dlénka; mimo to prý v příslušný den kollegové Adler
a Pornestorf.r ve Vídni nebyli. Ješto tedy se nedalo
aljak vyskoamati, kdo byl pimtelemhaoopisu, stíhán
odpovědný redaktor Winter. Ten ss sní k oozdu ne
dostavil; jeho obhájce dr Harper vyslovil podívení,
AloKunschek a takovými „maličkostmi“ spěchá keoodu;
„prý článek byl pouze ostrou kritikou politickon.Přes
to však Winter odsousen k placení |
Nejzejímavější jest při tom to,de celá radakce „Arbei
tereeitanga“ se stavěla, jako:b
nověděla, sů 60 jedmalo o věc tolik vášaju. Zvláštní
o věru statečnosti

Nové akánky socialistické vndělá
vací práce. Opavský somskýsoud odeoudil socis
lista Aloise Neuwirtha s Hlabotos do žaláře oa 6
měsíců, fo týž těžce uranil vlastního otce. — Beg
ohledný terroriamue soc. demokratů proti dělníkům
jiným stále vzrůstá; didovětí advokáti jiš dovedou
chytře socialistům poraditi, jak si mají při násilnictví
počínati, aby trestu uklouslí. Leč v Hannoveru seter
roristům zle jejich tyranství 30. dabna vyplatilo. Tři
socialistíčtí členové zednického svazu šádalí na spolu
dělnících zapssných do organisace křesťanské, aby
jim předložili potvrzení předplatného na 600. demo
kratické časopisy a aby dokésali členství na 800.
dem. volebním spolku. Křest. sociálové odmítli. A tu
socialisté jednoho due prohlásili, še nebudou praco
vati s těmi, kteří prý házeli kamením po jednom
učadoíkovi. Socialisté sastavili práci, a ta dle jejich
přání zednický mistr křesť, nociály propustil ©práce.
Leč poškození hledali ochranu u souda, který tři nej
větší radé nesnášelivce odsoudil do vězení. Soud pro
hlásil, že společné vystoupení socialistů jest důkazem
nucení křesť. sociálů do rudého svazu; není potřebí,
sby ao taková žádost zřejmě vyslovila; celé chovíní
socialistů ospravedlňuje rozandek. — Ovšom u nás
radý terror řádí dále. V Chrndimi na př. vzpomněli
si v nedávných dnech socialisté na stávka. Jejich zá
vodní důvěrník, který byl ze s00. dem. atrany jiš
jednou vyloučen s pak znova přijat, nepohodl se
a továrním ředitelem a vmetl ma v tvář hodně hrubo“
aprostotu. Obdrdel tedy „statečný“ soadrah výpověď
— 8 proto najednou atávka; a přece měli raději no
cialisté soudraba poučiti o pravidlech elnňného cho
vání. A astávkovati musili i dělníci nesocialističtí,
K vůli ochraně rudého hrabství musili trpěti dělníci
vůbec. — V nedělí dne 16. t. m. podniklo několik 800.
demokratů výlet z Mor. Třebové k tak zv. švódekémn
kameni. Rozjaření a posilnění několikeron zastávkou
v hostincích omínili sí uspořádat „originelní“ zábavu.
Cestou vypůjčili si šebř a na něm jako na márách
nesli kamaráda, jeně představoval neboštíka, přičerně
ostatní napodobili křesťanský pobřeb. Tu všsk přibo
dilo so zvláštní neštěstí. Soudruh Bělohlávek, jenž
tuto zábava navrhl, eklouzl na pěšině, při čemě si
zlomil nohu e koleno mu roztříštěno. Těžce zraněného,
jeně jest otcem několika nezaopatřených dítek, nalo
žili soudruhové na vypůjčený žebř a za scela jiných
myšlenek dopravili jej do nejbližší dědiny, kde náho
dou přítomný dr. Smital první pomoci mu poskytl, —
Dle správy „Čecha“ brubě ztýral dne 20. června 800.
demokrat Trablář devítiletého synka křest, soolála E,
Kasafirka v Malůi, Když mu matka hochova vytýkala
jeho surovost, odpověděl: „Máte dát socialistům pokoj!
— Dne 33. června pořádali křest. sociálové v Bylavaku
pod Host. výlet. Do místnosti vetřeli se socialisté,
kteří začali zámyslně zábavu rašiti, aš docela začali
hovořiti svými kaltarními pěstmi, Rráči nedali se po
hnouti k pokoji šádnon domluvou. Byla tudíž sábava
raději přerošena, účastníci se rozešli. Hlasatelům
„bratrství a svobody“ se plán vydařil.

Vnitřní poměryve straně soelálně
demokratické osvětluje velmi ostře „Freisozi
nlistieche Korrespondenz“ („Volná socialistická Korea
pondence“), orgán to říšského poslance horníka Šimona
Starka. Zmíněná korespondence přináší z péra Frant.
Knorre, horníka a zakladatele odborného časopisu
„dlůck Aaf* následojící posnámky: Vzpomínám na
první odborný sjezd horníků, jak dr. Adler pracoval
před ajesdem, aby veškeré organisace dostal do svých
rukou. Kdyš ten atarý lišák — dr. Adler věděl, že to
bez něho půjde, pokoušel se opětně prostřednictvím
jiné osoby z Prahy mne (Knorra) koupit; přímomi na
bízel peníze. Kdyš se mu to nepodařilo, pak pomocí
úřadů počal proti nám pracovat a nás ničit. Já stál
jsem na strážši a jak jsem mohl, hleděl jsem organi
saci ndržeti, s to tak dlouho, až Petr Cingr stal ne
zrádcem organisace, odborných listů a na mé osobě
téš. Pak ovšem bylo po neodvislé organizaci, a kdo
se nepodrobil jbu dra. Adlera, přišel bez milosti pod
kola káry spravedlnosti a vandroval na roky do vě
soví. Já byl jsem také nucen se vzdáliti co nejdále,
nechtél-li jsem pomocí arády okusit pražských vými
nečných zákonů. Kdybych býval se stal nádenníkem
dra. Adlera jako Cingr a jiní, mohl jsem dnes sedět
ve Vídni a na vás pískat Přece můj poctivý charakter
vyhledal raději dálku, Že dr. Adler jiš s dřívějška
s vládou raku v ruce kráčí, neví třeba vykládat, vy
to máte jasné před očima denně. Bsbel jest učitel
Adlertr. Aby se lidu oči zalepily, musí čas od čaan
vláda proti a00. demokracií zdánlivý boj zabájiti, Já
bych měl jedinou radost, každou neděli býti mezi
vámi a pomáhat vám to falešné světlo Adlerovo sfoukat,
My žijeme zde spokojeněji a lépe, avšak přeohvalovat
nesmíne. Se srdečným pozdravem Frant. Knorr, Kiplwig
Ohio, 4. června 1907,

Čech německým mimistrema. VoStatt
ertě v království vůrtemberakémje ministrem šlechtic
šek, rodák ze Měsna u Mělníka. Otec ministrův,

slavný operní pěvec český, Jan Kř. Pišek, narodil se
r. 1814 ve Mšené a zemřel r. 1973 v Sigmarinkáéch.
Ve Měeně mé pamětní desku.

Čechové v Dolních Rakousích. Di
výkasn Jednoty dolporskonských Čechů bylo minu
lého roku na vídeňské uoiversitě 46 proc., na tech
nice $1 pro., na vysoké škole semědělské 44 proc, na
průmyslových ústavech 24 proc. a Da obchodních
Školách 13 proc. posluchačů národnostičeské, Na stav
bu deského spolkového domu ve Vídní npsáno bylo
v krátké době 160.000 kor., příjmy spolku „Komen
skóho“, jenž udržuje v 5 vídeňských okrosích dkoly
a jasykové korsy, činily se minolý rok 108.181 kor.
a spolkový majetek 77.140 kor. Česká nooiálně-demo
kratické organisace mé v Dolu. Rekonsích 81 spolků
a 9000dlonů, české odborné důlnické avazy 18.000
členů, 9 sokolských apolků pak mělo loni 13.008 členů.

-Ukázky slohového umění maších

bodrých předků. -Vestarých listináchnaleznese mnoho škádlivýchzajímavosti. Přikryjme jména
pieatelů pláštěm milosrdného mlčení a čteme pouze
jejich slohové práce. R, 1884 nbohý učíte!, který se
přiživoval tkaloovinou, podel dádost, kter. uněla: Vy
9000urosený patronátní úřade! Následující správa,

Předně. Kus atropa v ohlírá apadio takžs kdybybej
valo ročaí tele nebylo na pastvě, tak by ho *o bejvalo
bylo zabilo. Za drahé. Šindelje shnilý a střecba je
špatná, tak že všade na ni tečsa tím u'rpoje velikou
koda na svém obroku. Za třetí. Šestnáct tabulí roz
bitých od krap, tek de je musel papírem zamazat,
Za čtvrté. Plot kdyby ho bejral byl nepodepřel, tak
by byl bejral upad. Pročež ae šádá, aby se toapra
vilo. N. N., školní učitel. —Jedna obec podala polit.
úřada tutu žádost. Představenstvooboo K... žádá
o povolení postavení prasenčaího chlívku pro pana
mynáře. — Starosta obce L. se rozhněval, kdyžbyl
dádán městem AH.o vyhotovení domovského lisla pro
člověka zrozeného v R. Chtél odpověděti městu R.
hodně vtipně, řízně a 00 nejetračněji; a tak vapaa!:
Znáte Matěje Malýho, n vás hlonpě narozenýho. Ne
může se mu dáti vysvědčení proto, poněvadě, —Jistě
si rázný starosta liboval, jak to s použitím důkladné
ellipsy moudře napsal.

Krise soudního úředmictva posud
není odstraněna; zvláště otázka týkající se povýšení
auskultantů na adjunkty jest velice palčivá. Kolik
přísných zkoušek masí ubohý právník složiti, aby pak
po vstoupení do prakse soudní dlouho ještá prosil o
peníze u svých rodičů — jako student | Umělejest
zdržováno jmenování nových adjanktův, ačkoli joat
uprázdněno 59 míst. A ta stojíme téš před otázkou
národnostní. Německý auskaltant jest povýšen dosti
bray, Český však musí čekati déle. Některý český
auskultant alouší až sedm let, než ss mu dostane
řádného zaopatření povýšením. Jako při jiných úřa
doch Němec i v naší zemi jest více protežován než
Čech s nejlepší kvalifikací, tak tomu jest i u soud
ního úředaictva. Pokud rychlejší postup auskultantů
nebude uzákonča, ať se aspoň auskultantům naší ná
rodnosti neztrpčuje los ne důvodněným pomíjením ve
prospěch kollegů německých,

České jablko má v cizině zvněné jméno,
především však v Berlíně a ostatních městech ně
meckýcb, pak v Rasku a re Švédsko pochutnávají si
rádi na čoskóm jablka a brašce, ta i americké ovoce
masí ustonpiti českému. Němci mají jistě vyzkoašenou
dobrou chuť na vše české... Co se z Čechvyváží
do ciziny vzácné české ovoce, často za babka akon
poné cizozemskými agenty, doráží se do vlasti naší
mnohem dražší americké ovoce (ve Vídni stojí 1 kg
amerických jablek 67:4 h — 1 kus asi za 8'14h,
kdešto 1 kg českých jablek počítá ae tu za 17-36 h,
hrašsk za 146 hal.). To platí zvláště o větších mě
stech českých, kde v posledním čase v krámích českých
kupců víc a více nabízí so českému obecenstvu ko
koupi americké ovoce, které leckdys — jsk jiš doká
ráno — vlastně z Čech byvši vyvezeno vrací se sem
pode jménem amerického. Tak se podvádíme sami:
lacino prodáváme a draho kopojeme. Otázka ovocnická
za nynějších neutěšených hospodářských poměrů vědy
pradčeji naléhá na své rozřešení. Českého ovoce mncí
býti především použito v českých vlastech, to s ohle
dem na avou výživnost muselap atáti v každé i té nej
chudší domácnosti denní potřebou; dobré vlastnosti
českého ovoce musí mu zjednati přístap všade — a
merického ovoce nemá ue čoski ruka ani dotknonti,

Svůj k svému! Kašdoročaě vdobě zraní ovoce cový
strah přemele ae, když Pradáci lačně slétnou ae do
Čech. Nejvlastnější povolaní činitelé — hospodářeké
spolky v této otázce projevají malou činnost, ač právě
odtad mělo by se co nejrázněji vystoupiti k zakládání
ovoonářekých dradstev, která národu Dašema mohou
zachovati a zjednati — miliony. Z hospodářského
spolku má co nejúčinnější proniknonti p'akse celé
okolí, pak takové spolky budou — požehnáním...

Maličkest. Nedávno byl jsem za sroupo
vinností v zapadlém horském kraji českém, Vhostinci,
kde jsem se ubytoval, bylo při jedné straně až do
stropu množství malých bedniček, plných jahod. Děti
5 celé vesnice ze pár haléřů nosily hoatinskéma jahody,
které on pak draho prodával — do Prneka. Prošáci
pochutnávají si na lahodných českých jahodách —
zatím co v českých městech děti naše ani jahůdky
neokasí. Obchodník takový do Praska vidí lépe než
do českých měst. Do ciziny prodejie to nejlepší —
semi si ta nechme jen tvrdon kůrka. Také dobré pro— chudáky,

Zemská výstava včelařská pořádána
bude v Salici od 15.—22. srpna, při čemě zároveň
koná ae ajezd včelařů Českoslovanských. Přiblášky
k výstavě a sjezdu přijímají ee do 15. července tr
Předměty výstavní musf se sasjati nejdéle do 5. srpna,
živá včelstva do 13. erpna.

Středníškolyv Rakouska,Veškolním
roce 1900/7 stává v Rakouska 244 gymnasií (z toho
184 státních) a 181 reálek (z toho v3 státní) Z G3
mnasií jest: českých 63 (r Čechách 36, na Moravě 16
a ve Slezska 1), německých tzi, polských 43 (z toho
v Haliči 42 a jedno ve Slezsku, italských 8, růsín
ských 6, erbskochorvatských 5 a ntrakvistických 14,
Reálné školy jsou podle vyučovací řeči následovně roz
třídeny: českých 41 (z toho 36 v Čechéch a 16 Moravě),
německých 78, polekých 11, italské 4, arbako chorvatská
jedna a utrakvistická také jedna. Ruslni a Slovinci
nemejí dádné reálky a Slovinci také žádného gymnasia,

Ve výšl 7100 metrů. Dr.BallockWork
manno s chotí, badatelé v území Himalaje, přijeli
právě z Iodie do Paříže. Dr. Workmann vypravoval,
de minulého léta vatonpili do výše 7100 metrů, tedy
do +fór, kamě před nimi podařilo se proniknouti to
liko jedinému člověka roka 1903, Byl to lezec, jenž
dostal se po ledovci Chogo Langma až do výše 7200
metrů, Manželé Workmannovi vystoupili do zmítičná
jiš výšev poboříMankanv provinciiSuruv Kežmírn;
Málokdo si dovede činiti předetara o tom, 00 značí
výstap do výše ples 7000 metrů. Pobyborati ne vé
výšinách těchto jest uměním, ješ vydadaje delšího
ovika. „V posledních dnech naší ossty,“ vypravoje dr,
Workmana, „byl vsdach jišvtak- řídký, Šeosmo ne
mobli ani spáti. Za noci byloaž 80. stopň
K tomn dlašno plipočísti lavin
ské laviny hříčkou. Szály ae VR

' mrazu,i pjmů jeou alp:
"vasstodětí,takle

metrů našli jeme ještě lidi, pravděpodobně mongol
ského původu, kteří půstorali pohanku, pšenici i



oves. Ba i ve výši 4000 metrů, tedy nad pásmem ro
stlinným, odkryli jeme vesničku, v níž lidé pod jednou
střechou šili © kozoo, olepicemi a ovišti. Ačkoliv
zdálo se, že lidé ti jsou jiš napolo zvířaty, přece pro
jevovali dobrý úsudek, čehož dokladem byla savodňu
vací síť, již provedli. Nad 6800 metrů vymisely vše
cky stopy čivota,

Nejdelší most ma světě. Manicipální
umělecké komisi novoyorské předloženy byly předne
dou ponnsylvanské dráhy, S. Reoa, plány pro stavbu
ocelového mostu, jenž spojovati bude trati longisland
ské a pennaylvanské dráhy u longislendského konce
velkého tanela s kolejemi dráhy Nový York, N.w
Haven « Hartford v Brorx. Most bude mít čtvery
koleje a ve výši 140 stop nad vodní bladinou a Hell
Gatte ve velkém zábybu povede přes Hell Gatte, Wards
Ieland, Little Hall Gatte, Ron dalla [:land a Bronx
Kills. Bude to nejdelší a největší ocelový most na
světě, na jehož konstrakci bude zapotřebí 80.000 tun
ocel:. Až bude hotov, Nový York poprvé bude míti

římé spojení e jihem a západem. Plány vykazojí oce
ové obloukové pažení v déle 100 atop mezi oběma

mocnými pilíři, které spojovati budou oboustranné
mostní vjezdy a vlastním viaduktem. Pilíře tyto bu
don stavěny z velkých kamenů vpodobě věží zvýší 2c0
stop. Ve věžích těch necházeti se budou místnosti,
potřebné k delezničním operacím. Koleje ve výší 14
stop nad hladinou vodní povedou obloukovým ocelo
tým pažením, jehců nejvyšší bod bude se nacházet
160 stop bad nimi, tedy ve výši 290 atop nad vodní
bladinou. Společnost pennsylvanské dráhy vedle prak
tické stránky přeje si, eby most ov možná přispěl k
ozdobě města. Plány vypracoval bývalý mostní komi
eař G. Lindenthal s pomocí architekta H. Horobo
stela. Ocelové oblouky provedeny budou stejným způ
sobem, jako a mostu přes Bleckwalle Island. Nosnost
nového obrovského mostu má být 3s0krát větší, nežli
jakou vykazuje brooklynaký most. Počítá se, še celá
stavba provedena bude během tří reků,

O zemském zřízení a volebním
řádu do zemského sněma pojedná nejbližší číslo
„Knihovny Obnovy.“ Cena určí se vnejbližších dnech,
přihlášky přijímá již nyní Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové,

Druhá česká pouť do Lurd. Poněvadž
do 1. července přiblášeno již přes tři sta účastníků,
je zvláštní vlak úplně zabezpečen. Poutníků všsk
může býti více — při I. pouti náe bylo 468 —aproto
se budou přijímati přiblášky ještě do 16. Července
pro všechny tři třídy, potom ač do konce července
jenom pro II. třída. Prosím opět dpp. faráře, aby tuto
zpráva laskavé svým farníkům vo známost uvedli.
Leopold Kolísek, farář v Předklášteří, duchovní vůdce
pouti.

Listárna redakce.
Do Dobřenie. Uveřejníse příště. Diky.

"Tržní zprávy.
T Hradci Králové, dne 28. Června 1007 1

bl pšeniceK 14*60—16:00, šita K 11:60—1220, fječm-
neK 10:60 ——, prosaK ——————,vilve K 1660
———. hrachu K 22-30———, owa K 760—820,
došky K —— ———, jahel K 24:00———, krap K
22-00—88-00, bramborů K 4:00—4*40, 1 hl jetelového
semene bílého K 000-00—00:00, 1 bl. jetelového ne
mínka čer. K 00 00—000'00, ruského K 00'00—00'00
máku K 5620, lněného semene K ——-———, I
kg žitných otrab K 13 90———, 100 kg pšeničných
otrub K 18-———00, 1 kg másla čerstvého K 2:40
—280, 1 kg másla převařeného K 0.00—000,
1 kg sádla vepřového K 184—1-92, 1 kg tvarohu K
036—0'44, 1 vejceK 0:05—0'06,1kopaokurek K9 —
12:00, 1 kopa zelí K 000—000, 1 kopa kapusty
K 0:00—0:00, 1 bl cibule K —80——'90, kopa drob
zeleniny K —90— —, 1 pytel mrkve K 1—— 3—,
1 kopa salátu K 090—1-70, 1 kopa otýpek tržele
K 0:80—2-—, 1 košíček třešní K —60 — Natýd. obilní
trh v Hradci Králové dne 28. června 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 04, it
82, ječmene 0,0ves 215, prosa O, vikva 0, hra
chu 00, čočky 0, jahel 0, kran 0, jetelov. semínka
00, Iněného semene 0, máku 0. — 3.) Zeloniny:
zelí 0 kop, cerele 0 kop, petržele kop otýpek 200, cibul
80 hi, drob. zeleniny 300 kop, mrkve 80 pytlů,
brambor 44 hl, saláta 100 kop. — 8) Ovoce: jablek
0 hl, hraňek 0 bl, třešní košíčků 200. — 4) Drob.
dobytka: vepřů (0 kusy, podevinčat 611 kusů, ků
slat o.

Továrna na cottagová americká |

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
.v Hradci Králové.

Skla dy:
Badapošt, VIII.ker Józseř

. krát 15os. — Prahe,
Fordinendova. tř. 43. —-ViešTEL,Mariahilferstr.tb 4.

waČEN
SLAVIA,

VZÁJEMNĚ POJIŠŤ,
BANKA V PRAZE.

SAZBA A PODMÍNKY VYNIKAJÍ OSVĚDČENÝMI VÝ

HODANT A LIBERÁLNOSTÍ,

VOASOKG AAO

Poděkování.
Mému obobémuo zesnuléma manželi

Jakubovi Motelkovi věnoval v dlouho
trvající nemoci

| p.MUDr Šob

SOSIAR

6

VŠECHEN ZISK NÁLEŽÍ ČLENŮM, NEBOŤ SLAVIAz Kuklen
JEST ÚSTAVEM VZÁJEMNÝM.

tolik starostlivé, přímo otcovské péče,
tolik nezištné, obětavé námahy, že
cítím povinnost

—— POZORCHODNY JSOU ZVYLÁŠTĚSAZBY: ——

PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO
PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,
NA VĚNO DÍTKÁM, NA
VÝSLEDKY MNOŽNÉ, SE
49, STOUPAJÍCÍM ZÚROK,
NÁ POJIŠTĚNÍ PENSÍ -

Y POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCELA SE 10%,
DIVIDENDA.

RESERVY A FONDY | K 31,865.380'80
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.159:57

veřejný, nejsrdečnější dík
idomilovi tomo vzdáti.

A6

©)
VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

GENEK, ŘIDITELSTVO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

AIA || AAORAVOIAI6)

NAVŠTÍVENKÝ
- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

V LUBLANI, VE LVOVĚ A ZÁHŘEBĚ.

Bůh zaplať, slovatný pane doktore,
stonásobně Vaši vzácnou. šlechetnost.

* Marie Metelková
v Pražském Předměstí.

$
š

ADRESSA PRO TELEOR.: BANKA SLAVIA PRAHA,

Veleotěnému P. T. obecenetvu w Hradoi Králové a okolí
a pp. příznivcům!

Dovoluji si tímto oznámiti, že jsem přejal ve svou správu chvalně
zoámý hotel a restauraci v Adalbertinn v Hradci Králové vis Avis Grand
hotelu, jež jsem znovu zařídil a vším pobodlím opatřil. takže budu moel
velectěné obecenstvo v každé době co nejlépe obsloužiti. Budu čepovati

borný hradecký ležák, Eliščin granát a prazdroj z plzeňského měšťan
o pivovaru přímo od čepu. Zvláště upozorňoji na svoji chvalně známon

výbornou kuchyň. Odporačaji místnosti své k uspořádání vzorných sva
tebních a primičních hostin.

Pečlivě připravené levné obědy v předplacení.
Při restauraci jest jediná v Hradci toho druhu, nově upravená, stinné

zahrada, s výborným knželníkem. .
Vína tu- i cizozemská. Čisté, vším pohodlím opatřené pokoje.
Doufám, že mne P. T. obecenstvo v mé snaze hojnou návětěvou pod

porovati bude. S úctou

„Václav Sternberg,
bývalýghotelior „u Koranního prince“ v Čáslavi,

nyní v Hradci Králové.

„Ee „Práce".
kř estansh U dělnílé Předplatnéčinípouze8 korunyročně.
má odebírati svůj odborný týdenník Administrace„Práce“ v Hradci Král.

dlalinnéavodoládebnélázněvĎoddanět
u Pardubic

ýtečnou račelinou, svou polohouv podnebí ustálen m
úásami,jen našemamilémoPolabí vlastními,lázněns preního řádu.

přísnou životosprávou a dleteu docíleno
ně(gicht),rheumatisamu kloubovém | eva

staly so v poměrně kratičké době svou
ném a rovněž | ovými přírodními
Rašelinou, moderní vodoléčbou, masáží, tělocvikem
v tomto prostředí překvapujícíchvýsledků při těchto chorobách:
lovém, potcích vwkloubech, nehybnosti kloubů po rhoumatismu kloubovém |! úrazech,
chorobách žaludku, střev, jater (| cukrovce), chudokrovnosti, bledničce, bělotoku, výpotoloh
matečních, chorobách mužů, chorobách nervových a michových: neurzethonii, lechias, aid.,
bolestech po střelnýchzlomeninách,pa zlomenía poranění,chorobáchplicníchasrdečních, nemocech e, skrolulose a vwrekonvalescenci.
Lázně byly správou Občanské záložoy v Bohdanči, v jejíž vlastnictví nedávno přešly, různými přestavbemí

nonejen nátladem tak zdokonaleny, še vyhovují v každém obledu moderním požadavkům doby nynější, číměstávajíse nejen hledaným útočištěm všech trpících, ale i milým útalkem téch, kdož po denních trampotách v krásách pří
rody adejší tiché krejiny hledají osvěžení a posilypro další svůj život. Rozsáhlý a plině pěstěný park

rozprostírá se sž k lesům jehličnatým, do nichžpřítop láseňským hostům vyhrazen.3K 60h denad. — Byty nádhernékoupelí —H alevnástrava počínaje od A sařísenáod
T podičaje. — Zlášiní veškeré úřadnicteo, nemajetnéosoby, jakož (pro sřísenae

Rodypro p. 5 m n ústavů.
Lázeňský lékař MUDr. Jindřich Požár.

Lékárna,pošta atelegraf vmístě. — ZPardubic dennětřikráte poštovní ení, jakož 1na požádánívlastní
povozy. + Vedení lázeňského hotelu převzal p. Ant. mok, hoteller s teboně. — Správa lázní opatří též

levné letní byty mimo lérní.
Salsona od 1.května do konce září.

SRB“ Žádojte o prospekty. "M



Besídka.
Jak Venoušek vojákoval.

III.

(M) Jitro vzcházelo růžové, Pletivo „babího léta“ honilo se po planinách Letné,oplé
talo tam hustě lončící se párek, Hermiuko a
Venonška. Ovíjelo jesítí hebounkou, jež tvo
řila guirlandy tak krásné, že opravdu škoda
bylo porašiti ta nahodilou krásu. A Venouškovi
u Hermince bylo té krajkoviny jistě líto, že
vinuli se tak těsně k sobě.

Dnes nebylo volno ani jednomu ani dru
hémo z nich. Štesk lončení, báteň příštích dnů
padly jim v mysl. Měli se přece jenom dosti
rádi ti dva bacalatí tvorové, ač včera tak trochu
Jehkomyslně o rozchodu mluvili. Herminka
s radostí byla by obětovala ten svůj sen 0
flirtování s kadetem, Venoušek rád by se byl
zbavil vší té vojenské nádbery, která ho bez
tobo ca všech stranách tlačila a škrtila. Ale
nebylo vybnutí, Na vojau musel, musel pryč
a to již dnes odpoledne.

Herminka plakala usedavě, srdéčko zkor
moutilo se jí; jako před pobřbem bylo jí chu
dince. A Venoušek? Chudák, dobrák, slzel také,
těšení nebylo nic platné, železný osud, natnost
postavil se před ně 8 plnou svou ledovou tvr
dostí.

Bloudili po Letné, kde několik párů
mladých lidí hrálo latrn teunis; bujně vykč:
kovali ti bráči vysokých vytrenovaných postav.
Slanéčko vesele počalo zahřívat, léto ukaz 
valo na sytých barvách vítěznou 8v0u poslední
krásu, kterou podzim již červeně a žlotě pod
barvoval. Vše jásalo a dýchalo životem, jarostí,
zralostí a veselím.

Zarmoncený náš párek zabočil kol voda
renské věžičky na pobourané a srovnané Ma
riávské hradby; kol Jetobrádku královny Anny
a kadetníškoly vešli na hrad. Šli beze slova,
bezmyšlénkovitě, bez cíle, ploi smatko, s hlavou
dolů skloněnou. Voják stojící oa stráží u budky
ve drubém dvoře hradním čekal na povinný
pozdrav, jehož Venoašek jako „vojín“ opome
nouti neměl. Ale nedočkal se, Venda šel dál
ani se neohlédnov.

Voni jsou ňákej fórovej voják, voni
frajviliku! Kdybych byl takovej, tak jich budu
štelovat, ani by se hoout nesměliI“

Voják, eilný ve.kovský hoch, se zlobil
jen na oko, smích seděl mu na rtech a tisíce
diblíků šelmovatví z černých očl měřilo
úžaslý párek, zejména Herminko.

„Jen doa dál, ale tamble u hauptvachy
salatojoo, sic budou zavřenej, až budou černej“

Vojáček protektorsky pokynal Venouši,
jenž zmaten něco koktaje uctivě zasalatoval a

počal dále přecházeti podél zdi, u které budkastála.
„To je ňákej hodnej člověkl“ povídala

Herminka, „8 všimnul jsi 8j, jak černý měl
voči 14

„Poslouchej, Herminko, těch vočí nech,
ale já vokolo hauptvachy nepudu, poď zadem,
po starých zámeckých schodech“.

A šli. Prošli klenutým podjezdem pod vy
soký portál kostela sv. Víta, zahouli na levo
do Vikářské uličky a tu vjel v zarmoucenou
hlavu Venoušova nápad: Hermiako, poď na
Vikárko na paprika“. Herminka se sice upej
pala, mlavila kdesi cosi, co by tomu lidé řekli,
kdyby ji viděli samotnou 8 ním, ale na konec
přece šla. .

Šli, najedli se, popili, dostavila se veselejší
nálada, takže když se dole na Radeckého ná
městí před dvanáctou hodinou rozcházeli, ne
byli tak moc dojati.

„Tak, kdy pojedeš Venoušku?“ tázala se
růžová ústka Herminčina,

„Ve dvě bodiny, zrovna ve dvě z Fran
tiškovýho nádraží, Herminko, pudeš snad se
mnou?“

„To se 6amo seboa rozumí, přída k Vám
hned po obědě, tatínek taky“.

A rozešli se, davše si neohroženě na né
městí za bílého dne hnbičku hlasitou, mlaskavou.

Bylo lkání, bylo naříkání, slz tekly po
toky, bílé šátky mávaly, Venoušek bled a dc
jat unášen byl supavou lokomotivou k vino
radskéma tunelu, jenž milosrdně přikryl

slzy statečného vojína a dopustil, aby nepc
zorovaně mobl atřít zrádnou rosa oa lících.

Na peroně zbyl dojatý hlouček lidí; —
Venda, Venoušek už je

pryč, až odjel do Tridenta, (Pokrač.)

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Katolíci, čtěte a rozšiřujte!

Útok profossoraMasaryka
stna církov katolickou. ::

Odrazil Dr. deset Topolský.

Stran 128. Cena pouze 32 hal.

Krátký obsah:
Všeobecná povaha královéhradecké debatty o »ná

boženství a intelligenci.c (Str. 1.—3.)
Vyvrácení námitek Masarykových proti panenství

Rodičky Boží. (Str. 3.— 10.)
»Na sněmu vatikánském nejlepší biskupové od bi

skupů analfabetů asijských přehlasovánic? (Str.
10.—11.)

Církev katolická zfalšovala Písmo svaté? (Str. 11.— 12.)

Katolíci inferiorními v ohledunárodohospodářském*
(Str. 12.—34.)

Náboženství katolické nemá v sobě ničeho, co by brá
nilo nebo zdržovalo národohospodářský rozvoj. Dokladem
toho řády katolické, Jejich zásluhy o zemědělství. (Str.
15.—18.) Rozkvět národobospodářský v Německu za ka
tolických jeho dob. Rozkvět zemědělský. (Str. 17.—20.)
Blahobyt a přepych rolnictva, (Str. 20. - 21.) Skvělé
hmotné postavení dělnictva. (Str. 21.—23) Rozkrět a
blahobyt řemesel a obchodu. (Str. 23.—27.) Ze katoli
cismus není příčinou úpadku národohospodářského, viděti
nyní na Belgii. (Str. 27.—29.) Jsou Spaněly. Italie,
Francie, Rakousko zeměmi v pravdě katolickými? Co
příčinou úpadku národohospodářského v některých těchto
domněle katolických zemích? (Str. 29.—33.) Možno ná
rodohospodářský pokrok v Německu přičísti pouze pro
testantům ? (Str. 34.)

Kalolíci inferiorními v ohledu vědeckém? (Str.
34,—98.)

Katolická církev nebrání pokroku vědeckému. Jak cení
rozam lidský, ráklad vědeckého bádání, církev katolická,
a jak o něm mluví Luther, Kant, Lessing, (Str. 45.—37.)
Zásady katolické morálky o vzdělání rozumu. (Str.
37.- 38.) Zásluhy církve katolické o školství. (Str 38.—10.)
Úpadek vědeckého snažení za reformace. (Str. 40.—41.!
Ulenové katolického kléru v prvních řadách slavných
vynálezců. (Str. 42.—45.) Galileo Galilei. (Str. 46.—52.)
Kultura vytvořena ve znamení kříže. (Str. 92.—56.) éče
církve katolické o knihovny od nejstarších dob až do
doby přítomné, (Str. 56.—66.) Význam otevření archivu
vatikánského pro vědu. (Str. 66.—68.) Služebníci církve
i nyní průkopníky kultury a civilisace. (Str. 68.—71.)
Fandace kněží katolických ve prospěch chudých studu
jicích. (Str. 71.—72.) Papež Lev XIII. vybízí ke studiu,
zvláště věd přírodních. (Str. 72.—74.)O vědě a víře. Víra do
plůkem vědy. (Str. 74.—76.) Věda neustálená nemůže
upokojiti člověka; člověk bez víry nešťastný. (Str. 77.
—80.) Rozpor mezi pravou vědou a vírou nemožný.
(Str. 80 —B1) Dogmata církve nejsou zotročením ducha.
(Str. 81.—82.) Náboženství nebrání volnému bádání.
(Str. 82.) O ingnisici. (Str. 82.—85.) O indexu zapově
zených knih. (Str. 83.—88,) Příčiny, proč v Německu
protestanté mohou se vykázati větším počtem učenců.
(Str. 88.—90.) Katolíci nestojí nikterak v ohledu vč
deckém za protestanty. (Str. 01.—92.) Vážné vědecké
studinm neodvádí od Boha. (Str. 92.—94.) O některých
přídinách, odkud mohla vzniknouti výtka o vědecké in
ferioritě katolíků, (Str. 94.—97.)

Kalolíci inferiorními populačně?
Přičiny zjeva toho ve Francii. Národ bez Boha hyne.
(Str. 98 —101.)

O morálce sv. Alfonse. (Str. 101.—103.)
Špatní papežové. (Str. 103.— 106.)
Zázraky lourdské. (Str. 106.)
Preputium Christi. (Str. 107.)
Útok Masarykův na katolický tisk. (Str. 109.)
Církev katolická v rozkladu. (Str. 110.)
Pryč z církve? (Str. 111.)
O budhismu. (Str. 111.—113.)
Náboženství bez dogmat, (Str. 114)
Masaryk o protestantismu. (Str. 114.—115.)
Významná slova protestantského učence o církvi

| katolické. (Str. 119.—123.)
oje a vítězství církve katolické. Z církve nikdy!

(Str. 124)
Píseň hněvu. Báseň VL.Šťastného. (Str. 125.—126.)

Objednávky vyřídí obratem

Administrace!,,Čas. Úvah“j
v Bradci Králotvé.zdi

Legitimace TD
do důvěrných schůzí

dle $ 4. shromažďov. zákona
ze dne 15, listopadu r. 1867

dostati lze levněns

v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,

Švýcarskédo jnicenejlepší

kozy a celé stanice plemenné,
švýcarské včely, roje i krá
lovny, med jako plzeňské,
čistý a dobrý, skalní holuby
a zlaté české slepice i kuřata

hned dodá

Včelařský spolek v Loučení,———...."
JAN STOUPA v Praze,

Václuvské náměstí číslo 32.,
doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkových,
pokrývek na st ly a lůžka, přikrývek pro
šivaných a flanelových. přikrývek cestov
nich, plaidů, deštniků veškerých cestov

ních potřeb, županů, haveloků atd.
Úplné zařizení do hotelů. — Úplné zařízení
bytů soukromých. —Úplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.
pap- [ilustrovanécenníkyzdarma a franko. iy

JE3ECIEJE):JEZCJE,JERCHOIEJEJEICIEJE
Vysoce důstojnému duchovenstvu

dovolaje si uctivě doporačiti:

Oltáře, kazatelny, Boží
hroby, křížové cesty, ře

zané sochy svatých
a veškoró řezbářské a štafírnické práce
———— za velmi mírné ceny

Jan R. Wolf
umělecký závod řezbářský, sochařský

a štafirnický

v Rovném (u Dobrušky). ů
2620262626633C263EJEIE=3E2E3EICE

Chrámové svíce
voskové“

dle liturgických před
pisů vyráběné,

:

33632626“26CIEICICIDEIEEE

svíčky a obět. před
mětťy pro místa pout

nická, prvnější pří
padoými obrázky 0

polovoskovéG zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce ustry,— svícekostelníste
(paškaly) 8 krůpě- arinové,jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

v. přijímání a av.

zápalkový drát,
svíce obětní "Zig

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do obora
toho spadající výrobky do

: : oručuje vejedůst. kruhům
biřmování se stuhami duchovním největší speci
s případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna
"réomenre) Mladé Boleslavi |<

Továrnísklad: PRAHA, Václavské; náměstí, 40.
Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.

. Vyznamenáno na výstavách :!
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1008, zlatá
medalie.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1905,
diplom čestného uznání. Wideň 1906, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.

uznané. Vzorky a cenníky zdar



za volico levné ceny nabízí

x7 ŠOI.C,ó
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové.

Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů Ó
a hodin všeho dcuhu. o
Prodej se zárukou. 9

OOODOOOCOO

— Specislní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích ván
OP“ s kamny i bez nich W

firmy

Josef Komárek,
závod kiempiřský, zařizování plyno- a vodo=
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko.

OLTÁŘE KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

nl

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

ZALOŽENO 1834, PROVEDENO PŘES 0 OLTÁŘŮ.

% $ECDL OCÍ
390 zl.

jídelna nejmodernějšíhoprovedení,
1 kredeneo se zrcadlemkřišťálo

vými skly a mramorem,
1 stříbrník se zrcadlenkřišťá

lovými skly a mramorem,
1 kobercový divan,
1 patentní vytahovacístůl,
©kožených křesel

na každou stanici zasílá

cís. král. dvornívolkozávod s nábytkem

KY. okuherský HradecKráloré
proti hotelu |„Merkor“,

Cenntky a prospekty zdarma a framco.
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C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

X Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyrši“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.
„A

Krásný a trvanlivý

nÁlěr na podlahu
docílí se pouze Mlarxovými barvami od firmy Fr.
Viktorin v Hradci Králové.

Jantarová laková barva na podlahu schne
v 6 hodinách, má krásný lesk a jest nejtrvanlivějším ná
těrem vůbec.

Emailová rychleschnoucí laková barva
na podlahy vyniká překrásným leskem a schne úplně

Tyto podlahové barvy jsou ve 4 odstínech světlé
neb tmavožluté, 1kg. krabice vystačí na 8 -10 m! a stojí
K 180. (Vyžádej'e si vsorníky.) 1 natěrací štětec stojí
50, 60 a 70 hal

Smaltová glasura (email) Marxova,ve všech
odstínech, poskytuj“ barvu i lesk zároveň. Schne rychle
a tvrdne porculáuovitě. Hodí se zejména k nátěru ku
chyňského nábytku, kovových i dřsvěných předmětů, zdí
v spižírnách i koupelnách, dá se mýti studenou i teplou
vodou, vzdoruje výparům vodním a jest tudíš nezbytna
v místnostech, kde se chovají potraviny a kde se hledí
zapuditi veškeré nepříjemnosti způsobované hmyzem, hou
bovatinou a plísněmi. Krabice '/, kg 48 h, '/,kg .0 h,
'/, kg K 180, 1 kg K 240.

Suché barvy facádní, povětrnostivzdorující,
všeobecně uznané za najlepší nátěr na průčelí dom, ve
všech odstínech.

Barva, ješ zasýlá se jako prášek, poleje se vodou
a nechá se, možno-li přes noc stati, aby 8e co nejdůklad
nějí rozpustila. Zbytečná voda se pak sleje a zbylý roztok
barevný přimísí se k připravenému již a ahašenému vápnu,
k bílení určanému, jež se .odon patřičně rozředí, aby se
mohlo dobře natírati. Menší či větáí přísadou barvy fa
cádní docílí se odstínů světlejších neb tmavších.

Na 10 m? stačí 1 kg. Cena za 1 kg 40 hal,

Vosk na a parkety k vkamžitému upotře=
bení, jímž docílí se nejkrásnější lesk. 1 krabice 80 hal.s
K 1:40. Hoblovačky ocelové k čištění podlah a rarketů
1 bal. zA+90 neb 40 hal.

Při pcštovních zásylkách se obal neúčtuje a při
zásylkách dráhouzasýlá se franko.
PRE“ Žádejíe prospekty, cenníkya vzorníkyzdarma. -jj

Fr. Viktorin,
—: závod materiální a výroba barev :—

v Hradoi Králové,
Velké nám. (proti bísk. residenci).

GPU
K GTPLSKÝMPROTO
a k novému školnímu roku

uabízíme :Dobroslav Orel
Theoreticko- praktickárukověť

chorálu římského
pro bohoslovecké « učitelské ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno o. k. minist. kultu a vyučování,
a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnobými vy
nikajícími odborníky.

Stran 250 velké 89

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 3:80.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

8 „Časových úvah“/
posud jsou na skladě tyto spisy:

Raiffelsenovyzáložny- -< 8hUčtesezdějin....... +... 16,
Oslava Husova .. . . . + + 4 6... 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1036 %.
ŽalobavyděděnceXIX.věku... ... 8,Otrestusmrii-2 D,
Zrušení řádu jesultského. . . . - 8,
Vláda židovstva . .. .. . . . 2. 8,BližekRima-o B
Moderní choroba a Její protilék (o tisku) . 8,
Vyznánístaréhohříšníka .. . . -+ « 8,
O se. zpovědi... . . -+ 8,
Svépomoc dělniotva . . . . - . 8,
Pryč s dogmaty - . . . -+ + + + + +. 8,
Fara katolická a protestantská .
O úpadku náboženství mezi protestanty . 10,
Zpráva o sjezdě českoslovanských kuto

líků v Hradci Králové
Veliký biskup <- < 5,
Důležitostpravéhonáboženství.... 16,
Pokoraa náboženství. . ... -+ + č“
Zakládejte odborové spolky . - - - « 5,
Husité jindy a nyní. . -< < + + + + + M,Měkolikslovopapežství...- - -- 8,
Katakomby -© © + + 4+ + +. 8,Českénáboženství...-+ +-16»
O ústavním životě w Rakousku . . . > „PlusVII.aNapoleon-< +* -+ 8,
Sebevraždy studentů. - +. < <- +- 8,Českákonfesse-+ ++++4+ 2,
Učelnostv přírodě -< -+ - 16»
Pohřbívati čí epalovatl mrtvoly? . . . < 8,
Moderní náboženství Masarykovo 8,
Jubileum mariánské a Lurdy . - - - -- 8,
Otrociví zrušeno křesťanstvím . . - -- 16,Spojencieplritistů.. . -+ +- 8,©manželství-. -+ ... 8,Braňmesetiskem- -< ++++- 8
O zázracíchKristových -..- -+ 18,
Jest úcta Panny Marie oprávněna? . . . 3,
Mávštěvouu Slovanů. -< +- + ++- 8
Volnékapliolyo spořivosti|... +- 8,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové."91000JETAS OOOM

Atelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josof Můhl, "kutepce,nástupee,
w Nové Pace (Čechy),

provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

"4

Četná doporučeníod veledůstojnéhoducho
venstva k volnémunahlédnutí.



i
£ N
$ o . 5: Bohdan Melichar v Hradci Králové. :
% (Bývalý závod Pospíšilův.) R

3 VoškoréÚnenztále na skladě, a naprosté| rárnosti8noličnostsvědět So oojednávěkobratem rody .

i KXRKRXKKXX XXX ČEL OOA DD VĚDY

V A R R A NY duchovenstvu! Kuptesi důležitýspis:——.. Karel IM.
osvědčenýchsoustav kuželovýcha pneuma Jan Staněk Kar Bělé | » v
tickýchv důkladnémprovedení,jakoši Konriktukéu, E roh jako křesťan a vlastenec.
*harmonia :

úoporačuje

majitel c. k. výsadya záslužného kříže
— Edébní pelstcké akademie =——

BED. ČÁPEK, ©
stavitel varhan a harmonií v Poličce.

Závod založen roku 1874.

Mojdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závoi

Jos. Kieslicha
w Hradci Králové

odporučuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a snovuzřizování

oltářů, kasařelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch
a plným ohledem 'na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy, rospoč:yatd, ochotněa bezplatně.
Četné dopisy nanání po ruce,

9

© 9

BED IE IEICOKDOODO0ODODO DEOG

Z Koncesovaný elektrotechnický závod. x
x, , x
a Josel Ježek v Hradci Král. «

s naproti Grand-Holelu. =
x Zařizuje x

E elektr. zvonky, telefony, š
i hromosvody. s
5 Hlavní sklad všech elektrotechn. s
* a sportovních potřeb. *

% Fonografy. Gramofony. %

ž pap“ Výměnagramof.ploten. "W <

I NILI 30203 JR300 VEP 0M00 0

-ohěběšěššjěěáěí
Anglicky
a německy

vyučuje zkoušený učitel
v

ALOIS TOPIC,

spe
cielné na kostel náčiní, dovoluie

* doporučiti svůj hojně zásobený
A sklad ve vlastní dílně ručně praco=

vaných kostelních nádob a náčiní,

jeko: monstrence, kalichy, ciboria,ampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádoby a t d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

Intenci a jen v ohni slatá a stříbřá. Na požádání hotové
ráce na úkárku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

Za veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

FOCKOOOKIKXIXMOKOOKOA

JAN OTOUPA V PRAZE,
Václavské
nám. 32.

Wp“ prodá "JE

následkem neočekávané a bez

příčiné výpovědi —
za účelem zmenšení sklada své

ohromné zásoby zboží
za báječně levnou cenu!

E zasvócenému svátku

sv, Cyrilla a Methoděje
dne 14. července

nabízíme

písně s notami;

1. Ejhle oltář Hospo
dinůvzáří...
(mešní).

2. Bože, co's ráčil před
tisíciroky...
(hymna Velehradská).

89 4 str. 1 kus za 4 hal.,
100 kusů 3 K.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

P
Pensionát Uršulinok

v České Skalici.

Obsahuje německou osmitřídní školu
s právem veřejnosti. Chovanky mohou
se též vzdělati v jazyce českém, fran
couzském a anglickém; mimo to cvičiti

| se mohou v malbě, v hudbě, učiti sevésti domácnost a všelikým ženským

| pracím i vaření, žeblení a přípravěprádla.
Ústav má krásnou polohu a vyhc

vuje všem počadavkům.
Měsíční plat jest nejvýš mírný; sa

budbu platí se zvlášť.
Školní rok počíná 15. září b. r.

Představená.

Plše Jiří Sahula Cena 3 K.

Objednávky vyřídí obratem

administrace „Časových Úvah“ v Hradci Králové.POEAOA
E

Bp- Čtěte a rozšiřujte
tyto spisy, jež právě vyšly

v IL. vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl. — Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sahula. — Cena 8 hal.

GO

Objednávky vyřídí

O

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 at, Malá Karlova
ul. čís. 49nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
860 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje ae
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
štho až k bohatému ft
guralnímu provedení a

sice 1 se čeleznými
| © rámy, sílčmí vsasením.

Veškeré rozpočty, skizzy I odborná rada bezplatně, beze
vší závaznost! ku definitivní objednávce.

PRE" Nesčetnáveřejná i písemnápochvalná uznání,jiš
Založeno roku 1836.

e
Josef

Krejčík
Zkosi V PRAZE,

É5? umělecký závod so
$“ | ohařský a řezbářský.

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

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
ové cesty, jesle, Boží hroby, kříše, kasatelny,

Spovědníce itelny, pono0 svýeny, dustry, pul.
tky atd. dle slohuostelů, raná r emaobrasy,premie, fotografie a diplomy. nábytek a

růsné předměty hodící se su „arky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bosplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

O



Doporučujeme

První výroba

věžních

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na L)
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

OOOOOOOO00000000006

Vina ku mši sv.
Zaručená přírodní, jakož i

Jemná tabulovů vína vlastního Školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučem Ordinar. listem diec. Ces.- Budějovická

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního vína.

Ignáce V, Neškudla Syn
: (protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
zj (bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výpraebticch)

: doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
: svůj osvědčený a často vyznamenaný

: výrobní závod
jvšeh kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
=| Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |:

se na požádání franko zašlou.

180.0.0000.0.00080006608008

——- l.
4. 0-6nde6rde BoRuboOBUBB-01000 UBUdUA.01000009 08 0 NAAVÝTÁT duDu6 40:8.
a

Služební výkaz
jako příloha k žád.sti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32)
dostati lze 1 kus za 3 hal. — 560kusů

za 1 K

wbiskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

AKXAXXXAAXAXAIXAXAXXAIXX

Půjčuji za nejmírnější poplatky x

ku národním slavnostemobleky
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradoo Král., Pětidomy, č. 288.

První český katolický zárod ve Yidní

František Řuber
Dílna ku vyšívání

a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

a t.d.
+" »Videň,

VII. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukázku sasílá
se vše franco.

OAK KIPOA BAY
Skvělé výsledky v poměr. krátké doběl

při dně, hostci, rheum.,
lechlae, žensk. ne
mocech, chudo
krevnosti Krásné

letní sídlo.
Lesní park 600.000 m?

XXII. sezona 13.V.—15.IX, 1007.

Více vyznam. 3 stálí Idzen. lékaři.
Rybník, lázně,tennis. Snížené ceny

obdrží: důstojníci, vojenští a státní i zemětí
úředníci. Sluhové státní a zemští, důst. kněžstvo,

členstvo spolku učitelů (z Čech, Moravy a Slezska),
všeobec. úřed. spolku i spolku železničních úředníků

ve Vídni. — Více vyznamenání výstavních.

AASIANDB SOND NVA
v vwUčněé

9. dobrým školním prospěchem
přijme

uměl. závod poslacovačský

JB, ZERUNEÁv udá Er

první NÁŘUDUÍDANÍ
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čenst1a „Vzájemuost“ v Hronové. Téžlze

obdržeti partie zboží 30mt.,obsabujícíkaždárůzné látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež

| nechají se v každé domácnosti výhodné upotřebiti,sa K 12-—, vyplaceně od korua 20"— výšo.
Vzorky a cenník zdarma a franco.

V
Šeob. úvěrní společnost

v Hradci Králové,
Aliálka ve Vídní VI., Getreldemarkt 18,

přijímáwiklady od 1K počínajena
úrok 4/—5, dlevýpovědi.

Záruka hotově splacených závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčkyúředníkům, učitel důstoj
níkům obchodníkům a vůbec úivěryhodným

esobém všech stavů ma výhodné splátky.

Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.

XG2 XBODKEPIXČPI XEPI X

*Jan Horák,soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zesílá na požádání vždy

Sdle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mcho ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na4

zkoušku.

m Welejemnélátky na taláry.,
va Též na splátky bez zvýšení cen!
XCBI XCBDKGOIX GB X PI

X683

XICSDXEODX6B3PI

XCEDXEBIXČES

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

| Veledůstojnému ducho-enstvu
l doporučuje se

první a nojstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupskou Milostí revide=M

Mešuí nádoby jen v ohml
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, : spočty, nákresy I
hotové zboží na ukázku 0
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bes přirážek.
ORP“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “fj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěrnzávodudomácímu.

Továrnarr
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JG Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

saloýn

rumy a punše, likéry, sladké ov
víno, bíléi červené,vino bortivkové (medici
nalní),vína sladká avino Šumivé (šampaňské).

posorňujeno avlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levny ko a
elivovlci, vše vlastníhopálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výsiavě v Praze: stříbrnou medaillé

medosll.
stální a diplomem slaté medatile,

nými déplomy s Právem.rašení slaté
Vzerky zdarma a Iranko,



Doporučujeme

Vinaku mšisv.
Zaručená přírodní, jakož i

Jemná tabnlová vína vlastního Školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, snepy přírodníchvío

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordimar. listem diec. Ces.- Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního vína.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
: (protokolovaná firma) 3

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, d. Rolkudly, faráře vs Yýpraobtielch)

doporučuje P. i. veledůstojn. duchovenstva |“
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod :

všech kostelních paramentů,;
praporů a kovového náčiní.

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

TE TT TOT KOOKO NTJETTI TTET TAKTT T T TA KO
P

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kvinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32)
dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kusů

za 1 K

v biskupské knihtiskárně
v Hradei Králové.

AAXXXXAAXIOOCX

Půjčuji za nejmírnější poplatky

X ku národním slavnostemMoblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antenín Měkota,

Bradee Král, Pětidomy, č. 288.

První český katolický závod ve Vídní.

Františekuber
Dílna ku vyšívání

"a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

+7 »»Vdeň,
VII. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sastlá
se vše franco.

JE
'[o]

Pensionát Uršulinek
v České Skalici.

Obsahuje německou osmitřídní školu
s právem veřejnosti. Chovanky mohou
se též vzdělati v jazyce českém, fran
couzském a anglickém; mimo to cvičiti
se mohou v malbě, v hudbě, učili se
vésti domácnost a všelikým ženským
pracím i vaření, žeblení a přípravě
prádla.

Ústav má krásnou polohu a vybo
voje všem požadavkům.

Měsíční plat jest nejvýš mírný; za
Ladbu platí se zvlášť,

Školní rok počíná 15. září b. r.
Představené.

Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova
nl. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
80 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje sc
ku dodání oken chrá
nových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

sice1 se delesnými
rámy, sítěmi osazením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznost) kn definitivní objednávce.

PRY* Nesčetná veřejná í písemná pochvalná uznání. “gjišj
Založeno roku 1836.

Šeob. úvěrní: společnost
w Hradci Králové,
u (proti Graodhotela)

zůrokuje vklady 4',/9/, bez výpovědi, 5%
proti 30denní výpovědi a 5',, proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dnech 18. aš 23. března 1. r. Jedmotou
zdložen v Praze opětně revidovdna,

ELLE

-TAVAVAVAvVAVvA-JE mMSLL
pl(KIKOCOOOATNKYA AvavaravaVa“7«

f
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f
ŽJan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvlíště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

>Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

GP X663 X6OIX GE XCEI

663X

X695XG3X663[XI663X XGODX6BIXCEI|E
Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii,

Veledůstojnému ducho-enstvu

první a usistarší odborné dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostuěj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revido
vány.

Mešuí nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry:!le, řádně a
levně vyřizují

. Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, ' zpočty,nákresyi

hotové zboží na ukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bex přirážek.

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzávodudomácímu.

m

Továrnaever
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IG, Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený
1566, nejstarší svého druhu v Čechách

— nabízí —

j koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, eladké ovocn
víne, bílé i červené,vino boruvkové (medici
nalní),vína oladká avíno Šumivé (šampaňské).

upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastníhopálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

néna Snložem kové Praze hářsbenou m nís u diplomems "m ji
nými diplomys Dráset Už late h .

Vzerky zdarma a Iranko,

4Pate
Pu
Láa T.



Založ.r.1909.

(Bývalý závod Pospišilův.)
Onaprosté správnostiasolidnosti svědší

stoletétrvání závodu.
Veliké sklady umožňují vyřizování

objednávek obratem pošty. "606K"AFoTVZ

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochranoou znáukoo.

„Pardabice

"G061

*ojtepam9)21Z:906114pu0j

248orBpomV787

Vídeň 1906. Zlatá medaile.
Aniverpy 1906. Zlatá medaile.

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uzaání.
kteréjjedině kupujtea žádejte1

„M ODMGOPOL.“
akelová svíčkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telafou 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 2.
Telefon č. 416

í Svůj k svému! a

Ť Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

o

stavby a znovuařizování

oltářů, fnsatelen,
křižových cest; Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch
s plným ohledem 'na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy,rozpočtyatd., ochotněa bezplatně.
Četné dopisy uanání po ruce.

© 9

Rozšiřujte

Časové úvahy!![EROXT
Ý |J90 zl. i

jídelna nejmodernějšíhoprovedení, 4

1 kredene se zrcadlemkřišťálo-£
vými skly a mramorem, =

1 stříbrník se zroadlenkřišťá-2
lovými skly a mramorem, :

1 kobercový divan,
1 patentní vytahovací ($stůl,

* 6 kožených křesel
na každou stanici zasílá

94|eds,král.dvornívolkozávods nábytkem(©

: KY. Skuherský Hrade KrálovéJŘ
proti hotelu |„Merkar“,

Legitimace u.
do důvěrných schůzí

dle $ 4. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati lze levně

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

ZALOŽENO 1873, PROVEDENO PŘES 40 OLTÁŘŮ.

4
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Ktelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Mah , Ant.Můhlanástupce,
v Mové Pace (Čechy),

provádí 8 odbornou snalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

+
Češná doporučení od veledůstojného ducho

venstva k volnému nahlédnutí.

—K
Železný nábytek

zaK 760

v U-U : 7 N71 ňBOMB XE

tytéž postele v silněj. provedení. „ , 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 25—
drátěné matrace.. . . .. ... A „18—
dětské postele. . . . . .. ... p „I3—kolébky.... <.. +... n„nl6—
mycístolky . . . ... . ... R
stojanyna šaty.. . . ....... p „im
stojanyna deštníky. ...... 2 7

OE“ velice praktické "By

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez:
plných stěn a Sspérovou matrací za K 25 —

doporučuje firma

JANSTOUPA"o
náměstí č. 32.

WW“Illustrované cenníky zdarma a franko. "WKEB XBOBO
KNARRRRNRNKNNNINNNNNNU

Koncesovaný elektrotechnický závod.

Josef dežek v Hradci Král.
naproti Grand- Hotelu,

Zařizuje

elektr. zvonky, telefony,
hromosvody.

Hlavní sklad všech elektrotechn.
a sportovních potřeb.

Fonografy. Gramofony.
Bag“ Výměnagramof. ploten. “N

NARNNRRRNNRUNANNN

JAN OTOUPA V PRAZE,
> prodá "Bu

následkem neočekávané a bez

příčiné výpovědi
za účelem >menšení sklada své

ohromné zásoby zboží
za báječně levnou cenu!——

ROKKA AXON
Veledůstojnému

duchovensávu!

Jan Staněk, 554%
Konviktaké ul. padř spo
cielné na bostoiní náčiní dovolaie

1 doporaěiti svůj hojně zásobený
JA, klad ve vlastní dílně ručně praco=

jb vamých kostelních nádob anáčiní,
jako: monstrance, kalíchy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky atd, vše
v přesmém alohu c Staré
předměty znovu opravuje v původní

Intencia ZDÁ DORSDA .neb oenntkypotée DA a, rospočty, nákresy neb ca 0.
Ra vsškoré výroč aslaesní ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Ch kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. prosované vý

robby bezcenné. Vše posílám již posvěcené.KOKK OKR

RIINNIIIICE
KAHNRNNRRRRNNARNNNNNUKNINU

Václavské
nám. 32.



Besídka. |
Jak Venoušek vojakoval.

V.

(M) Ujížděl ten vlak k zbláznění rychle!
Yenoušek sotva se trochu ze šala svého vzpa
matoval, když; hlásili konduktéři: Benešov
Beneschau. Ve Veselí-Mezimostí už byl klid
nější, v Budějovicích ma otroulo, v Linci už
nedočkavě natahoval krk svůj s těsnébo „hols
štráfku“, neuvidí-li Alpy.

A ty skutečně ponenáhla se objevovaly,
až pojednou uzavřely úzkon trať těsně 8 obou
stran; hrozivě čačly svými bolými, vodou pro
hlodanými svahy, až Venonšek polekaně za
vzdechl: „Teď by tak scházela lavina,“ Alo
lavina měla na čas, nepřišla a Venoušek šťastně
dojel do Solnohradu, Iošpruka a konečně do
Tridentu. Řádným, pevně kovaným a nikoliv
lehkým kufříkem vojenským obtížen vystoupil
Venoošek z vlaku.

Poslahové sesypali se naň jako vosy.
Mlovili všelijak: italsky, německy, ale Venou
šek nerozuměl ani tak ani tak. Lekal se těch
postav divokých 8 podivnými červenými, modře
premovanými čepicemi. Až tu najednou za
slechij: „Mladý pane, já jim to odnesu do ka
sáren.“ Mladý muž 8 usmívající se tváří, po
ctivoa, Širokou, slovanskou uchopil kufřík a
bodiv si jej na záda, pokynal Vendovi, aby bo
následoval. Vyšli s nádraží na široké bílé, nád
herným zeleným sadem proložené náměstí

Dantovo.
„Tak vy jste Čech ?"
„No jo, jak pak bych nebyl.“
„A odkod?“
„Z Praby.“
„A člověče, kde se ta berete?“
„Ale — — sloužil jsem tu u oamadvaců

tých, namlavil jsem si tu holku, tak jsem tu
zůstal.“

Vedlo se mu dobře, tak povídal dále
pražský Talián. Čechů projede Tridentem velká
síla. Mimo to naučil se dobře německyaitalsky.
Důstojníci 8 ním nejraději mlaví česky. Má
dvě děti, ale mimo několika slov česky ne
dovedou.

„Ale, mladý pane“, povídal ku konci bodrý
poslaha, „oni tu nevydržejí, jich pastějí domů,
oni jsou moc na tu vojnu zde tlastej!“

Venoušek sebou Škubl skoro rozlobeně.
Teď, když už je tady v Tridentě, uprostřed
těch nejkrásnějších Alp, v krásném jasném
slunném městě italském na zelené Adiži, v zemí
fiků, pomerančů a krásných žen černovlasých
a černookých, teď ma začne krákorat o tlouštce,
o návratu domů.
. Ale oúpokojil se brzy. Pilně prohlížel si
zevnějšek města starobylého i moderního. Po
jednou čarovný obrázek zjevil se Vendovým
očím. Hrad nádherný, bizzarní se všemi svými
typickými znaky středověku, cimbařím, kula
tými věžemi, gothickými chrliči obrážel se od
šedých alpských svahů a modrojasné oblohy
svou barvou stáří, sytě hnědou.

Zdi mohatné, vysoké zdály se ovládati
celé okolí a dojem ten sesílen byl širokými
jícny děl, do pola cimbařím skrytými.

A oprostřed té středověké nádhery pod
krásným portálem Ččernožlutá vrata, v nich
rakouský voják v čaku, s Červenými výložkami
— Castelkagórne.

Italský, biskupský brad pevný dosud,
pravé „castelliam“, objal Vendu evým chladným
náračím.

„To všecko je stavěno z mramora!“ apo
zorňoval ho posluha, „všechno je mramor,
i dlažbal“

Široké mramorové schody vedly k obikaci
12. kompagnie, na zábradlí jich otlačené hlavy
nějakých biskupů a kardinálů. Všude něco za
jímavého, tu soška, malba, egratito, obraz bez
ráma, kasetovaný strop, nádherný sloup, loggie,
lví kašna, kde vojáci právě vymývali si „ešálky“.
Venoušek měl oči všude, omráčen tou neví
danou nádherou.

„Tak už jsme tady.“ Poslaha shodil se
zad kufřík a 8 významným úsměvem hleděl
na Venoaška. Ten porozuměl, dal poslahovi
zlatku a za pomociněkolika úslažných vojáků
vnesl si kafřík do veliké prostranné síně a
stanul, nevěda co počít.

Vojáci seskapili se kolem něho, potutelně
na sebe mrkají, až pak jeden povídá: „Odkud
jsou, pane frajwilliku P“

„Z Prahy".
„Z Prahy? A budou se sám pucovat?“
„Jak to?“
„No, jestli si budou sám pucovat boty,

rystuňk,.kvér, jestli si bndou sám stlát a pod
kavalcem mect! Já bych jim to dělal.“

„To'bych byl rád! A co by za to chtěli?“
opatrně ptá se Venda,

„Měsíčně tři klády“, povídá voják a už
hrae se Venoušovi s kartáčem po botách; za
chvíli byly jako zrcadlo, vyleštil mu rosetta na
čapce, orlíka ua opasku, že byly jak zlato,
přetřel Baty a řekl: „Tak a teď ge dou vo
blásit k panu feldweblovi. A strčej mu něco,
von bude hned jináč koukat.“

Pan feldwebel sedél pohodlně v kanceláři
a kouřil dýmku. Zajiskřilo se ma radostcě
v očích, když apatřil dobrovolníka. „Nazdar,
nazdar“, podával mu blahosklonně raku, „to je
dobře, že ož jste tady, takhle vám budu moct
dát pěknej mondar; potom. když se frajwillici
seženou, moc si vybírat nemůžou. Kolik pak
je bodin? Á, teprve půl jedenácté| To můžete
jít bned k regimentsarztovi se praesentovat.

Tákšarž! Tadyhle pana frajwillika odvedou
ibned k marodvisitě !“ A k Venoušovi se obrátiv
řekl: „Pak sem račte ještě přijít!“

Venouš šel s kaprálem, ala přišel nějak
zaražen zpět: „Já, pane feldwebel, nebada
sloužit asi, pan regimentsarzt řek, že jsem
moc tlastej a že mám srdeční vada!“

„To můžete být rád, půjdete k „Super
arbitraci“ a můžete v kantině něco zaplatitl“

„Kdybych mohl být tak smělý u pana
Šikovatele pozvat!“

„O prosím, prosím“, nenpejpal se Šikc
vatel a vedl Venouše starými schody do kantiay.

skrné jak granát, „cervolatti“ byly dobré, pan
šikovatel tál každým okamžikem.

„Víte 00, kamaráde?“, povídal důvěrně
Venouškovi, „já Vám poradím, zejtra se hlaste
k raporta a proste pana hejtmana 0 volný
východ, abyste až do své snperarbitrace ne
mosel seděti v kasárnách, Prohlídněte si Trident,
uůžete si zajet do Levica, Rivy, Arca, Merana,
Bolzana, můžete si odělat výlet do hor a tak
8e můžete bavit.“

Venoušek skutečně tak udělal, pan feld
webel ochotně (dostal od Venouška důkaz uzna
losti) poučil bo, jak se má při raportu chovat
a ráno stál „pan frajwillik“ na levém křídle
raporta očekávaje pana Lejtmana.

„Himmeldonnerwetter“ zshřměl sytý hlas
obrovského hejtmana, „to už je tady zas těch
chrapounů, 00 to chtějí pořád! Všecko to po
zavírám |“

Ale nemyslel to do opravdy milý ten pán.
Vojáci ho měli rádi, milovali ho jako svébo
otce, duši by pro něho dali, pro svého „8ta
rého“ a on pro ně také. Raport šel hbité kn
předu. Ten chtěl bluza novou, ten podrážky,
ten „přes čas“, jiný byl k raporta poručen od
Pana kaprála, že měl Špatně vypucovaný kvér,
— 15 dní „kasino“ — až došla řada na Ve
nouše. Zasalutoval a zabřiněl: „Herr Haopt
mann! Eiojibrig Freiwilliger Wenzel P. bittet
gohorsamst um den freien Aosgang“ „Bravo,
bravo“, chválil pan hejtman, „dobře to řekli,
voni by byli dobrej voják, škoda, chrapoune,
že jsou tak tlustej! No, ale, já jim to dovolím
a kdyby chtěli „štationsfrei“ a „ůber die Zeil“,
já jim to podepíšnl A co budou dělat celej
ten čas?“ „Pane hejtmane, budo jezdit a chodit
po okolí.“ „Konknou“, povídá pan hejtman,
„voni jsou přece už rozamný člověk, já ta
mám kluka, no, von to už není kluk, je mo
Jednadvacet roků, vemou ho dycky sebou |“
„S největší radostí, pane hejtman.“

Venoošek vojákoval. Byl v Rivě na jezeře
Gardském, byl v Arku, i do rozkošného Meranu
se podíval, měl výborného společníka v syna
pana hejtmana, večer vždy zapadl do „Vily
Giana“ na víno ko krásné Marině a tloustl,
tloustl očividně. Maria, mrštná číšnice od Arca,
plnokrevná Taliánka, malá, s krásnýma očima
čekanky na Švarném jednoročáku nacházela

krásnou v tom Tridenta. Domů o svém návratu
brzkém nepsal nic, zato tím více o peníze,
které mu tatínek pilně posílal.

Dal se také fotografovat, aby měl památka
„Da vojna“.

29. října byl soperarbitrován, ze svazku
vojenského vůbec propuštěn. Ještě jednou seděl
u krásné „své“ Marie; zarmoucen jejími slzami
a obtěžkán požitým vínem prospal v kasárnách
poslední noc a odejel. Zastavil se v Innsbrucku,
zajel si do Moichova, všude se měl dobře, až
po týdnu blížil se ku Praze...

„Já ho vydědím, já ho vydědím“, zuřil
starý P., „štátekrypla, takovou vostudu mně
udělat !“ Já si myslím, že mi přijde domů jako
lajtnant a von bez hvězdičky, bez hvězdičky a
tlustej jako bagoun!“ Ale Venoušek zůstal
klideo. Svlékl uniformu, fotografii „z vojny“
dal si sa rámeček a pověsil ji v salonu i ve
své kanceláři, chodil dále se svou Herminkou,
na kterou už kadet od landwehr žádné očí ne
dělal a v masopostě se 8 ní oženil.

Je z nich roztomilý párek. Přitlonstlý,
boubelatý pan pekař P. s celou svou bonbela
tou rodinou a 8 panem tchánem chodí s nimi.

Uhodí na Nebozízek, na „krásnou vyhlídka“ a
večer „ku Glaobicům“ spokojení zapadají. Ve
noušek s důležitou tváří, když něco o vojně
neb vojácích zaslechne, začíná: „Jo, když já
sem v Tridentě vojákoval!“ — — —

Úkolyduchovenstva v nynějšíkrisi

Stojíme před smutnou zkušeností, že ka
toliětí dělníci jsou velmi často vybazování
z práce pro svoje přesvědčení. A tu že by ne
bylo potřebí čeliti bezcitnému násilí socialisti
ckéma účelnoa organisací? ©Nepřistoupí-li ka
tolický dělník k rudé organisaci, nechce-li pod
porovati svými příspěvky štvaní proti vlastní
církvi, již je z továrny venka. A při pobleda
na tak smutné úkazy odvážil by se ještě někdo
tvrditi, že není potřebí organisované obrany
takových chuďasů? Zde každá výmmlavaselhává.
Být zbožným za pecí -—to jest dosti pohodlné.
Ubájit svoji vlastní osobu od útoků fanatiků
nečinným přiblížením k otrpení spolnvěřících
— to jest dosti chytré. Ale jest to správné,
jestliže pastýř nechávástádce na pospas škodné?
Jest to v pořádku, jestliže kněz rázně se ne
zastane těch, kteří do kostela chodí? Vždyť
přece kněz má v přední řadě dokazovati, že
církev jest schopna dosud prakticky osvědčo
vati lásku k bližnímu a na základě Kristovy
nauky starati se o zlepšení poměrů sociálních,
tolik rozervaných liberalisimem. Zde, při utr
pení chudých dělotků rozhodně přestává vý
wlava, že kněz jest pro celou osadu, že by si
poštval proti sobě ryze katolickou organisací
„katolíky“ jiné. Kaěz prý je pro všecky! Ano
— má všecky přiváděti ka Krista. Ale kdokoli
se horší na kuěze zakládajícího katolickou or
ganisaci, jest velikým farizejem a buď zjevným
nebo skrytým nepřítelem katolických zásad
vůbec; chce-li být kněz pro všecky, tu takový
odpůrce dokazuje, že sám o kačze nestojí, že
nechce, aby kněz o něho ge staral. A pro ta
kové lidi má se nechávati věrné stádce bez
opory? Každému se popřává svoboda spolčc
vací; jen na obranu katolických zásad a mr
skaných katolíků samých nemá býti v „8vc
bodornyslné“ naší zemi spolčování dovoleno!
Kdo aspoň trochu katolíkem se cíti, má míti
radost, že jeho zásady nacházejí proti prolba
nostem a násilnictví lidí jiných organisované
ochrany, třebas by sám do organisace nevstou:
pil. Ale co ti taky-katolíci, kteří dřív radostně
četli sprosté potopy na svoji církev, Ciní při
pouhém vyslovení jména katolické organisace?
Boaří přímo fanaticky.

„A co! Náboženství jest sic velkým pc
kladem, ale přece jen věcí soakromou“. Nebije
taková fráze všecku logika do očí přímo pěstí?
Jestliže náboženství jest jen věcí soukromou,
nemá-li se o něm ve veřejaosti mnoho mluoviti,
pak se uznává za věc vedlejší. Puk veřejné
přednášky o starých Gallech, o australských
housenkách, o mořských řasách atd. jsou pro
přítomnost a pro celé lidstvo důležitější než
veřejné poučování o zásadách náboženských.
Takhle by se mělo rozuměti Krista, který ve
řejně přísně káral ty, kteří nechtěli přijati jeho
nanku a velikými tresty jim brozil? Nemá
snad nejsvětější krásná nauka Kristova pre
niknouti všecky naše soukromé a veřejné skotky
jako kvas? Má vůbec naše náboženství opráv
něn) místo, jestliže mu není dovoleno určo
vati i veřejné skutky člověčenstva? Může býti
důsledným a poctivým člověk ten, který v ko
stele kačzi přisvědčuje, ale venku jedná jinak
— i proti náboženstvíkatolickému? Jen trochu
přemýšlet a celé farizejství našich protivníků
vysvitne hned. Na jedné straně říkají, že má
církev ačiti děti raději víc mravoučným zása
dám než věrouce. Na druhé straně však pro
testají, když praktické zásady z mravouky
křesťanské plynoucí mají se uplatniti ve ve
řejném životě. Má snad křesťanství obroditi
evět tím, že samo ge prohlásí za nevbodné pro
veřejný život? A Kristus přece chtěl rozhodně
všecky zjevy soukromého i veřejného života
svojí naukou zreformovati. Sv. Pavel snažil 8e
„všecko obnoviti v Kristu“.

A po katolických dělnících továrních brzy
dojde na katolické dělníky zemědělské. Orga
nisace socialistická zapostila již v dělnictva
zemědělském mohutné kořeny. A nebudou-li
ge kněží otarati ze všech sil, aby dělníci ka
tolicky cítící se rychle sdružovali ve Všeodb.
sdružení křesť. dělnictva, pak i ten katolický
čeledín bude pronásledován lačnou pomstou
socialistickou. A zda to hospodářskéma roz
voji našemu pomůže, o tom ať již nyní maji
telé pozemků vážně přemýšlejí. Což až řekoou
dělníci socialističtí právě přede šněmi, že s ka
tolickým dělníkem pracovati nebudou? Což



až kněží držící pozemky také budou odkázáni
na milost a nemilostdějnictva socialistického?
Klidným přiblížením k rostoucí socialistické
záplavě nenapraví se nic. Nepodaří-li se děl
níka získati pro Oorganisacinaši, přirozeně bude
vlákán do organisace radé, která omí slibovat
bory doly. — Nepřátelé předhazají nám lživě, žo
církev udržuje v Rakousku svoji síla jedině
pomocí vládní byrokracie. Kdyby vláda jí prý
odepřelu svoji pomoc, kdyby nevnocovala ná
boženství dětem ve školách, pak prý by 8 ka
tolíky byl u nás brzy konec. Jen tírn, že ka
tolictví jest přímo vnucováno, posud u nás trvá.

A zdaž k tomuto zcela mylnému názoru
nepřispívají kněží ti, kteří spolehajíce se na
dosavadní paragrafy, nepřičiňojí se ze všech
gil, aby katolictví v jejich osadách neastroulo
jenom na zevnější formě, ale aby prokvasilo
celý život věřících ? Který koěz vidí, že v kol
latuře dobrá polovice občanstva o kostel ne
zavadí, ať nikdy neříká, že není potřebí extra
katolické organisace. Každý uvážlivý člověk
musí býti proti všeliké nedůslednosti. Jaký
jest to spolek, který netoliko stanov svých
nezachovává, ale nadto ještě proti nim brojí a
spolek úmyslně poškozuje? A jaká jest to
společnost věřících, která povinnostmi církve
své pohrdá a vysmívá se těm, kteří dle zásad
náboženství zděděného důsledně žijí? Musíme
dokázati čilým, skutečně katolickým ruchem,
že o stávající ochranu státu sám lid upřímně
stojí, že sám si přeje, aby církev svobodnému
rozmachu se těšila. Tím jedině se zastraší
protivníci od dalších útočných akcí, bade-li
zřejmě dokázáno, že veliké massy lidové svých
náboženských práv pozbyti nechtějí.

Zakrýváním pravého stavu bychom si jen
zbytečně před veřejností škodili. Tím všuk o
právněný respekt i u protivníků si zjednáme,
jestliže budeme státi o to, aby každý katolík
skutečně po katolicku žil. Pak se stane víra
pramenem živým. A k tomu cili jest potřebí
užiti všech čestných prostředků — tedy i or
ganisace.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt,VIII.kerJózsef.
krůt 1E z. — Praba,
Ferdinandova tř. 48. —

Vídeň-VII., Mariahilferstr.
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Cenníky zdarma a

franko.sv5ly Z
P. T. duchovenstvu zvláštní výhody.
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NAVŠTÍVENKY
- VŠEHO BRUHU NABÍZÍ BISK. 

KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.
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K sv. biřmování

nejlepšídárky
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za velice lovné ceny nabízí
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©x7. ŠOT.C.,
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.

Prodej se zárukou.
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Čís. 73.360.

Vyhláška.
Zemský výbor království Českého hodlá

způsobem ofertního řízení zadati na dobu
od 1. ledná do 31. prosince 1908. dodávání
různých potřeb pro zemské úřední budovy
č. p. 6, 7, 8, 11—16, 176, 259, 302 a
515—IIi. v Praze, pak pro zemské ústavy,
totiž: porodinec, nalezinec, ústav pro ohoro
myslné a donucovací pracovnu v Praze, kolonií
pražského ústavu pro choromyslné v Bohnicích,
ústavy pro choromyslné v Kosmonosích, Do
břanech, Horních Beřkovricích a Opořanech,
polepšovnu v Opatovicích n. L., donucovací
pracovnu v Pardabicích a polopšovnu v Krá
likách.

Ofertní řízení má zahrnovati dodávky
dříví k pálení, sukna, plátna a jiných tkanin,
výrobků provaznických, potřeb čalounických a
obuvnických, výrobků voskářskýeh a mydlář
ských, lihu, petroleje a oleje různých druhů,

jiných různých potřeb, konečněpotravin zejména
pečiva, masa, mléka a másla, zboží koloniál
ního, octa a piva.

Potřeby tyto, jakož i jich druha jakost
jsou podrobně udány ve zvláštním výkaze,
ve kterém přibližné množství celoroční po
třeby každého ústavu zvláště jest udáno.

Dotčený výkaz, jakož i ustanovení zem
ského výboru ze dne 6. srpnal906 čís.90.134,
týkající se zadávání dodávek hmot pro ústavy
zemské vůbec potřebných a obsahující též
základní podmínky, kterýmž každý dodavatel
z předu podrobiti se musí, jsou vyloženy
k volnému nahlédnutí v obvyklých hodinách
úředních v podacím protokole výboru zem
ského království Českého a úředních míst
nostech řiditelství (správy) každého z řeče
ných ústavů a byly zároveň dodány všem
obchodním a průmyslovým komorám vČechách.

O dodávku kterýchkoli předmětů, o něž
jde, ucházeti se mohou též družstva menších
živnostníků zejména těch, kteří dle řádu živ
nostenského k výrobě jsou oprávněni.

Každému oferentu pak zůstaveno právo,
ucházeti se o dodávky pro jistý ústav neb
pro více ústavů určitých, po případě pro
všechny, jest mu však spokojiti se s tím,
svěří-li se mu dodávky, o něž se ucházel,
jen částečně.

K ofertám nutno použiti blanketů k účelu
tomu zvláště vydaných, jež i u řiditelství
(správy) každého z dotčených ústavů obdržeti
lze bezplatně.

Potřebná vadia buďtež složena u král.
čes. zemské pokladny v Praze; oferty pak,
řádně vyhotovené a potřebnými průkazy po
kud třeba též vzorky, které se nevracejí,
opatřené, buďtež podány, pokud se týče do
dávek, jichž vzorky zkouší technologické
průmyslové museum obchodní a živnostenské
komory, totiž sukna, plátna a jiných tkanin,
výrobků provaznických, potřeb čalounických
a obuvnických, výrobků voskářských a my
dlářských, lihu, petroleje a oleje různých
druhů, sody, potřeb lékařských, jakož i růz
ných jiných potřeb (výkazu potřeby pol. 4.
až 99.) do 31. července 1907. (12.hod. polední),
pokud pak se týče potravin jako pečiva,
masa, mléka, másla, zboží koloniálního, octa,
piva, dále pak jiných potřeb zejména dříví,
slámy a hřebenů (výkazu potřeby pol. 1, 2,
3, 100 až 129) do 6. září 1907. (12. hod.

polední u výboru zemského království Českého.

L výáonuzamskéhokránití Ueto
V Praze, dne Ď. července 1907.

v Hradci Králové

odporačuje se ku zprostředkování veške

rýchkoupí a prodejů v úborten

d

stavebních míst, dolů, to
váren atd.

tak právní vyřizojí se co nejrychleji.
Největší agenda jak vnitrozemská,

sabraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
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Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k, dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů,

Veškeré předběžné práce jak technické,

tak

Atelier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,IH: PĚTIDOMÍČ.286.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích van =
MP“skamnyI beznich"B

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vode
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenniky zdarma a franko,

384

Doporučoje se slušně P. T. dacho
venstvu k provedení aměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch ovětod, kracifiksů,

rámů atd. atd.

hoď

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práče.

Výkresy a rozpočty na požádání.
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Obmovsvychánív pátek v poledne. Ročník XIII.

Udavačské duše proti —
denunciaci.

8) Denunciace! Toto slovo jeat nejmo
dernější zbraní hodně drzých, ale přes to zá
roveň velice zbabělých „protiklerikálních“ har
covníků. Moderní pokrokářský hrdina, který
s velikým nadšením přednáší o neohroženosti
Hosově, jakmile má sám odpovídat za své
jednání příčícímu 80dosavadnímu řádu, boď ry
tířsky svůj čin popře anebo — nejde-li to —
svolává celou českou veřejnost, aby bo brá
nila proti „ničemné denunciaci“. Křičí, ohání
se, běduje jako nezvedený chlapec chycený na
luskách. Prováděti „pokrok“ na účet katolictva,
k temu má ještě kuráže dost. Ale kdyby měl
takový brdina naší doby svému „pokroku“ obě
tovati jedinou kvinkvenálka nebo jen malou
pokuta u soudu, rázem zapomene na vzor sta
tečného Husa, na vytrvalost mučedníků česko
bratrských, na obětavou neohroženost Havlíč
kovu; pokud to může pomoci, schová v roz
bodném okam'ika pokrok pod dva zámky nebo
běduje na ten tyranský svět, který si nechce
dát od něho každou ránu líbit. A při tom tací
komičtí byrokraté stále mluví proti „kněžským
měšcům“; zkrátka jest vidět, nu jaké ideály
etále myslí a jak by byli rádi, kdyby k do
savadním platům jim ty měšce byly přidány.
Ovšem že tolik vyspělí nejsou, aby přirovnali
svoje sobectví k obětavosti tisíců trancouz
ských kněží, kteří pro své přesvědčení nechali
se ožebračiti zcela. Svůj vlastní měšec hlídají
tito „strážcové osvěty“ ovšem zrakem ostřížím.

Odvaž se veřejně kritisovati veřejný projev
pokrokáře! On odhodí rytířské kopí, dejme
brnění, vynatí z očí proud krokodýlich slz a
lká hlasem velikým nad „dennnciací.“ Denau
ciacel Toto slovo jest velice chytráckým pro
středkem proti spravedlivé sebeobraně kato
lictva. Toto slovo má za účel znesnadniti, ano
často znemožniti polemiko s prolbarými štváči,
kteří sahají katolictvu přímo na hrdlo.

Lidé, kteří znají dobře avé povinnosti,
ku kterým se zavázali, spatřojí velikou brdin=
nast ve vystupování proti témže povinnostem.
Dávají nepokrytě na jevo odpor proti řádu,
k němuž se zavázali; při tom však beron se
stejnou pokrokovou udatností plat, který jest
vlastně orčen lidem smýšlení jivého. A pou

FEUILLETON
Kandidátovy trampoty.

v.

(3) »A chcete, pane kandidáte, taky vyhodit
náboženství ze škol? Chcete katolíky pronásledovat
jako to dělají ve Francii ře tázul se kmotr Pšenka,
který si po statečném výstupu Ráfkové dodal kuráže,

A teď musil Rána šermovat zase na jinou
stranu. Utřel si bojné krůpěje potu a odpovídal.
»Já jako člověk svobodomyslný rozhodně nemíním
nikoho uliskovati ani v náboženském přesvědčení.
K projednání takových záležitostí vůbec ani v na
stávajícím šestiletí, pánové, nedojde. Doufám, že
strana klerikální má nyní volnosti dost, že ji nyní
nikdo utiskovati nebude... .«

»Co strana klerikální? My jsme katolíci a
žádní klerikálové, rozumíte, A co jste vlastně vy?
Čo pak vaše maminka byla mohamedánkou ?«

»Ovšem, ano — vždyt, všdytť já, lidičky,
jsem přece taky katolíkem. To se můžete zeptat
pana faráře v Chlebově, že jsem nikdy proti
klerik . . . proti katolíkům nevystupoval, že jáúm...«

»Ále taky jste jich myslím nikdy nehájil;
my potřebujeme na sněmu člověka, který by se
nás taky trochu zastal, víme [=

sÁle vždyť národ český, přátelé, jest stejně
skoro celý katolický. On si náboženství vzíti nedá.«

sJo — ale nesmí žádný Čech moc nahlas
říkat, že je katolíkem. Jináč zkusí v novinách i na
scbůších hóř než cikán. Kdybychom se my kato
líci hodně nebránili, kopalo by se do nás i teď při

káže-li někdo na takovou nedůslednoat, už jest
oheň na střeše, „Plafte a mlčtel“ poroučejí
tací rytíři katolíkům, kteří se odváží na jevo
dáti smysl pro poctivost a důslednost. Hned
ae katolíkům vmete do tváře obvinění z de
nuociace.

Ještě jest v čerstvé paměti aféra s po
věstným prof. Jadon. Tento muž, aby dokázal
svoji pokrokovost způsobem zvlášť originálním
a „statečným“, napsal ve svém materialisti
ckém nazírání: „Nikdy nebylo a není nábc
ženství lidské nic jiného než řemeslo, než
obchod. Nikdy nešlo za ideály božskými, nýbrž
za světským úspěchem.“ Že tato silná slova jsou
hodně drzou lží, to rěli uznati i pokrokáři
velice horliví. Ozval se proti tomato výpadu
katolický kněz. A ejhle! Rázem z prolhance
stal se — národní mačedník, hrdina dne, okolo
něhož se tísnily pokrokáři bez rozdílu jako
kolem šlechetného rytíře pravdy. „Denunciace,
denunciace !“ znělo se všech stran vstříc kněž
skómu smělci. Juda prý trpí za —-pravdu.
Judy se horlivě zastali lidé, kteří slzí nadše
ním nad ideální povabou Hasa, Chelčického,
Komenského. Oslavovatelé těchto theologů
honem na vzdory katolictva postavili se před
Jada jako mocná ochranná hradba, ačkoli tento
muž svým psušálním výrokem o náboženském
obchodu a řemesle zlehčil velice i památka
Husa, Chelčického a Komenského. Se všech
stran veliké ovace muži, který velice lhal —
poněvadž prý byl „denancován“. Jakého to
mučedníka ee pokrokové panstvo zastávalo, to
patrno z toho, že nedlouho potom sami po
krokáři odsuzovali jeho jiné výstřednosti a že
také mu upírali spisovatelský talent. A ty
mocné projevy pro Judu měly zvýšit veřejnou
mravnost? Chtěli-li pokrokáři zachovati aspoň
zdání o své poctivosti, měli přece aspoň zá
roveň prohlásiti, že svým pověstným výpadem
Juda velice chybil. Marné čekání. Proti naší
církvi dovolí pokrokoví ochránci křiklavě lháti,
a katolík se brániti nesmí ani pravdou.

Za to však skutečné, rafinovaně promy
šlené a k tomu prolhané denunciace proti ka
tolíkům jsou u pokrokářstva dovoleny. Taková
jest vyšší morálka těchto lidí. Nepoctivé útoč
niky katolík k veřejné zodpovědnosti volati
nesmí, pokrokář však může k vůli nkojení své
pomstychtivosti beze všeho protestu sondrahbů
Činiti útok na dobré jméno a existenci katolí
kovu i udavačstvím prolhaným. Dotekli jsme

volebních schůzích jako do otroků, Ale my si víru
vzíti nedáme. Jak se modlili naši otcové, tak se
chceme modliti taky my.«

»Výborně«, ozval se tleskot od šenkyše,
=Tohle tak dál nejde, nevoliči tady nemají

slovo; jináč — jináč bychom museli ženským
říci, aby ze schůze odešly«, volal místopředseda.
sA co pak vy, fakani, tady máte na práci? T4
hněte domů, hospoda pro vás není.«

»Bodejť že jo«, vzmužil se předseda, »ať
všecky děti odejdou. Ještě bych měl opletání.«
Ale proti ženským si Lekním netroufal; vždyť u
šenkyše seděla taky žena jeho, Byly by doma
potom zbytečné mrzutosti.

Slovo si bral mladík s plavým knírkem. »Já
se, pánové, představuju jako neřečník, — Tady
jsem slyšel mluviti se strany klerikální ; teda chci
zas něco povědět já. To se nedá zapřít, že Řím
se napáchal na našem národě velikých zločinů. Už
za Karla [V, chodil u nás známý papežský Tézel
a prodával odpustky. (Mezi posluchačstvem tři se
smějí.) Musíte odpustit, já nejsem řečník. (Hlas:
Taky je to vidět.) A ten Tézel měl jednu bednu:
v té byly odpustky; a měl ještě jednu bednu:
do té dával peníze za ty odpustky. A tak kšefto
val. A ten Tézel přišel taky za Husa do Čecha
chtěl taky prodávat tady. A jezuviti mu v tom
poméhali.« Smích se stupňoval, někteří účastníci
začali ironicky tleskat, :

»Neplácejte, neplácejte«, křičel ubohý »ne
řečníke hlasem skoro plačtivým, zdvihaje obě ruce
jako k obraně, »Neplácejte, vždyť já mám ještě
slovo, Však jsou na přerušování řečníka paregrafy.«

Vzpomínka na paragrafy rázem přivedla pří
tomné k moudrému utišení. Jen z jednoho kouta

se předem aféry Judovy, aby po srovnání pří
padu toho 8 denunciacemi protikatolickými tím
jasněji byla seznána povaha těch, kteří dosud
přemílají „denuuciaci“ Řezníčkova a dosud
brojí proti „klerikálním denuuciantům“ vůbec.

Tážeme se, co říkati socialistickému tisku,
který pranýřaje za účelem hmotného poško
zení ty živnostníky, kteří se odvážili svobodně
voliti nesocialistického kandidáta? Tu již mají
pokrokáři bič velice krátký; ta již se neopc
váží psáti proti mstě za volný projev a proti
křiklavé denunciaci.

A víte, pánové, co v tom asi vězí, že
židomil dělá rychlou karieru, kdežto upřímný
katolík — byt by nikomu neublížil, jest šika
nován? My víme, proč jste důrazně ueodsou
dili velice rafiaovaný inkvisiční a denunciační
aparát francouzské vlády, která dávala špeho
vati svými k denunciacím najatými dšpicly
každé hnatí důstojníků, aby postup důstojníků
katolických zdržovala anebo do panse je dávala.
Viděli jste včinech franconzských denanciantů
kns vlastního zrcadla.

Machar, který si zaboařil proti deunnci.
antům jako proti největším zločincům, sám
dobráček dal do tisku prolhaný článek, v němž
nepravdivě líčil Dostála-Latinova jako pijana.
Tohle jistě neučinil proto, aby toho kněze u
představených pochválil.

. Když byla aféra Jadova v plném proudu,
ještě se chlubil poslanec dr. Stránský, jak
kazil karieru známému pilnému katolickému
učenci dr. Nábělkovi. Jedualo se o obsazení
ředitelského místa na učitelském ústavě v Kro
měříži. Muzi žadateli byl i dr. Nábělek a jiný
mož, který dle slov Stránského byl „pokro
kovější“. Když se již chýlilo rozhodnutí ve
prospěch Nábělkův, zašel Stránský dle vlast
ního přiznání k ministrovi s dotazem, jak je
to možné, aby Nábělek stal se ředitelem. A
prosadil odmítnutí žádosti Nábělkovy. Co asi
ministrovi namluvil, patrno z toho, že aa
schůzi akademiků — na níž se svým činem
chlubil — nazval Nábělka zcela nezpůsobilým
k zastávání onoho ředitelakého místa, zarytým
klerikálem, „jenž jednou namaloval jakousi
mapu, a proto klvrikáli vydávají ho za učence.“
Jistě tedy Stránský ministrovi se nezmínil, jak
důkladné a jak četné úvaby vědecké vydal dr.
Nábělek, jaké vědecká řeči pronesl. Zkrátka
Stránský pokoutním způsobem a to zcela ne
apravadlivě dennocoval katolického žadatele

slabé se ozvalo: »Jaké přerušování řečníka ? Vždyť
tenhle sám povídá, že řečník není.«

A neřečník pokračoval dál: A když na
Bílé hoře byla česká demokracie poražena, upadl
náš národ ve velikou porobu. Supové se dělili o
— ubitou kořist. Černá armáda vložila svou patu
— vložila svoji tvrdou patu na skloněnou šíj lidu
našeho... „«

Bezpochyby, že »neřečníke vzpomněl si na
slova některé nadšené »protiklerikální« brožury a
chtěl skončiti svůj proslov hodně mistrně. Tréma
však byla silnější než dobrá vůle. Ubohý mladík
po posledním slově oči rozpačitě roašířil, lapal
dech na prázdno, třikrát polkl a stál dále jako
socha. *No — jen dál, jen s tím ven«, smál se
Pšenka; sono to ve vás uvázlo? No — no—jen
to vyrazte, snad si to dá říci.« »Neřečníka zabo
bloval ohryzkem dvakrát na prázdno — es zas nic.

»Mám, předsedo, slovo ře dovoloval se teprv
teď Pšenka. Po kývnutí Leknínově pokračoval:
»Odpusťte, mluvil jste tady o plácání, křičel jste,
abychom neplicali; ale sám jste plácal nejvíc, že
z toho vašeho osvíceného povídání jsem mohl
dostat zimnici.«

»Zima jde vždycky nejvíc od studených,=
sekl jeden socialista.

»Tohle sem všecko nepatří; já bych měl
ještě daremné opletání«, vmísil se moudře před
seda do sporu. =Tady si hovošte s panem Bránou
a ne snějským Pšenkou. Stejně to už trvá dlouho.«

Přihlásil se Vohrál. »Pravda, musíte mluvit
hlavně s p. kandidátem. Nemůžeme pořád mluvit
o tom, co už dávno bylo a co teď neplatí. Raději
přemýšlejme, co nám nastává, Co soudíte, p. kan
didáte, očeském státním právu? Rád bych věděl,



jako člověka neschopného. A tato denanciace
v listech pokrokových ení elovem nobyls po
kárána; pokračovalo se raději vesele dále ve
Štvanicích proti Dostálo-Lutinova s ve prospěch
lháře Jady.

Masarykovský „Čas“ přinesl denunciační
problášení proti katechetovi dra. Vrátnéma,
dávaje na jevo svoji touhu,aby katecheta z pří
elašné školy byl odstraněn. A následek se do
stavil. Náměstek starostův dal Vrátnému bez
dlouhých rozpaků výpověď, ač se vyšetřová
ním zjistilo, že oemlovil Vrátný ve Škole proti
protikatolickým spisovatelům českým tak, jak
udavačské oznámení „Času“ hlásalo. Ergo de
nuncisce nepoctivá — a přecenesla v „zkleri
kalisovaném“ Rakoosku hnedovoce.

Když katecheti Zalovali Masaryka pro
výrok o denanciaci, tu „Čas“ nešetřil místem
a uveřejnil jména všech 722 žalobců. Tendence
mstivého listu průhledná. Předně chtěl tento
list se jmény žalobců seznámiti své stoupence,
aby tito věděli, koma mají dáti na jevo „spra
vedlivé rozhořčení.“ Dále spisovány v té době
„denonciace“ katechetské, a tu bylo potřebí
rychle sháněti doklady a — nejlépe o těch,
kteří žalovali. Materiál ovšem přes to všecko
sehnal se velice skrovný — 8 k tomu všemu,
jak dokázáno jasně, ještě otištěny veliké ne
pravdy.

A což teprve před obsazením lepšího u
čitelskébo místa! Sami pokrokářšti učitelé,
brojící na oko tolik proti denunciacím, by
mohli říci, jak drah druha nespravedlivě oc
čoje, všecky chyby kollegovy potají sdělaje,
jen aby místo nedostal konkoreot! Vždyťsám

Čes. Učitel“, který se horší na „denonciaci“
Řezníčkovu, nepřímo vyznal, jak dovedou po
krokoví učitelé rozvinonti denuociační činnost
k ukojení sobectví.

Pověstný Krapka lživě denuncoval kněze
Dostála-Latinova, že mluvil na kazatelně o
Kohnovia Jadovi a apozorňovalnadtookresní
soud na kazatelau. Odpadlík Svozil žádal ne
přátele naší víry, aby ma dopisovali, co kdo
na kněze ví; on prý každému poradí, jak by
kněze zranil. Tohle bylo už hotové zakládání
denoociantské školy, jež našlo následování u
pokrokářekých učitelů; tito tiskem též vyzý
vali, aby jim o kněžích chyby byly sdělovány.
A tohle že nebylo žádáno za účelem denanci
ačním? Příště povíme roztrpčeným a „užaslým“
denuociavtům, kteří tolik protidro. Řezníčkovi
posod brojí, ještě jiné příklady.

Dopis z Prahy.
Jak jest aotázkoupitné vodypro Prahu G

předměstí? V rašných dnech, jakými byla Praha
rozechvěna ra pobyta panovníkova a v minu
lých slavnostech sokolských, pozapomenulo 86
na palčivou otázku vody pitné pro Prabu u
předměstí. Správní radě společné vodárny do
stalo se sborem obecn ch starších král. blav.
města Prahy rozhodnutí, aby dala řešiti otázku,
jakým způsobem d la by se Prah: zaopatřo
vati řádnou vodou pitnou bnď od Káraného
nebo odjinud, a jak dala by se voda vltaveká
zažitkovati za užitkovou pro Prahuí okolí. Ač
čas rychle uplývá, přece nedochází k žádnému,
již velice žádoucímu rozhodautí. Does není o
tom již nejmenší pochyby, že z území káran(E
které zákony uznáváte v tom směru za zakládní
a dosud směrodstné,«

Rána se potil tak, že prodělával hotovou
vřelou koupel. S čela mu teklo jako s okapu. Již
dvakrát vyždímal šátek pod stolem, aby se mohl
znovu aspoň trochu utříti. — Ještě tohle) A ten
chlapik dle předložené otázky nezdá se hloupý.
Chce bo zkoušeti jako žáíčka. Už to tu je. —
Nové veliké krůpěje vystoupily na čele muže přísně
zkoušeného. Rana pohladil si chvějící se bradu a
blasem stísněným odpovídal: »Tof se ví, že niš
milý národ má svoje práva velika, nezadajná, Mu
síme důrazně usilovati o to, uby co nejdříve dc
mohl se v řadě jiných národů takového místa,
jež si slavnou mioulostí svojí, kulturou a hos
podářským rozmachem právem zasloužil. Pro
testovati musí český poslinec proti zrušení Bade
niových nařízení, proti centralisačnímu systému
Vídně, jež nám nedovoluje volně dýchati ... Ano
— vydobýti české státní právo, přivésti je k plat
nosti, k životu, to musí býti svatou povinností
českých poslanců .. .«

»Inu — o chuť by nebylo zle=, odpovídal
dotěrný Vohrál. »Ale nám se jedná o to, aby po
slanec věděl, co vlastně pod jménem českého stát
ního práva na vládě pežaduje a o jské historické,
politické důvody se chce při tom opírati. To bych
rád slyšel, psne kandidáte. Schůze volební mají
býti výchovné. My se chceme zde od vás něčemu

přiučit.« .
V Ránoví brklo; znovu sí utíral zpocenou

tvář. Žízeň měl větší než muzikant; jako by mu
někdo do krku slanečka začaroval,

»sEnm — já si myslím, že císařský reskript
jest nám dobrou s nejbližší základnou k dalšímu
postupu; že země koruny české náležejí dohro

ského dobrou vodu očekávati vůbec nikoTnelze. Z dabat ve Spolku českých architekt:
a joženýrů a z pojednání vynikajícího našeho
EGoologaprofessora Počty jest známo, že jakost
vody od Káraného by nevyhovovala, ježto ne
pili by v Praze « tohoto území vodu spodní,
nýbrž vodu, předkterouž sám původce projekta
káranského, stavební rada Thiem, varoval.

Správoí radě npolečné vodárny musí přecebýti jasným faktem, že blízkost dvou řek
zamýšlenému vodovodu od Káraného byla by
věcí velmi povášlivou. Koryta obou řek jsou
v hlívě, štěrku a pískovci, velice snadno vodu
propouštějících, a vlastně stále vodou napá
jených; řeka Labe s mnohými svými rameny
a slepými výběžky, jež jistě podzemí v sypké
půdě daleko a široko vokolí napájejí, nemůže
přece býti zdrojem, z jehož blízkosti bylo by
možno hledati pitnou vodu pro tak vzrůstající
město, jakým jest Praha. Z toho důvoda přece
nemůže správní rada společné vodárny přijati
za správnou domněnku,že spodní vodaz území
u Káraného jest čistou a beze všech příměská
vod říčních! Věci tyto mlaví tak zřetelně a
jasně, že nelze přece sotázkou tak vážnou od
kládati do nekonečna, a rniutno již konečné
rozhodnouti a veřejné mínění prašské uklid
niti.
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Ohrožená připojovací akce. Nelze jiš stajiti,

akci připojovací znemožnili, a aby k uskuteč
nění ideálu Velké Praby hned tak nedošlo. O
byvatelstvo města Babenče jest velice rozezleno
oa obrat, jaký pojednou nastal mezi Prahou a
Bobenčí. Obecuí zastupitelstvo v Bubenči kladlo
mimo jiné i podmínku, aby byla zbudována e
lektrická dráha dv Bubenče Koranovační tří
dou až k viaduktu baštěbradské dráhy, apod
mínku tato dalo si teké do smlouvy. Sborem
obecních starších král, hlav, města Prahy byla
smlcuva tato i s touto podmínkou 14. května
jednohlasně schválena, Požadavek tento byl
jedním z hlavních, a proto nadmíra překvapoje,
že na Staroměstské radnici pražské pojednou
proti němu se postavili. K čemu bylo tedy za
potřebí dlouhého vyjednávání, když nyní ně
kteří páni na radnici Staroměstské chtějí
smloavu samovolně měniti? Tolik, co se vě
dělo na Staroměstské radnici o průkopu leten
ském před odhlasováním smlouvy, ví se nyní
též: neví se totiž zcela nic určitého — a
proto, problašují v Bubenči, bylo by pro Bu
beneč velice nevýhodné čekati na spojení, které
Bůb ví kdy ještě bude provedeno. Zdá se, jako
by v tomto svláštním případě rozhodovala
sobváluost, ba rosmar jednotlivců, a nikoli
vyšší zájmy veřejnosti! To jest celé to tajem
ství záhadného útoku na připojovací akci, které

podej jednánímházejíee klackypodnohy.pakojeme,še nepřáteléskrytíi zjevnípraonjí
k tomu, jenom aby se nedospělo k národníma
ideálu, veliké, mohutné a ejednocené Prazel

Pro upřímnost smýšlení jest alespoň cha
rakteristickým, že věo jednou již přijatá wá
býti pojednou kamenem úrazu. Na pražské
radnici Staroměstské rozhodují ponejvíce muži
znalípráv,aadvokáti.Natěchtojest,abypo
soudili podle spravedlnosti, podle skutečných
fakt, kde v tomto případě jest pravda. Veškery
osobní intriky masí ustoupiti skutečné práci(U OT ———
mady, že se mají uvolniti od nynější centralisace
vídeňské, to ví každý« Rána si sedal.

»Ano, ale vy sám toho víte moc málo. Tohle
bylo příliš krátké vysvětlení. A co soudíte o vy
rovnánís Uhrami7

»Myslím si, že živnostníkům by clo uškodilo,
ale pro rolnický stav náš by byly celní šranky
výhodou.«

»Nu dobře, sle odpovězte jasně, zda si přejete
hospodářskou rozluku obou částí říšo čili nic ře

eJa — já ovšem jako kandidát za venkov
musím být pro rozluku. — Ostatně — všakmlado
český klub to ještě všecko dobře rozváší.. .;
čtyři oči vidí víc než dvě.«

»Ano, ale některé oko jest docela slepé. A
kdyby samí slepí lidé problízeli politickou šachov
nici, nenaleznou nic zvlášť pozoruhodného a no
vého — zrovna jsko vy.«

A jsko na dotvrzenou vpadl do tohoto
otcovského připomenutí hlas obuvaíka Břitvy:
»Tekhle vy se chcete starat o nás — malé živ
nostatkové? Co pak jsou ve vesnicích jen sedláci ?«

»Upokojte se, pane Břitvo«, dokládal Vobrál,
utenble pan kandidát bude mít velikou starost o
rolnictvo i maloživnostnicivo ušetřenou; ten se
totiž sotva poslancem stane, Rád bych věděl,
kolik lidí mu věnuje důvěru, až se pozná taky
jinde jeho způsobilost. Pane kandidáte, já proti
vaší osobě nic nemám, vy jste třebas velmi dobrým
odborníkem ve svém krámě, umíte zručné vážit,
bystře objednávat, rychle ačítat 6 násobit, jste
třebas mužem velice šlechetným. Ale — odpusťte
— tohle ještě k dokonalému zastávání posla
neckého mandatu nestačí.. . .«

»Bodejt, budeme volit nějského kupečkal|
Houby ví, sedlákům nerozumíl« ozval se Jetelik,

ve prospěch rozkvětu naší drabé mstičky Praby.
Ta musí předměstí k sobé poutati£ nikoli0
byvatelstvo zbytečně rozlaďovatí. J m0,
Ze malé věci vodívají často k dalokosáblým

Palác hraběte Sylvy Tlaroucymast obce
Nenípochyby, že zastupiteletvohilav. města Praby zakoupením paláce hrabě

Sylvy Taronoy vykonalo záslošný čin. Ve středa
prašských Příkopůtakový objekt bade povšy
velice výhodným, ba i významným za poměrů,
kdy Němci pražští i z říše soustavně počínají
zakopovati v Praze reality. Převodem paláce
v majetek obce pražské nadešla však k rozře
šení i otázka, jským způsobem palác zužitko
vati ? Přece nebnde nikdo se domnlvati, že by
se do učho přestěhovala část některých obec
ních úřadů? Nechceme ani sluchu svému vé
řiti, že by palác měl sloužiti za representační
byt pražského starosty. To by byl přece jenom
loxas. Pommýšlí-li ee na to, aby pražský sta
rosta po příkladě starostů evětových měšt:
Londýna, Paříše a j., měl svůj representační
dům, nechť se mu najme, jestlíže to již musi
býti, vhodný dům na vbodném místě k tomu
účelu, nebo ať se zbuduje nákladem nějakých
"190.000 korun v asanačním obvodě, kde má
Praha s dostatek pozemků. Palác však v ceně
téměř dvou miliouů věnovati za representační
byt pražskému starostovi, to se nám přece
nezdá býti vboduým opatřením —ba tím móně
vhodným, že by snad v tomto případě starosta
p. dr. Groš objednal si opětně nábytek a celé
zařízení do tohoto paláce od německo-židovské
tovární firmy, opomenav českých výrobců,
pražskýchpoplatníků!



ční resiawrace kteroa
nyní jest Žofín, ve dnech sokolského sletu ni
kterak se neosvědčila. Již při přátelském ve
čera před dny sletovými jakož i o dnech ele

na ostrově žofinoském. Hosté ani po dvou bo
dinách nedostali pivo! (Udcházeli velice roz
mrzelí čeští venkované i hosté z Moravy, 8
byloslyšetihlasy: „Tokdyšjestu nás národní
slavnost, čepují na čtyř i pěti místech, a jsme
na vesnici. Tady na Žofíně čepují na jednom
místě, a je ta 10.000 lidí.“ Číšaíci sami říkali,
že mobon pivo donésti teprve za hodinu, do
jde-li na ně řada! Rozami se, že to nikterak
nepřispělo k naladě slavnostní. Podobnými po
měry stáváme se před cizinou směšní, Mělo
v každém případě býti postaráno o řádnou ob
slabu milých bostí, sozvaných £ různých alo
vanských krajů i daleké ciziny.

Stejaě působilo velice trapný dojem, že
starosta dr. Groš se svojí manželkou a námě
stek dr. Štych taktéž se svojí puní a j. zasedli
do representační lože na slavnostním cvičišti
na Letoé, a o hosty, kteří z dalných končin 60
do Prahy sjeli, nikdo se nestaral. Ti stáli, ač
měli sedětí na vybražených místech, opodál
a vsšada za pražskými kapacitami. Starosta
pražský mitno to uznal za dobré přijíti ke
slavným výjevům na cvičiště — snad jako re
presentant královské Praby — ve avětle zelo
ném všedním šatě, s kabátem stáří dosti cti
hodného... A sa ním stáli zástupci města
(E

»Sousedi, tohle by mobla být urážka«, vpadl
předseda, »na to jsou paragrafy. A já jako před
seda schůze bych mohl mít proto jenom daremné
opletání, At každý mluví klidně.« — A zatím ne
šťastný hromosvod svobodomyslné strany stírol
znovu bojné krůpěje potu; jeho duše vzdychale:
»Ach, do čeho jsem to vlezl! Za všeckonamáhání
ještě tak veliká ostuda. Ach, milá maminko, kdy
byste viděla, co všecko váš syn trpil V tatarském
zajetí by mi.bylo líp než před touto neúprosnou
inkvisicí, Ach, jen domů, už domů k malému ty
náčkovia k matce| Jak se proti němuspiklivtak
malé vesničce odboroí znalci z několika končinl
Chtějí bo uštvati. A ta žíseňí (Co teprve zkusí
skuteční vůdcové národa. To aby měli nervy jako
telegrafické dráty . . „s

»l už ho chudáka oěchejtes, ozvala se od
šenkyše citlivá Leknínová, »Podívejte se, jak 60
chudinka potí. Proč bo tolik sckýrujete? To aby
vám sám Šalsmoun na tolik divných otázek od
povídal. Já bych s tobo byla celá pryč. A už
abychom úli taky k večeři.«

=Tak teda, má-li ještě někdo co pozname=
nat, ať se přiblásle, prohlásil předseda. >Ale sť
jen fekne všecko zkrátka.«

A už zvedl ruku Jetelík. »Milí sousedi, po
vyslechoutí pana kandidáte musíme prohlásiti, že
mu svoji důvěru projeviti nemůžeme. My sedláci
se spolehněme jen zas na sedláka a napišme svorné
na hlasovací lístek kandidáta strany agrární.«

»Výborně«, ozvalo se sborem.
»Teda jé schůzí ukoačuju«, prohlásil Leknín

a opouštěje předsednický arůl, obrátil se k zapi
sovateli: +Jen abych z tobo všeho ještě neměl
nějaké daremné opleténí s ouřadem.« (Dokonč.)



Paříže s odznaky republiky a nádhernými ran

oovzskýmitrikolorami přespa vedleČernoborců, jichž malebné kroje ly slatem ——
: fou, není nad representaci| :

Obrana.

A K svátku slovanskýchspoštolů.Kašdý Čech,jemuž není vlastenectví prázdným
slovem, s velikoú vděčností musí vzpomínati
na učené, bystré bratry solaňské, kteří vyni
kali evatostí života a přispěli velice k posile
slovanské myšlenky. Oni opevnili mezi Slovany
ideální náboženské vzněty, stali se zakladateli
vyšší slovanské koltary. Oni byetře postřelli,
jakou bohatostí a pražností vyniká jazyk ulo
vanský; snažili se tudíž zjednati mu nejvyšší
vážnost. Fr. Starý napsal o staroslovanském
jazyce: „Bohatství jebo slov, hojnost pádů a
čísel, rozvoj jeho eloves, jimiž může vystiů
poati nejjemnější rozdíly a odstíny dějové,
časové a způsobové: vše to přispívá k tomu,
že můře jím býti nejpřesněji vyjádřena každá
lidské myšlenka. Není drahého slovanského,a
možno říci indoevropského jazyka, který by
v mlavnickém směru byl tak vypěstován a
jemně a přesně vytříben, který by tak jasně
vyjadřoval veškeré slovní tvary, jako jazyk
etaroslovaneký“ A znamenitě vyvinotý jazyk
zajisté svědčil též o nadprůměrné vzdělanosti
těch, kteří jím mluvili. Světcům Cyrillu a Me
thodovi máme co děkovati, že dali světu svě
dectví, jak poměrně vyspělá vzdělanost v říši
Velkomoravské se ujala a kvetla v té době,
kdy nynější atiskovatelé Slováctva byli loupe
živými barbary. A že slovanské myšlence zvlášť
za vůdcovství geniálního Methoda znamenitě
se dařilo, to patrno z veliké zloby sobeckých
Němcův. Ačkoli oyrillo-methodějská idea utr
pěla vážně vinoo Slovanů samých, přece símě
jednou saseté i v pozdějším čase neslo vzácné
plody. Vlastenecký duch nalezl vzácného roz
machu v klášteře Bázavském, který pod vode
ním sv. Prokopa byl hotovon národní akademií
věd a amění. Toto ohnisko vlastenecko-kato
lické vzdělanosti našebo národa sice r. 1097
psdlo vinou Čechů samých. Leč krásné vzpo
mínky trvaly dále.

Karel IV. snažil se znovu vzkřísiti slo
vanskou liturgii, založiv v Praze samé klášter
pro slovanské mnichy s různých končin, snaže
ge tak pěstovati slovanskou vzájemnost. Ačkoli
věnoval tomuto ústava péči největší, přece
Jeho maha nedošla plnáho pochopení.

Leč idea cyrillo-methodějská neupadla
v plod zapomenutí nikdy. Nyní katoličtí vla
stenci (zvláště kněží) naši co nejúsilněji nava
zají na snaby velikého Methoda a svými ča

stýmisjendy a úvahami velice účinně podporojí těsnější sblížení slovanských národů. Aby
nejen na Moravě nýbrš i v Ceobách památka
našich věrozvěstů pokud možno důstojně a pří
padně se mohla slaviti, přeložen avátek ten
se doe 6 července na drobon neděli v témže
měsíci.

A teď na něco upozorníme. Vážný český
ačenec dr. Pastrnek vydal po důkladném sto
diu soamenitý spis o našich apoštolech, v němž
těmto na základě pravdivých historických do
kladů vzdává velikou chválu. — Ale — v tom
vzpomněl si jeden cizinec na základě podiv
ných fantasií napsati pohrdlivou úvahu 0 svět
cích Cyrilla a Methoději, v níž nadto užito
brabých výrazů. A Masarykově „vlastenecké“
„Naší Době“ hned se hodila do krámua vyšla
tam v překladu. Zaujatost a sloba proti našim
ovětcům čiší již ze slohu pisatelova, ale „Naší
Době“ hodilo se dobře hledati pravda o kul
turním rozvoji Slovanstva — v cizině. A dr.
Flajšhans sám ve fenilletonu „Nár. listů“ uvedl
různá obvinění onoho cizince, ač jiné ukázky
eho „vědy“ jednou ve Vlčkově „Osvětě“ dů
Jadně ztepal. Ostatně přičinil k vývodům ci

sincovým poznámka,že by bylo nutno nové ty
násory odůvodniti. Nač tedy másti mysl čte
nářetva domyely neodůvodněnými? Proč neříci
bned ku prospěchu čtenářetva, má-li pravda
Paatrnek či onen cizinec? A ti lidé, kteří cti
protikatolické vyoikající české muže jako
modly, kteří nechtějí na nich uznati skutečné
vady, nechali slovanské apoštoly nespravedlivě
tapiti bez protestu. A to že jest vlastenectví?
Ta jest nový, třebaže nepřímý důkaz, jak ze
zášti vůči katolictva nechává se tupiti památka
1 těch velikánů, kteří byli předními harcovníky

-pro vzájemnost s kulturu slovanskou. Zato
však my katolíci zdvojenou eilou obnovujme
vzpomínky na veliké slovanské apoštoly a jejich
Slechetné enahy. Buďme borlivými křesťany a
vlastenci, jakými byli onil
" (8)Připomenutí agrárnickým chy

trákům. Napsalijate vo svém letáku : „Strana
Katolického lida se rouh. Ona praví,že církvi
a.víře hrozí zkáza a zničení. Toťrouhání, co
tlilávi strana katolického lidu. Slyšme, co praví
Křistas: „I jáf pravím tobě, že ty jsi Petr, 8
dá téť skáře vsdělám církev svou; a brány po
Kólné nepřémohou ji“ — A nyní přichází

strana katolického lidu s viní Krista Pána,že
srušil dané slovo. Nevěrci jste, voléme k vám.
My víme, že Kristus řekl: „Nebe a země po
miňou, ale slova má nikoli nepominou.“ On
nás očil, že ani jediné písmenko z jeho záko
na nebude zrašeno. Strana katolického lidu 86
rouhá! Ona nám chce nahnati strach, že by
mobla víra Kristova zaniknonti.“

Takhle se opovážil psáti nestoudný agrární
prolbunec a žádný z agrárníků proti tomu ne
zvedl protest. Předně tedy se tážeme, ve kte
rém časopise katolickém byla taková alova
napsána, z nichž by vysvítal strach, ža přes
přípověď Kristovo může církev a víra naše
zaniknoati? Jen ať lbáři odpovědí. Kdy že
jsme vinili Krista £ rašení slova daného? Jen
podejte důkazy.

A lišácký leták zamičel, co- přikazoval
Kristos apoštolůe. Jakkoli slíbil, že bude
8 církví až do skopání světa, přece vybídl apu
štoly, aby šli kázut sami evangeliom do celého
světa. A apoštolé, kteří rozuměli Kristu lp
něž dnešní agrárníci, neskládali race v klín,
nýbrž za stálého nebezpečenství i proti vůli
tebdejších bohatých statkářů šířili evangeliam.
Měli na paměti slib Kristův, že církev potrvá
až do skonání světa. Leč při tom si též pa
matovali slova pronesená Spasitelem : „Nebudeš
pokonšeti Pána Boha svého.“ Kristus neřekl,

služebníků, že se udrží jen a Jen zázrakem.
Bylo by tudíž pokonšením Boba, kdyby chtěli
katolíci pomoc Kristovu, aniž by takó sami
raku k díla přikládali.

Jestliže Kristas řekl, že brány pekelné
nepřemohou církve naší, tím ještě neprohlásil,
že církev stále beze škody potrvá ve všech
krajinách, kde zkvetla. A také skutečně v ně
kterých krajích afrických a asijských církev
dříve kvetoncí byla potlačeua od barbarů. Tedy
2 Kristových slov rozhodně nenásleduje, že by
církev a víra katolická musila bese zvláštní
obrany naší stále kvósti i v Čechách. Všdyf
vidíme, co se děje na př. nyní ve Francii. Ale
agrároický nepoctiveo jde ve své drgzosti tak
daleko, že netoliko překracuje slova katolíků,
ale že nostoudně zneužívá i slov Kristových
k obraně svých lží,

Poněvadě tedy nás chtěl asvědčiti agrár
nický pisatel zámyslně nesprávným výkladem
slov Kristových z „rouhání“, povíme zase „ná“
božným“ agrárníkům něco jiného z téhož Písma
svatého. Vy, pánové, všude prohlašajete, jak
jsou sbědované poměry stava rolnického, vy
zýváte zemědělce k účinné akci, aby se poměry
ty zlepšily. Ale — když již tolik Písmo av.
milujete a na ně se odvoláváte, citujeme vám
nyní tato slova Kristova: „Prolož m vám,
nepečujte o šivot svůj, co byste jedli, ani o tělo
své, čím byste se odívali. Pohleďte na ptacívo
nebeské,ženesejeanižme,ani shromažďujedosto
dol: a Otec váš nebeský krmí je. Zdaliž vy nejste
dražší než ono? A o oděv proč 5e staráte?
Patřte na kvítí polní, kterak roste: nepracuje
ani přede. Pravím pak vám, že ani Šalomoun
ve vší slávě své tak odín nebyl, jako jedno
s niob. — Nepečajtež tedy řikajíce: Co bu
demo jísti, aneb co budeme piti, aneb čím se
budeme odívati? mebotoho všeho pohané hledají.
VIť zajisté Oteo váš, še toho všeho potřebu
jete. HledejtenejprvkrálovstvíBožíhoa spra
vedlnosti jeho: a toto všecko bude vám při
dáno.“ (Mat. 25—33,)
-© Tohle jest výmlavnější citát než onen,
kterým proti nám nepoctivě bojoval agrárnický
leták. To uzná každý. Citát o nezdolnosti církve
na každé katolické schůzi můžeme klidně vy
slechnouti, poněvadž jen zavilý nepřítel jej
může obraceti proti katolickým organisacím.
Jak by však bylo, kdyby některý katolík pře
četl při schůzi avolané agrárníky citát námi
uvedený agrárnickým velkostatkářům, kteří o
malorolníky tak málo ee starají ? Možná, že by
byl rád, mobl-li by utéci se zdravou kůží. „Ten
citát ae nemůže vykládati doslovně“, odpovědí
agrárníci. Rozumí se, že přisvědčujeme. Ale
necht pánovó spytají, jak dovedou vykládati
Jiné citáty aami.

Tedy jen podrohé hezky opatrně s tím
citováním Plema. Mnohý člověk začne se sta
věti katolíkem a ctitelem Pfsma teprv tenkrát,
když chce katolíky hodně potrestat.

Ostatně Písmo citoval sám dábel, chtěje
svojí úskočností obeletiti samého Syna Bošího.
Proto se nedivme, jestliže již celá staletí ú
skoční lidé chtějí Plemem úskočoš „porážeti“
samé věřící křesťany.

Politický přehled.
Teké minulý týden byly pilné návrhy

hlavním jednáním sněmovním. Soc. demokrati
al pilně přáli, aby při volbách do sněmů zem
ských savedeno bylo všeobeu. přímé a rovné

alisti 150 hlasů, byl však zamítnat 192 hlasy.
Poslanci čeští právem hlasovali proti pilnosti,
a to hlavněz důvodu státoprávníhos autono

maího, že říšská rada není kompetentní, aby
rozhodovala o volebních řádech zemských.
Stejně zamítnut pilný návrh starorusinského
posl. dr. Markova, aby se vojákům z řad rol
nických o žních dostalo dovolené. Pro pilnost
blasovali Češi, Poláci, Rusfni, Jihoslované a
soc. dem. Ministr, zern. obrany projevil všecku
ochota postopuě vojákům o žních dovolenoa
poskytovat, jakmile věc trochu zkašeností bude
zdůvodněna a zjistí se, v jakém rozsahu lze
dovolené poskytovat. NA řada přišlo první
čtení prozatímního rozpočtu. Otázka protoko
Jování neněmeckých řečí dosud nevyřízena.
Vláda má sice připrevený kompromisal návrh,
s kterým prý nejsou spokojeni Čechové; ně
mečtí pokrokáři a radikálové a část lidové
strany jsou vůbec proti v tom ohledu jakým
koliv přáním neněmeckých národů. — Ve aně
movně sestoupilo se 261 poslanců ve volné
sdružení agrární, které má býti poradním a
informačním sborem pro poslance i vládu. —
Ve Vídni zahájeno opětně vyrovnací vyjedná
vání. — Právní praktikanti v Praze dnem B.
t. m. zahájili trpuý odpor; usnesli se vykoná
vati jen takové práce, k nimž jsou dle před
pisů vázání; k tomuto usnesení přistoupili
praktikonti asi 20 soudů v Čechách.

Maďaři postapají dále. Bezohledně 8 ve
likým spěchem schválili železniční předlohu.
Charvatská strana práva žádá úplné zrušení
dosavadního poměra mezi Uhrami a Charvat
skem. — Maďaři mimo to v minulém týdnu
ústy minister. předsedy dr. Wekerla slavně
si prohlásili nárok na Bosnu a Hercegovina;
budou prý mařiti snahy směřnjící k jakómu
koliv připojení zemí těchto k Charvatsku, ač
vlastně sami ve skatečnosti nemají nejmenšího
právního nároku! Požadavky muďarské neznají
mezí. — Sněm charvatský ze strachu před
bouřlivými výstupy odročen.

Y aoglické sněmovně zamítnut návrh na
snížení cla z cukru.

Car jmenoval generála Liněviče místodr
žitelem ve východní Asii. Vražedné útoky a
loupeže v Rusku stále se ještě objevují. Rovu
lacionáři především se namáhají, aby na svou
stranu získali vojsko, proto všemožně rozdmy
ohojí v něm revoluční hnutí.

Zprávy místní a z kraje.
Zlaté jubilemm kněžství. Dne 26. čer

vence bude slaviti vedp. kapitolní děkan Msgr.
Dr. Alois Frýdek své GOleté jubilenm hodnosti
kněžské. Ponechávajíce podrobný program této
významné slavnosti do příštího čísla, sdělujeme, že
Slavnost bude zahájena o 9. bodině dopolední, kdy
vznešený jubilár bude průvodem duchovenstva
uveden do kathedrály, aby obětoval jubilejní mši
8v., po níž ve své residenci bude přijímati bla
hopřání.

Svěcení ma kněžství. JehoBisk.Milost
posvětí tuto neděli v kathedrálním chrámu 20
kandidátů na kněžství. Slavnost započne o 7. ho
dině. Mezi ordinandy nachází se jeden člen řádu
praemonstrátského.

Ve schůsí městské rady dne 8. čer
venoe t. r. konané učiněna byla tato nenesení:
Technické kanceláři se uloží, by na náklad jmění
kostela av. Antoníne v Novém Hradci Králové zří
dila k zádušním pozemkůmč. kat. 413 a 414 přes pří
kop sděný můstek. — Výkaz pokladní hotovosti
se dne 1. července t. r. byl vzat na vědomí. —
Objednají se potřeby pro vodárnu a pro dům čp.
230 od Akciové společnosti pro výrobu armatur
v Praze. — Učiní se s jinými městy souhlasný
projev pro odstranění neblahých poměrů goudcov
ských úředníků v král. Českém. — Odepíše se
činš. groš z domu čp. 416 v částce K 800. —
Vyžádá se svolení polit. úřadu ku vyhovéní žá
dosti dp. faráře Pouchovakého za ponechání vý
pomocného kněze na další rok s odměnouK 700 —
zo záduš. jmění kostela Pouchovského. — Panu
B. Steinovi a pí Ant. Mečířové, majitelům domů
v Pospíšilově třídě, se přikáže, aby dali ve 14
dnech zapnstiti okapní roury svých domů do stoky
uliční. — Poukáže se ku příjmu částka E 22460
atržená v I. pololetí t. r. v městských jatkách za
krev, propůjčování stájí a za vážení, a částka K
11860 za chladicí komory. — Dp. Dobroslavu
Orlovi, o. k. professoru reálky v Praze, členu ko
mise pro reformu zpěvu chrámového, 86 dá svolení
ku dokončení studia budebních památek mudea
Královéhradeckého. — Po vyžádání dobrozdání
provede ee oprava ústředního topení v budově
školní. — Na zprávu p. zvěrolékaře o problídce
vozů a krámů mlékařských v měsíci červnu t. r.
nařídí se, by vytknuté závady byly odstranény. —
Práce klempířské na domě čp. 124 zadají 50 p.
J. Komárkovi a oprava ciferníku p. J. Štanderovi
dle offert jimi podaných. — Žádosti o udělení
podpor chudinských odlošeny do schůze příští. —

Upozornění pre účastníky sociál
míhe kursu. Pouze ti, kteří se předempísen
ně přihlásili, použijí výhod bydlení a stravování
určeného. Ostatní, zbude-!i místo. Kterým úrbude
jiš mošno vybověti a tém, kteří budoa účastni pouze



jeden den, odporučujemebotel v Adalbert'nuup.
Sternberga. Účastníci sjeďtež se všichni rau. vlaky
a jděte přímo do ústava „Borromaeum“ (u řeky
Orlice pod bisk. residencl;. Všichni při příchodu
ohlastež se ihned u jednatele v učební alni L
poschodí. Seznámení 8 budovou a umístění bytu
obstará p. Jenčovský, jenž bude jíž v ranních
bodinách v budově přítomen. Před vyučováním
a mesi polední budinou nutno vše si obstarati.
J. Polák, jednatel kursu.

Ze spolku majitelů domů v Hradel
Králové. Spolek majitelů domů sešel se dne 6
července v Živn. čtenářské Jednotě ku valné hro
madě. Účastenetví bylo četné a přihlásilo se mn“
bo nových členů. Do výboru zvoleni pp: Ed. Be
ránek, Fr. Černý, V. Formánek, A. Krčmář. A.
Pokorný, K. Richter, V. Rosa, J. Russ a V. Špa
lek. Za revisory účtů pp.: V. Ctibor a A Hanně.
Po zprávě jednatelské a pokladní ponkázáno na
důležitost a nutnust sdružení majitelů domů.

Spolek bude pořádati Častější schůze, v nichž poučování budou jednotlivci o daních, zvláště o vy
plňování přiznání k daním; bude se brániti proti
zvyšování přirážek zemských, okresních i obecních;
sůčastní se řešení otázek školských; bude jed
nati o levném pojištění Škod z povinného ručení;
jednati o vodní otázce města našeho; jednati o
osvětlování města; upraví pro členy besplatné
oznamování uprázdněných bytů; opatří členům
tiskopisy potřebné při správě domů a pro oblá
šení úřadům; bude sledovati jednání zastupitelstva
obecního a okresního, pokud ge dotýká zájmů po
platnictva; účastní se každé práce, která by při
spěla k rozvoji a pokroku města našeho; postará
ee o levné odborné i právní porady týkající se
sporů z nájemné emlouvy vzniklých, sdělávání
fassí pro berní úřady, rekuraů v záležitostech
berních, výpovědí z bytů a j. Zvláště pak se snah
epolkem sledovaných vystupuje nyní reforma čin
žovních daní, jež se právé projednává a pro niž
nutno ae co nejvíce sdružiti, aby peticomi a dc
potacemi pomocí zástupců našich na radě říšské
ve prospěch majitelů domů vyřízena byla. Z té
příčiny vybízíme všechny majitele domů, aby boj
ným přistupováním ku spolku nutnou tato orga
pisaci posílili. Výborová schůze konána dne 8. čer
vence, při níž zvoleni: za předseda p. v. Formá
nek, za místopředsedu p. E. Beránek, za jedna
tele p A. Krčmář, za pokladníka p. A. Pokorný.

Volby do komise pro všeobecnou
daň výdělkovou. Ve smyslu $ 17. volebního
předpisu ř. z. z roku 1897 a v základě výnosu
c. k. ministerstva financí ze dne 4. března 1907
č. 14641 vypisují se dodatečná volby volitelů, ja
kož i volby nových členů a jich nábradaíků do
komise pro všeobecnou daň výdělkovou LIL a IV.
třídy ukládacího okresu Hradec Králové, kteří
dle ustanovení $ 22. zákona ze dno 2Ď. října
1896 F. z č. 220 uastoupiti mají na místo dosa
vadních vystupujících členů a Bice ua místo:
pana Hanuše Richtera, speditera v Hradci Krá
lové ve III. třídě, pana Josefa Kouby, pekařez
Třebechovic ve IV. třídě; pana Františka Strum
hause, soustrožníka z Nov. Hradce Král. ve IV.
třídě; pana Aloise Havlíka, stroj. zámečníka E
Kuklen ve III. třídě; pana Josefa Dusea, hostin
ského z Libčan ve IV. třídě; pana Václava Hof
banse, truhláře z Praže. Předm. v IV. třídě;I
volby volitelů, kteří později členy a náhradníky
komise voliti budov, konají se v Nechanicích v
městeké radnici — pro III. tř. dne 22. července,
pro IV. tř. 23. července. V Hradci Králové v
Rudolfinu (berní referát) pro III. tř. 26. července,
pro IV. tř. 26. července. II. Volby členůa jicb
nábradníků do berních komisí: v Hradci Králové
v Rudolfinu dne 12. srpna 1907. pro III tř., 13.
srpna pro IV. tř. Za volebního komisaře při všecb
zmíněných volbách ustanovuje se c. k. berní ad
junkt pan Jaroslav Rosůlek. Lístky blasovací opa
třené příslušnou legitimací odevzdány buďtež budto
v den volby v místě volebním osobně přísluš
nému volebnímu komisaři, anebo včas zaslány
poštou (franko) do volebního místa na adresu pří
slušného volebního komisaře. Hlasovací lístek bu
diž podepsán.

Veřejná výroční zkouška chovan
cův ústava pro hluchončmé (Budelíl
ma) v Hradci Králové koná se dne 13. července
t. r. Začátek o půl deváté hodině dopolední. —

Původní seznam voličů pro volby
de říšské rady v Hrade! Králové, sc
stavený v měsíci únoru 1907, obsahoval 180i
jméno. Pro mnohého čtenáře našeho listu nebude
gnad nezajímavo, uvádíme-li dnes počet voličů dle

jů stavu a zaměstnání, nebledíce ku změnám,teró se udály do voleb v měsíci květnu. Dle
toho volili: Absolvent obchoč. akad. 1, adjunkti
c. k. boro. úř. 7, adjookti dráby 2, adjunkt spo
Hiteloy 1, advokáti JUDH. 12, advokacie kandid.
1, advokátní kancelista 1, advokátní koncipient 1,
advokátní písaři 3, advokátní eolicitatoři B, ad
vokátní úředníci 3, archivář bisak. konaist. 1,
assekurační úředník 1, assistent c. k. kraj.
soudu 1, assistenti něst. úřadu 4, asgistent sta

„veb. úřada 1, auskultanti ©. k. kraj. soudu 3,
"baakovní úředník 1, barvířský mistr 1, bednářský
mistr 1, bednářští pomocníci 4, berní c. k. při
okr. hejt. 1, berní, c. k. 1, biskup královéhradecký
1, bohoslovci 18, brašnářský mistr 1, brusič ka

mene 1, cejchmistr 1, cestář 1, oestmistr, c. k 1,
cestující obchodní 8, cnkrářští mistři 4, cukrářský
diloved. 1, cukrářský dělník 1, čalonníci 2, čet
nický stráčm. v. v. 1, číšníci 3, dělnlci v továrně
3, deštnikářský mistr 1, dělníci obecní 2, dělníci
v pivovaťe 4, dílovedoucí 3, dirigent Zál. U. Ú.
1, divadelní garderob. 1, dlaždičský mistr 1, dlaž
dičský pomocník 1, doharovač 1, doktoři lékařství
11, domovuíci 11, dozorce obecní 1, dozorci věz
dů 6, drogista 1, důchodní, c. k. v. v. 1, dů
chodní měst. 1, dvorní rada, o. k. 1, dvorní rada
ve výsl. I, elektrotechnik 1, exekutor berní 1.
faktor tiskárny 1, finanční stráže komisař, c. k,
1, finanění tajemník, o. k. 1, fotografové 4, geo
metr evidenční, c. k. !, hlásný městský 1, hlavní
berní, c. k, 1, hlavní berní v. v. 4, hlavní kon
trolor, c. k. 1, blavoí kontrolor v. v. 1, hodináři
mistří 7, hokynáři 8, holiči mistři 9, holiči pomoc
nici 2, hospodář. příručí 1, bostinští 23, hoteliéři
3, břebenářský mistr 1, choralista I, inženýr
staveb. úř. 1, inženýři vrchní staveb. úř. 2, in
ženýři strojírny 7, inspektoři banky 2, inkassista

ojišťovny 1, inspektor Škol,c k 1, jednatel po
Jištovny 1, kamnářští mistři 6, kamnářští dělníci

3, kancelář, pomoc. pracov. 12, kancelistové, c. k.
2, kancelista c k. místodršit. 1, kaneolistové bisk.
konsist. 2, kancelista okr. zast. 1, kanovníci 8,
kantor igrael. 1, kantinští 2, kaplani 2, katecheta
měšt. šk. 1, kartáčnický mistr 1, kazatel uvob.
ev. ref. 0. 1, kloboučničtí mistři 3, klempiřátí
mistři 6, klempířští pomocníci 4, knibařští mistři
5, knibařští pomocníci 2, knihkupci 3, knihkupeč
tí sluhové 2, knibkapecký účetní 1, kočí 6, ko
lářský mistr 1, kolářeký pomocník 1, kominický
mistr 1, kominický pomocník 1, koncept. prakt.
m. úř. 1, konduktéři 3, kontrolor m. důch. 1,
kontrolor m. v. v. ], korrespondeati 2, kostelníci
3, košikářský mistr 1, kotlářští pomocníci 2, ko
vářští mistři 4, kovářaký pomocník 1, koželuž-ký
pomocník 1, kožešničtí mistři 6, krejčovětí mistři
39, krejčovský dílovedoucí 1, krejčovětí pomocníci
20, kuchaři 2, laborant v lékárně 1, ladiči pian
3, lampář měst. 1, lékárník 1, lékař prakt 1,
lesní ve výsl. 2, lesmistr a maj. Šk. 1, leštiči
kovů 2, listovní, c. k. 2, lokaj 1, magistr farmacie
1, majitelé domů 8, majitel fiakrů 1, majitel chem.
čistír. 1, majitel pletárny 1, majitel pobřeb. úst.
1, majitel prádelny 1, majitel tiskárny 1, majoři
c. a k. ve výsl. 2, markytán 1, materialista 1,
místodrž. koncept prakt, c. k. 1, místodržitelský
rada, c. k. 1, modelářští děln. 2, montéři v měst.
záv. 2, mydlářeký děluík 1, naddozorci fin. str.,
c. k. 2, nádenníci 19, nadsladovsí 1, náměstkové
stát. zást., c. k. 2, nástrojář. mistři 4 nástrojář.
dělníci 20, natěračští mistři 5, natěračští dělníci
4, nosič uhlí 1, notář, c. k. 1, notář, c. k. m.
eluž. 1, notář, kandidát 1, notářský úředník 1,
nožířští mistři 3, obchodní jednatelé 2, obchodní
příručí 16, obchodní elaha 1, obchodní zástupoe
1, obchodvedoucí 1, obchodníci 75, obchodník
hud. nást. 1, obchodník uhlím 1, obuvničtí mistři
40, obuvničtí dělníci 10, odhadce v zastavárně 1,
officiálové c. k. bern. úč. 3, oficiál vrchní c. k.
bern. úř. 1, officiál c. k. stát. návl. 1, officiál c.
k. vrch. soudu 1, officiál vojen. zás., c a k 1,
officiál evidenční, c. k. 1, otficiál evidenční, v. v.
1, okresní komisař, ©. k. 1, optikové 2, ošetřova
tel 1, oekonom 1, pasířský mistr 1, pekařští
mietři 13, pekařští dělníci 6, plukovník, c. a k.

vv polem 3, podomníobchodn. 1, podatarší1, pokladnici 4, pokrývač. mistři 2, pokrývač.
pomocn. 2, policejní strážn. 10, ponocní 5, posel
e. k. okr, soudu 1, poslachač filosof. f. 1, poš
tovní assistenti 6, poštovní expediedti 6, poštovní
kontrolor 1, poštovní officiáluvé 8, poštovní pod
úředníci 3, poštovní pokladník v. v. 1, poštovní
sluhové 4, poštovní sluhové výpom. 4, poštovní
správce v.v. 1, poštovní úředník 1, poštovní sřízeaci
2, portýr1, povozníci16, právníkabsolv. 1, právní
praktik. 6, právní praktik. doktoři 3, profossoři
c, k. střed. šk. 25, professoři o. k. střed. šk. dři.
8, professoři c. k. střed. šk. kněží 3, professoři
c. k. střed. šk. suppl. 5, profeasoři c. k. střed. šk.
v. v. a šk. r. 2, professoří střed. šk. v. v. 4, pro
fessor stř. šk. kněz 1, profesoři dři. bohosloví 6,
professor a učitelé ©. k. odb. školy 7, profemsoři
obchod. akademie 6, prokuristé 3, prokurista v. v.
1, prostředkovatel prodeje a koupě 1. (Pokrač.)

Chrám a umění. Několikkatolíků táže
2e, zda by hndbě na varhany v krásném kostele
Penny Marie nemohlo býti věnováno více píle.
Také při nešporách v kathedrálním kostele by se
mělo spivati tak, aby všecky krásy církevního
zpěvu více vynikly. V městě, kde tolik vyškole
-ných mistrů sápasí o přednost, rozhodně církevní
hudba a spěv by měly býti též na výši doby. Tak
soudí více pilných návštěvníků obou chrámů.

Na laei Labe středníhopokračuje
se čile vpřed mezi Hradcem a Opatovicemi a pak
u Pardubic. Dle „Kon. Korreap.“ pokročily před
běžné práce k provedení dalších regulačních sta
veb na středním Labi tak daleko, že v následují
cim roce 1908 mohlo by se přikročiti k regulaci
Labe především na druhé straně Hradce Králové
u Kydlinova, Plotišť, Lochenio — dále u Černožic
a pak u Drabelic, Přelouče, mesi Nymburkem,
Poděbrady s Kolínem a konečně u Lysé. Jest
proto v Gmyslu,aby k pracím ne středním Labi
v příštím roce použíto bylo bohatších prostředků,

tak aby pro tyto práce pzěltajíc i rok 1908 bylo
pohotově 15 milionů koran.

Všeobocná úvěrní společnost s
u r. obm. V Hradce! Králové proti Grand
botelu docilaje v každém ohledu úspěchů nejlep
šich, Jak z následujících čísel jeat zřejmo: Za
první pololetí t. r. stouply členské podíly bo
tověsplacenéz K 61.755— na obnos K 72.454.00,
sápůjčky etouply z 313 675.09 oa obnos K 314.
028.83, vklady na knížky z K 168.757.83 na
obnos K 186.757.83, fondy regervní stouply z K
8.250.00 na obnos K 6.250.—. Záruka hotově
splacených podílů členských a fondů roservních
obnáší ku dni 30. června 1907 K 222 616.00.
Obrat pokladniční za první pololetí t. r. oboášel
K 2,918.354 66. Za tutéž dobn obnášela různá
vydání K 13.963. 31, různý výtěžek K 16.196.86,
tek že čistý zisk za první pololetí t. K 2.233.55 b
obnáší. Vklady zárokují se 4'/,/, bez výpovědi,
5 až 5, proli výpovědi.Za příčinoudoplňo
vací volby fřiditelstva u změny stanov koná 66
dne 20. t. m. mimořádná valná hromada společ
nosti o 1'/, hod, odp. v úřadovnách.

Ústav pro hudbu klavírní a zpěv,
vys. c. k. místodržitelstvím koncessovaný, otevře
po prázdninách v Hradci Králové atátně s vý
borným prospěchem zkonšená žačka professora
Pražské konsérvatote, p. Jindřicha Kadna z Albéstů,
a + paní Potzoldové-Sittové. Podrobnější správy
budou v čas podány.
(/ Most přes řeku Orlici ve Svinár
kách nákladem zastopitelského okresu králové
hradeckého postavený byl dne 2. července t. r.
s uspokojivým výsledkem kolaudován a po uvál
cování příjezdních silnic k mostu dne 6. července
t. r. veřejné dopravě odevzdán.

Z Dobřemle. Dne 1. t. m. odbývrl na po
zemku Fr. Slezáka s Dobřenic komisi p. Taichman
£ Nechanic zvláštním způsobem. Paa Taichman
co člen okresního výboru požadoval 30 K záloby,
než na komisi vyjde; když se na komisi dostavil,
připustil sa snalce p. eprávce a p. Vodičku, oba
ke straně nájemcově, a nedbal na to, že jsou 8lu
žebníky p. nájemce, a že p. Vodička těžko škodu
dobře odbadne, poněvadž není rolníkem. Se strany
poškozeného odbadovali důvěrníci, dle hon.zák.
postačitelní, poškozenému docela cizí a oba rol
píci: p. Mužík, rolník z Čeporky a p. Komárek,
rolatk z Michnovky. Na upozornění p. Mužíka
s Čeperky, že důvěrníci Be strany nájemoovy jsou
nezákonití, vdpovéděl p. Taichman,že né právo
připustit ke komisi, koho chce. Tak fodná člen
okresního zastapitelstva. P. Taichman zapomněl,
te mu tak veliké právo nedává honební zákon.
A po prohlídce škody, co p. Vodička „odbadl, p.
Taicbman při tom zůstal. 'A když se důvěrník se
strany poškozeného p. Mužík ohražoval proti tomu,
řekl mu p. Taichman, že neměl rachadlo jakžív
v ruce. Pudrahé nebude potřebí, aby si poškozený
důvěrníky bral, p»očvadé se na jejich vyjádření
nic nedá, a co služebník p. nájemce sám dá, na
tom zůstane. Jamo na tommy, malorolníci,bídně;
ořeme a hnojíme pro velkostatkáře a když poža
dojeme sa škoda, odkáší nás na komisi. Vědí, jak
to pro ně dopadno. Sejdou se dva kamarádi oa
komisi, a rolník to odstůně. Kdyš si stóžujeme u

okresního výboru vyšlou svého člena, ať je třebakupcem (jako vloni p. Rašína); a ten potom má
vyšetřovat Bkodu rolafkova. Kdyby se stala škoda
p. Rašínovi mezi jebo kornouty, ta by sinevzal
rolníka, aby mu kodu odhadl. Ale sám má to
uznání a na komisi jde a ještě uje 20 koran
záloby. U nás mají lidé mnoho škody od svěřa,
ale každý, než by musel dát 80 korun zálohy,
raději nic nechce. Ale my doufáme, še to takhle
déle nezůstane. Budeme ei atěžovati dále na to
hospodaření. A také máme pevnou naději, še vy
trvalým úsilím zvítězíme.

Bouře pro „volnou“ škola v Heři
eleh. Na den 7. t. m. avolal předseda vzděláva
elbo spolku pro Hořice, zdejší okres. tajemník
veřejnou sohůzi, ke které ai pozval p. red. Pelanta,
aby promlavil o „volné škole.“ Po sabájení echůze,
— která většinou naplněna byla vyznavači Adle
rovými — udělil slovo p. red. Pelantovi, který
patbeticky vykládal o všem možném, jenompříliš
málo o tom, co bylo předmětem jebo přednášky.
Pro nájezdy na církev a katolicismus, kterými svou
přednášku místo věcných vývodů okořenitichtěl,
byl odkázán do mezí patřičných přítomnými ka
tolickými muži a ženami, kteří ee do schůze do
stavili se svým duchovním pastýřem p. děkanem
Kousalem. Nehoráznou radost « této přednášky
měli rosjaření rudí boli, kteří ee mohli utleskati
a ukřičeti, pak několik učitelů, kteří s důvodů
patrně na snadě jenucích usedli do přítmí pod ga
leril k robovému stolu, a"pak dvě mladé ačitelky,
které by byly málem p.red. ta po skončené
přednášce pocelovaly, alo jily se staročeským
potřesením rakon. mení nad harmonické sply
nati duší zpřísněných. Po řeči p. Pelantově při

Dr. Bedřich Petr z Hradce Králové a obdržev od
předsedy slovo, uvítán byl bouřlivým potleskom
přítomné katolické inteligence a voláním „baoba
klerikálofmu doktora“ se strany socialistické, roz
vášněné demagogiokou řečí p. Pelanta. P. Dr. Petr
v úrodě ke své řeči děkuje irozicky socialistům
sa mimořádné uvítání, které od této nemyslící.



: očekávala kleré bo protonepřekvapuje,a
praví, te právě tento besmocnývztek rudých pánů

Je) markantně přesvědčaje, že jde správnou avlasti
sloužící cestous že mu to přímoukládá za povin
nost, aby na sáludné snaby měšťáckých reformá
torů a s nimi v dojemné shodě spojených syn
Marzových přítomné katolíky upozornil a snaby
ich pod lupa postavil. Botvu tato slova p. Dr.

Petr pronesl, spustili socialisté ajich přívrženci
veliký řev, volajíce: „Pujďme pryč, ať si ten doktor
přednáší zpátečníkům! Red. Pelantzapřisabá své
věrné, jen aby zůstali a řečníka klidně vyslechli,
že mu pak odpoví. Dr. Petr pokračuje praví, že
se mýlí p. redaktor Pelant, když problašuje, že
jej přijel až « Hradce potřít, k tomu že avi jebo
přítomnosti není třeba, neboť jebo konfusní hesla
že se potírají a a intelligence 80 potřou BAMASe
bou, nýbrš že jsa jím vyprovokován, proto ujímá
se slova, aby byla slyšena i strana drabá. (Soci
alisté opětně křičí: „Pojdme pryě!“) P. Dr. Petr:
„Pánové, já vás nedržím, ač bych rád. kdybyste
mne klidně vyslechli; ale jestliže odejdete, nebudu
plakatí já, ba inteligence přítomná vám jen bode
vděčna“. (Opětně jako kdyf píchne do vosího bní
zda s p. Pelant obchází avé věrné bratry, jenom
aby zůstali.) Pan Dr. Petr pokračuje, že nebade
Bledovati demagogické vývody p. Pelantovy, nýbrž
že odpoví jenom na to, co 8 přednáškou „o volné
škole“ Bouvisí, a dovozuje, že i katolíci chtí školu
volnou, prostou od vlivn zlaté i radé internacionály,
ale uvolněnou j od vlivů bezbožeckých ato v prvé
řadě z důvodů historických, což dokládá z histo
rie. Pak pro avůj názor dokládal Be Komenského
„Pravidly spořádené Školy“ a dovozoval,že kdyby
dnes Komenský vstal a opětně tento Spis vydal,
še by dojista byl prohlášen od pp. reformátorů a
jich rudých a Skolských přívrženců za největšího
zpátečolka, a že by sotva. jeho sochami 86 cblu
bili. Dovozoval pak dále, že vítr „volué školy“ —
odstranění náboženství ze škol — wá v pohyb 0
vésti kola větraébo mlýnu — reforma manželství
v civilol sňatek, což znamená vyloučení nábožen=
stvl £ rodiny — který umele mouku 8 nadpisem:
„řozluka státu a církve“, čili vyloučení nábožen
ství s veřejného života. Když pak za stálého po
křiku socialistů dovozoval, že i důvody národo
bospodářeké nás k tomu vedou, aby náboženství
bylo ve školách vyučováno, tu socialisté vidvuce,
že řečníka neukřičí, zanotovali píseň „rudý pra
por.“ Předseda celý zsipslý marně prosí 0 klid,
také redaktor Pelant jest vůči terroristům bez
rady, katolíci domáhají se toho, aby řečníku, —
který s hodinkami vruce sleduje řev socieJistický,
byla zjednána možnost mluviti. Vše marné. Dr.
Petr obrácen ke katolíkům volá, že svolá se co

nejdříve schůze, kde vyloží své názory 0 volné
škole a reformě manželetví. To zarazilosocialisty,
kteří volají: „Ale af jest to schůze veřejná“, na
čež Dr. Petr odpovídá: „Aoo, bude'to athůze ve
řejná, ale teprv tehdy, až ti páni, kteří zde až
do nepříčetnosti působí ryk, naučí se vážíti 8i
svobody slova a slušnosti“. Nato ujímá se alova
vldp. děkan Kousal — socialisté tichnou — a ten
pokračaje tam, kde p. Dru. Petrovi slovo bylo
tnemožněno, a za stálého vyrušování socialistů řeč
svou končí. Předseda nato sa rozrucbu schůzi končí.
— Ten jediný den ukázal, co ostatně již při vol
bách se objevilo, — organisaci soc. demokracie a
desorganisaci úřednictva, měšťanstva a tivnost
niotva, jež mohly by jí jen tenkrát čeliti, kdyby
Se v jeden šik erasily. Toho však není nikde a
v městě tomto — jak se zdá — nejméně. Vzdě
lávací apolek, jenž je posud v rukou těchto stran,
povolá si sa řečníka o volné škole svobodného
myslitele, tedy komunistu, do schůze všsk krom
učitelů a předsedy nikdo téměř nepřijde, tak že
Bocialisté jsou v absolutní většině. Pro koho tedy
echůse se gvolála a komu půda upravovala? Což
pak noví takový okresní tajemník, politickým vy
znáním agrárnik, že volná ókola nalezá ge v pro
gramu internacionály? Proč si nepovolali, když
iž se jim to slovo tak taze líbí, někoho, kdo by
im volnou Školu vyložil ve smyslu, v jakém 86 jí

z pravidla rozamí v krazích mladočeských, agrár
ních i našich, t. j. jako Škola volbou oproti by
rokracii a centralismu? Proč volají ci, když ne
chtějí míti školu bez náboženství, za řečníka pro
tivolka positivního náboženství? Socialistůámse
nedivime, ti jednali důsledně, ale divíme se tém
mužům, kteří ve volbách lom! rakama, kde ae Bo
cislistů pojednou tolik nabralo, kteří si je však
sami vychovávají. Kdyby socialisti si řečoíka toho
drubu sami povolali, nikdo proti tomu nic nemohl
by namítati. Proč se všsk k tomu propůjčuje
vzdělávací spolek? Mladočeský liberalismus dodě
lává, německý liberalismus již dodělal, ale u nás
Je pořáddost Jidí, kteří by to považovali za větší
urážku, kdyby jim řekl někdo: zpátečaík, klerikál,
nařže zadržel sírotčí peníze. „Chcete-li míti volnou
Školo, volte za poslance socialisty,“ tak akoočil
Pelant svou repliku, a kdyš jeden pán p. před

nea Fodsedajinévýsledal ironickyn pal tenov předseda odpovědi, neš: to
věděl 76 — Kdo to věděl, p. doktore? Ti pání,

prodl „Blaise neš P paddouus, to v , že s0v tomto
Bejedaá o nějakép liršího obecenstva, Be
s obecenstvado schůze téméř nikdo nepřijdeaše
ealé vystoupení Pelantovo v Hořicích nesnamená
peš rosčeření hladisy společenské, po volbách

sotva uklidněné, že při dnešní situaci žádný prak
tičký efekt to míti nemůže — ale Vy jste to ne
věděl, p.doktore! (Což Vás to tak mrzi, že Vás
jmenují klorikálem, s chcetes p. okr. starostou vší
mocí napravovat svou „pošremocenon“ reputaci?
— Marné namáhání, drabý pane; v Hořicích jsou
již sokolové „klerikály“, Jak pak teprv takový pán,
jenž přišel, jak se říká, do let a něco již vídél a
zkusil! Pamatojte si, kdo seje vítr, klidí bouři.
Krom Francie us volaou školu jiude se nemyslí,
nsopsk důraz se klade zvlášť v zemích protestant
ských na náboženskou výchovu ve škole, protože
žádných dětí pomsla ani míti aebademe, a pruto
i v Hořicích kousek té náboženeko-mravní výchovy
své mládeži chtějí dopřáti a naprostá abstinence
širšího obecenstva — třeba nebyla v tomto pří
padě na místě — to dokázala. Vidp. děkanu vy
stavil redaktor „Pochodně“, když pravil: „p. děkan
sem přišel před rokem jako jenerál bez vojska a
dnes má své vojsko“, — vlastně nejlepší vysvědčení.

Z Opočna. Dne 30. června konal se kra“
Jinský sjezd III řádu sv, Františka v Opvěně, Byl
to drubý krajinský sjezd v Čechách a v pravdě
velkolepý. Již den před tím četné zástupy lidu
věštily dobrý a příznivý výsledek jeho. Pořad
slavností byl krátce tento: O osmé hod. ráno
uvítal účastolky sjezdu P, Richard Randák, kvar
diáu v Opočně, poukázav na nutnost sjezdu co
obrany a oživení naší sv. víry, které se mnozí
odcizují. Při následující mši sv. přes 600 kajlcníků
bylo posiloéno Tělem Páně. O 10. hod. veden byl
ve čtyřstupa z kláštera kapuc. do děkanského
chrámu Páně velebný průvod, při němž nadšeně
zpívána velebradská hymna: „Baže, co's ráčil
před tisíci roky“. Vdp. Jan Řehák u dveří chrámu
Páně ovítal zástupy lidu, poukázav na to, že tento
imposantní průvod jest nejlepší odpovědí a zadosti
učiněním na utrbačné jazyky našeho av. ná
boženství, které si náš lid vzíti nedá. Po 10. bod.
měl slavnostní kázání P. Ant. Podluha s řáda
kap. ze Žatce, jenž úchvatoými slovy vysvětlil

an HI. řádu. Na to mél vdp. děkan Janebák slavnou měj sv. 8 assistencí, při níž Cg
rillská pěvecká jednota se svým sbormistrem p.
Lud. Taichmanem, řiditelem kóru, poslucbačstva
připravila nemalé požitky. Odpoledne o druhé ho
diné zahájeno bylo ve dvoraně Národaího domu
veřejné abromáždění. Řeči promlavili: vdp. Ant.
Kaška, děkan v Kostelci n. Orl, jenž pojednal
„0 ducha sv. Františka“. Věcně a poutavě doka
zoval, že nynějšímu lidstvu, po mamomě, požit
kářství a smyslnosti se pachtícímu, schází duch
Ježíše Krista, duch av. Františka, pročež vo světě
tolik mravní pokleslosti, bídy a nespokojenosti.
Pan Ant. Drápalík, gymu. učitel v Hradci Králové,
promluvil na thema: „Účast terciářů ve uvětě“,
poukázav vhodoč na to, že terciáři nemají se to
liko věnovati jen kostela, nýbrž že mají všímati
sí i stavu sociálního ve veřejném životě i politi
ckém. Dp. P. Ant. Podlaba zajímavě pojednal,
jakou mají bráti úlohu terciáři ve světě, aby tak
stalí ae užitečnými údy apolečnosti lidské a ata
tečoými obhájci dobré věci a naší av. víry. —
Všechny řeči byly vyslechnuty s nemalou pozor
ností a odměněny hlučným potleskem. — Na konec
uděleno církevní a papežské požebnání v klášter
ním chrámu Páně. Dotyčnému sjezdu bylo zasláno
mnoho blahopřejných dopisů a telegramů, mesi
nimiž jmenovati sluší Jeho B. Milosti nejd. Dra.
Jos. Doubravy z Hradce Králové, nejd. P. Hilaria
Pokorného, provinciála řádu kapuc, = Hradčan a
vdp. J. Hejtmánka, bisk. vikáře z Něm. Bělé. —
Počet účastníků při průvodu možno odbadnouti
přes3.000. Sjezd tento dokázal, že lid jest dosud
nábožensky vřele cítlcí a če ae probouzí k vořejné
činnosti na obhájení nejdražších statků svých, 8v.
víry a blaha národa, čemuž žehnej Bůbi!

Na e. k. státní průmyslové škole
v Pardubicich ukončen byl VIIL školní rok
dne 6. července t. r., kterýžto den byla rozdána

strovské netrvalo do konce roku 76. Při klassifi
kaci na konci roku obdrželo vysvědčení a vyzna
menáním 14 žáků, vysvědčení třídy první 55 žáků,
„vysvědčení třídy druhé 2 žáci a 5 žákům povo

sáblo tedy 69 žáků, což činí 91%. — Od pla
cení školného a poplatků na dílny (v oddělení
strojnickém) bylo osvobozeno v zimním běhu 68,
v letním běhu 67 žáků. — 44 žáků požívalo sti
pendií a podpor v obnosu 8607.67 K. — Na škole
dokračovaci, jejíž třetí třídy (pro řemes.a stavební
a strojnická) jsou 6 ©. k. státaí školou průmy
slovou spojeny, zapsáno bylo 46 žáků (v oddělení
stavebním 26, v oddělení strojnickém 20). Do
konce setrvalo a třídění byli 42 žáci, kteří vesměs
dosáhli cíle vyučovacího.— V II. kursu pro další
vsdělání učitelů kreslení na průmyslovýchškoláeb
pokračovacích, který trval od 16. duboa do 6. čer
vence t. r. bylo 18 účastníků. Z těch bylo 14
uznáno za výborně způsobilé a 4 za způsobilé
k vyulování odbornému kreslení a rýsování na
školách pokračovacích. Všichni účastníci obdrželi
státeí podpory a někteří z nich podpory komorní
a školních výborů Zápis žáků na školu mistrov
skou pro kol. rok 1907—1908 koná se od 15. srpna
do 15. září t. r. Ředitelství sašle každému ochotně
na požádání návěští, kde jest podrobně udáno
vše, co ee týká podinínek přijetí. Školní rok na

škole mistrovské ee začíná 1. října t. r. o 8. hod.
ranní. Do třetích tříd školy pokračovací zapigoje
se od 10. do 30. září. K zápisu jest nutao do
staviti se osobně do ředitelny a předložiti vy
svědčení z II třídy všeobecné Školy pokračovací.

Zhoubné krapobiti v Čachotímě,
Strašná pohroma postihla dne 2. července farnost
Čachotínskou a celé okolí. Děsné krupobití zničilo
nadějnou úrodu a přivedlo mnohé zemědělce na
pokraj zoufalství. Co nezničily kroupy, vlastně
kusy ledu, po celou hodinn od 6 do 6 hod. odp.
padající, to doničil příval druhé bouře o 7. hod.
Ornina z velké části pozemků odplavena a uči
něna škoda ns mnohá léta. Tato katastrofa jest tím
broznější pro obec Čachotín a Rozsochatec, jelikož
podobné krupobití stihlo tyto obce před 4 roky
dne 19. července 1903, z učhož dosud se nevzpa
matovaly, a poněvadě letos jest to již druhá po
broma. Ozímy nám tu úplné vybynuly; byly za
orány a nabrazeny jaří a ta nyní veškerá úplně
sničena. Drakráte jsme seli a ničeho nesklidíme.
Přátelé, kteří jate byli ušetření pobrom, pomozte
zuboženým katolickým zemědělcům v „České Si
biři“ těžce zkoušeným, aby nepropadli úplaému
zoufalství| Bůh vám vše hojně odplatí! Říšský náš
poslanec pan Josef Prokop shlédl osobně způsc
benou škodu, zhrozil Be jí a slíbil účinnou pomoc
zakročením o státní podporu.

Z Jablonce m. Jiz. Dne6. t. m. zemřela
zde, zaopatřena byvši sv. avátostui, paní Anna
Škodová, vdova po +říd. učiteli Karlu Škodovi
v Jablonci n. J. a matka + dp. Karla Škody, bý
valého protokolisty u Biek. konsistoře v Hradci
Král. Pohřbena dne 8. t. m. v Jablonci za veli
kého účastenství.

Z Chotěbořska. Katolický tábor lidu
na Skalce o Sopot vydařil se nad očekávání stkvělo.
Jak ae roznesla pověst, že katolíci hodlají v So
potech o ponti dne 7. července uspořádati veliký
tábor lida, na němž mlaviti budou katoličtí řišští
poslanci, zvonili hned gocialisté a pokrokáři na
poplach a vyzývali všechny své stoupence z celého
kraje, aby ae sůčastnili v počtu co největším tá
boru toho a zakřikli „ty římské vetřelce aničitele
našeho lidu“ a aby „co nejmohutněji protestovali
proti roztahovačnosti celé té černé havěti.“ Ba
socialisté pustili do lidu pověst, že na tábor ten,
bude-li se konati, vyšlou deset avých řečníků-po
slanců. Vidouce však, že se katolíci nedají tímto
mluvením zastrašiti, poslali poštou některým kato
kům známé štvavé pobledky nákladem časopisu
„Volná Škola“ vydaně. Pohledky ty opatřili šťav
ústými poznámkamí, jež svědčí o divné úrovni
vzdělanosti zasílatelů. V Úbotěboři se mluvilo, že
na táboru dojde ke krveprolití, a proto dychtivě
byl 7. červenec očekáván. — Na zastávce dráhy
vSopotech, zvané Sobinov, očekávání byli pp. po
slanci důvěrníky a jinými katolíky 63. volebního
okresu. Po příjezdu vlaku a objevení se pp. po
slanců roslehlo se mohutné volání slávy a „Zdař
Bůh“, načež doprovodili jsme pp. poslance do
fary. — Ač počátek táboru byl určen na 1 hod.
odpol., táhly již kol poledne nepřehledné zástupy
lidu k místu pro tábor určenému a prapory uzdo
benému. Očekávalo se, že so táboru sůčastní asi
6—7 tisíc lidí, ale bylo jich dle odhadu znalců
přítomno na táboru asi dvanáct tisíc, A snad
právě tak veliké účastenství katolíků popletlo jejich
přítelíčky, čo se na táboru ani neozvali. Přece
všek byli jsme před příjezdem pp. poslanců svědky
zvláštní demonatrace. Kdežto mnohé domky v So
potecb byly ozdobeny prapory v barvách národaích,
objevily se na jednom baráku na chvíli dva pra

ry černé. Snad chtěl majitel baráku toho prote
stovatí těmi Černými prapory proti nám, ale způ
sobil si tím svým jedoáním nehoráznou blamáž.
Lidé se ma smáli. Odpoledne o jedná hodině za
hájil tábor p. poslanec Prokop a po zvolení Čest
ného předsednictva vyalovil týž potěšení nad tak
neobyčejně velikým účastenatvím, děkoval za dů
věru mu věnovanou, že zvolen byl ve zdejším
okresu za poslance, projevil lítost, že volební jeho
okres stižen byl tak krutou živelní katastrofou

mají a co on učiní, aby smutné následky katastrofy
té zmíroény byly. Vyzýval zástupce obcí, aby pro
odhadování škody krupobitím způsobené se nedali

dobré uznají, sdělili; on ve volebním okresu svém
se pozdrží, poněvadž chce také sám škodu způso
benou sblédoouti. Pak vylíčil evé zkušenosti vo
lební, uznal, jak velikou oporou při jeho schůzích
kandidátních byly mu katolické apolky, a vřele
přimlouval se, aby dle možnosti v každé osadě
organisace katolická byla zřízena. Řeč jeho prostá
ale srdečná byla pozorně vyslechouta a častým
potleskem odměněna. — Nato uděleno slovo panu
poslanci V. Myslivcovi. Na počátku řečí své vzpo

mněl týž velikéhobiskupa Brynycba,kterýS
by se potěšil, kdyby byl přítomen a viděl tak ne

otovi jsou víry své ge zastati, ji hájiti a pro ni
třeba i trpěti! Ač ho povidíme, on jistě s neba
patří na nás a žebná lidu svému. Nato váhlasný
řečník plamennými alovy vyzývalk hájení práv
národních, společenských a církevních, Ke konci
žádal přítomné ženy a dírky, aby dle příkladu
žen plačících nad Kristem, ke Kalvarii vedeným,



milovaly Krista, vedly dům v duchu učení Jehoa

pour vlivu svého ve prospěch náboženstvíatolickóho, Nadšená, dojemná, ale také často hu
morem a i Batyrou pepřená řeč jeho všechny
přímo elektrisovala. Doslovem p. poslance Prokopa
a bymnou národní „Kde domov můj“ byl tento
pěkný tábor lidu ukončen.

Téber katolických nzemědělců ma
Košumborka. V nedělidne 7. července t. r.
chtěli konati katoličtí zemědělci na zříceninách
Košumberku tábor lidu. To bylo proti mysli okol
ním agrárníkům a radikálům, a proto přičiňovali
se všemožně,aby tábor onen zmařil. Žádulii
orgány vládní, aby tábor onen byl sa
kázán. Když však přes to táboř onen byl povo
len, rozbozeno po Vys. Mýtsku, Chrudimsku, Sku
tečsku na tisíce letáků, ve kterých kde který „po
krokový člověk“ byl vybízen, aby se na tábor
oneu dostavil. Informace měly býti žádány na
lužské radnici. Této bezmezně agitaci podařilo 80
skutečně tábor náš znemožniti, Dostavilo se sice
na tři tisíce stoupenců strany katolických země
dělců, ale též mnoho agrárníků, nár. dělníků, ra
dikálů všech odetínů a soc. demokratů. Jejich spo
lečnému úsilí se podařilo, že tábor ani zahájen
býti nemohl. Překazili volbu předsednictva a křikem
a blomozem způsobili, že tábor byl rozpuštěn.
Pozvaný řečník náš, poslanec dr. Josef Myslivec,
dokázal, že v minulých volbách dostalo se mu
dobré Bkoly: zachoval chladnou mysl i humor.
Tábor náš tedy rozpnětěn. Dosábli tedy protivníci
naši svóho cíle? Jen částečně; neboť jistě jim
nebyl tábor náš tak proti mysli, jako ta okolnost,
že hnutí naše se šíří a mohutní, že stále nabýváme
stoupenců. A to překazili nepodaří se jim ani pro
testy k c. k. okr. hejtmanatví, ani umělým spoje
ním různých stran, jež spojuje jen nenávist k církvi.
Myšlénky nelze utlonci násilím. Jaké to spojení
stran! Na letácích jsou podpisy bohatých agrár
níků i soc. demokratů, snad proto, še Proudhon
učil, že majetek jest krádež, Celkem lze říci, že
naše strana neutrpěla ztráty, ba naopak stoupenci
naši vidouce tolik protivníků, jen utvrdili Bev po
litickém svém přesvědčení a lásce k naší straně.
Mnobo nepřátel, mnoko cti! Někomu jinému však
mohou spojení protivníci našeho tábora uškoditi.
Jeou to obchodníci lužátí. Slyšel jsem roztrpčená
slova mnobých našinců: „Nač choditi na pouť
někam, kde mají pro nás uvítání takovéto, kde
protivníkům tábora katolického dává informace
Bama radnice, kde mezi podpisy na letácíca proti
našemu táboru stkví se i jméno toho, jenž jest
tamním starostou — af si tam chodí radikálové,
socialisté, vůbec „lidé pokrokoví“. Stálo by věru
za uvážení. —m—

Z Ml. Břlšť. V neděli dne 90. června
konala se u nás poutní slavnost. Poněvadě letos

připadá 200letá památka anovuařízení zdejší fary,onala se slavnost poutní mnohem elavněji než
jindy. Pontifikální mši av. měl J. M. nejdp. opat
želivský Salesius Roubíček za asistence domácího
faráře dp. Gilberta Křikavy, dp. faráře z Jiřic
Milona Záraby, Hšského poslance, dp. katechety
z Hampolce OÓdonaVorlíčka, vdp. faráře ze Zacho
tina Františka Soukupa a dvou řádových ctih.

p. noviců ze Želiva. Slavnostním kazatelem byl
dp. Odo Vorlíček. J. M. vykonal také odpolední
pobožnost s příslněnon aBeistencí. K aváteční ná
ladě přispívalo též krásné počasí. Památkou na
letošní slavnost bude též obnovená věž, kterou dává
patronátní úřad v Želivě plechem pobíjeti.

Z Humpolce. Dne 7. července slavila 80
památka „stoletého povýšení Humpolce za svo
bodné město.“ Za tím účelem pronesl o 9. bod. slav
nostní řeč p. starosta Bečvář „o dějinách města
Humpolce“. Sůčastnili so této schůze: obecní sa
stupitelstvo, četní hosté, předsedové všech spolků
zdejších, jen scházel předseda tak zv. pokrokářů;
není prý spokojen „8 klerikální“ oslavou! Pan
starosta ve své přednášce nastínil důležité události
města našeho až do památného roku 1807, kdy
zcbadlého města ujal se otcovsky hrabě Wolken
etein-Troszburg. Řeč svoji skončil p. starosta vrou
cím přáním, aby Bůh Všemohvncí i na dále žehnal
města našema, Na to bylo v děkanském chrámu
Páně slavnostní kázání, jež měl vip. P. Norbert
Beneš, děkan, a pak sloušena pontifikální mše av.
J, M. udp. opatem Salesiem Roubíčkem ze Želiva.
Odpoledne konala baeičaká šupa veřejné cvičení
na Říegrově náměstí. Tím slavnost skončena. Sbor
basičský pořádal zahradní koncert „U černého
erla“. — (Vzdělávací abor města Humpol
ce.) Tento nový spolek netěší se přízni zdejšího
občenstva, neboť kdykoli se pořádá nějaká před
náška, jest vždy slabě navětívena! Lépe by bylo
pořádati přednášky až v období podzimním, neboť
v létě věnuje se větší pozornost vycházkém do

lávací sbor, podporovaný všemi vratvami, bude také
jistě pečovati o to, aby takové přednášky, jakou
Da př. četl p. prof. Břet. Pokorný „o Husově ve
čeru“, byly prosty všelikého štvaní proti katol.
cirkvi, nebot tím se nevedělává ale bouři!

K tomu 8e nemá propůjčovní „Vzdělávací sborměstaHumpolce“.— (Šokolstvo v Hampolci).
Jak to smutně působilo, když na všesokolském
sletu vPraze, kde bylo zastoupeno každé město,
sebázelo sokolstvo města Humpolce! Stále se mluví
o pokroku a zatím . . . zpátečnictví! Kdo savinil

úpadek sokolského spolku? Kdo si hrál na všemoc
nébo pána? Kdo roseštval klid a mír v našem
městě? Edo stále znepokojuje celou veřejnost
zdejší ? Jen muž „pokrokový“, který má ve svá
rech a nepřátelaví sáliba! Bylo by na čase, aby
se poměry již jednou změnily a nastal klid a mír,
a to bade psk — pokrok!

"Poznali se! Píše nám jeden p. učitel
z venkova: Před užšími volbami atrana agrární
se přítelíčkovala a dělnictvem, domkáři, chalup
niky atd. To byli téměř nerosluční přátelé, na po
tkání ruce si podávali, spolu sedali, konřili, bavili
se, kartičky sobráli a i na bratratví pili. Dnes
však agrárník již nezná těch, které potřeboval,
nevšimne si jich, v hostinci sedá sa zvláštní stůl
ahraje ai na milostpána. Chalupníci zase povldají:
„Teď nás neznají, ale až přijde k volbám, nebu
deme tak hloupí a nebudeme potom také znáti
je; vidíme aspoň, co v nich jel“ „Cep“ to potom
nespasí, třeba do „klerikálů“ bonřil sebe více.

+ Anmtemnie Bartoš, farář v Cerekvici
u Vys. Mýta, již není mezi živými. Povolal ho
náhle 9. t. m. nebeský Pán k sobě. Zpráva oúmrtí
tohoto lídumilného a velice horlivého kněze ranila
hlaboce srdce jeho přátel. Dnes v pátekkoná se
pohřeb tohoto věrného, nadšeného služebníka Kri
stova. Nebeský ráj budiž mu odměnou za všecky
dobré skutky.

Různé zprávy.
Návrh katol. národních poslanců na

uměnu a doplační bramnnýchpředpisů
zní: Současně hospod. a společ. poměry vyšadují
nesbytně směny a doplnění branných předpisů.
Aby se oprávněným a odůvodučným požadavkům
středních stavů výrobních v tomto směru vyhovělo,
navrhujeme, aby branné předpisy doplněny, pří
padně změněny bylyv ten smyal, aby: 1. Služební
doba vojenská snížila se na dvě léta. 2. Živitelé
rodin aby zařaďování byli do náhradní zálohy. 9.
V době žní zemědělcům byla udělena dovolená.
4. Poslední čtyřnedělní cvičení bylo zrušeno. 5.
Povolání k cvičení aby vědy bylo konáno se zře
telem k povoláni a živnosti záložníka. 6. Cvičení
vojenská aby se obmezila na míru nejmenší. 7.
Rodinám k činné slušbě povolaných chudých zá
ložníků aby 8e udělovala podpora. 8. Nemajetným
záložníkům aby hrazeny byly výloby cestovní. 9.
Plakovoí řeč aby ve všem byla uplatněna způsobem
náležitým. 10. Svěcení neděle a svátků by přesně
bylo, pokud služba dovoluje, zachováno. 11. Aby
ničím či nikým beztrestně ani city náboženské ani
národnost vojína nebyly snižovány anebo uráženy.
V ohledu formálním | navrhujeme, aby tento
návrh bez prvního. čtení byl přidělen výboru bran
nóru. Ve Vídni, 26. června 1907. Šrámek, Váol.
Myslivec, Kadičák, Hraban, Valoušek, Šachi, dr.

Jos. Myslivec, Trarůžek, Šabata, Pillich, Kuchyňka,kop, dr. Stojao, Záruba, dr. Horský, hr. Thun,
ilinger, Šuklje, dr. Gregovič, dr. Koršec,Fon.

Ve pros křesťanského děl
mletva. Nevikariátní konferenci okresu Lan
Škrounského dne 8. července v Lanškrouně odbý
vané přijat byl návrh, sby vikariátní dachovenstvo
stalose členy Věpodb.sdruž. křest. dělnictva. Všichni
hned se přihlásili, Kóž se to stane i všude jinde!
— Jeme věru potěšení, že v duchovenstvu nelózá
sdružení křesť. dělnictva stále větší porozumění.
Jakkoli dělnictvo křesťanské vyvinulo samo znač
Don sílu, tak še se organisace udršuje a rozvíjí
« prostředků vlastních, přece jsou vítáni členové
přispívající. Socialisté v malomocné zlosti Šíří pro
hnané klevety, že prý katoličtí dělníci platí vlastně
na kněze, kteří se z mozolů dělnických „mají
dobře“. — Zatím však posud ani jednomu knězi
z peněz Věeodborového sdruždní nebyla udělena
podpora, ačkoli i přispívající členové v některých
případech právo na podpora mají. Také ještě ani
jeden kněz o podporu u Všeodborového sdružení
nežápal. — Kterýkoli křesťanský dělník aalyší
nepoctivon pomlavu o placení oašich dělatků na
kněze, nechť nám ihned jméno pomla
vače osnámí, My bo veřejně v Obnově požá
dáme o důkazy. Jest zajisté chralitebno, že utis
kované dělnictvo katolické semklo se vlastním
rozhodantím ve všeodborovou organisaci kteatan
skou. Leč sajisté sdružení pokvete mnohem lépo,
až kněží ještě více podporovati budou ušlechtilé
soaby našich organisovaných dělníků, kteří pro
své katolické přesvědčenítolik, zvláště v továrnách
trpí a často pro svoji vytrvalost i o existenci
nevinně přicházejí. Kóž všichoj kněší pochopí
požadavky pohnuté doby přítomné a včas přiloší
ruku k dílní Kéž všude katolický dělník pozná
v knězi otoovského přítele!

Lhůta k podání prohlášení kuvše.
obecné dani výdělkevé pro šesté obdobíu
kládací (roky 1008 a 1009) spodniků daní výdělkové
podrobených, dne 1. června 1907 daní jiš předepca
ných, atanoví se do 51. července 1907, Problášení

k dani výdělkové mohou býti podána písemné nebprotokolárně u úřadu pro berně I. stolice (bernísprávy,
okres. hejtmanství), v jehož obrodu má deň býti pře
depsána. Při písemních prohlášeních budiá ožito ú
ředních vzorců, ktoréšto, jakoš i návod bu zdělávání
prohlášení k daní výdělkové poskytnou ae poplataí

kům na požádání beaplstně n vyměřovacimi.Nopodá-li poplatník v předepsané lhůtě povinného pro

hlášení, může komise po daň výdělkovouvyměřitida
výdějkovou s mooi úřední na sákladě pozoůcek jí po
race jsoucích.

Musica sacra. Ve dnech t2,—24, července
konány budou cyriilgké exorcicie v Hořicích. Exercicie
ty vysoko bádou vynikatí ned všecky miculé i jest
jisto, že dádný odborník neb interesent nedá ojíti si
přílešitost k ním savítati, P ovádény budou skladby
předních mistrů ve vsorném provedení jako Palestrina
(Mše, Hodie Chr. natas est) Steble, Hruška,Perosl.
Přednášeti budou dr. Al. Kolísek z Hodonína, prof.
Orel £ Prahy, žid. B. Kašpar zo Slaného, fid. J. Winter
= Kolína, řid. Zelinka z Praby, prof. Bablič s Prahy
a far, Sabrt s Miletína,

Jmění církovní v Rakousku, ježtak
často mrzf naše sociální demokraty, obnáší celkem
dle úfedního šetření 814'500.000 K. Z tobo obnáší
jmění, které alouží k udršování kostelů, far, řiditelů
Úru, 2696 milionů kor. 30 milionů s téhož úhro

ného obnosa tvoří jmání kněžských seminářů.— Jméní
vídeňskéhoRothšildaobnáší 12miliard,či 13.000,00000
koran. Tedy jediná Bidurská rodina v Bskouska mé
čtrnáctkrát vlc než katolická církov v témže státě —
Církov nevládne jměním svým svobodně jako Rotběil
dova jedioká rodina, nesmí nic ani odprodat: ani za
dlačiži, amí toliko, co jí zůstane po zeplacení několika
růsaýobdaní(eguivalent,náboš.a pozem,daň, školnípři
rážka, osobní daň = příjmu), s téboá předmětu ks
svým účelům použiti. Katollkům ukazují šidé a soci
ální demokraté na jmění církve, ale o jmění židov
ských milionářů pěkně mlčí, poněvadž se o něm ani
zmíniti nesmějí.

Novou hvězdármm del sříditi papeš
Pius X. ve Vatikáně a jmenoval jejím fiditelem P,
Hsgens. K hvěsdárně patří dvě věže „la torre Leona

„©s „la torre Plo X." Obě věše budon spojeny
železným mostem. Ve věži „la torre Pro X.“ bude u
mlatěn veliký sluneční teloskop, dar to Američanů.
Náklady na vybudování bvězdároy byly tak veliké,
še se pomýšlelo na sbírku mezi katolickými něenci
celého světe, avšak američtí katolici sami mezi sebou

potřebný obnos sebrali a na sařízení hrézlároy věnovali.

O potřebě náboženství píšíneklerikální
Pelclovy „Roskledy“: Všiobni materialisté, jiš sami
přemýšlejí a nepapvuškují jen po jiných, váznou na
mrtrém bodě: sami mael něco věřiti. Věřiti v ducha se
ostýchají. Taková víra nezdá so „vědecká“, spříma by je
vyločovala « příslašenství k vědeckému světu a sta
věla poblíž dara, „profanum valgus“. Á povýšenost
vědců jde madvelikou jinou pýchu! Maosí věsk asaá
vají, že marná jest jich snažení, šeobjektivní jistoty
o základsích příčinách divota není, de objektivní
pravdy nelse nabýti ani přemýšlením, a2i intuicí, ani:
nějakým zjevením, lse nabýti poass subjektivní
jistoty a více nic. Ale je-li tomu tak, proč nezvoliti
onu snbjektivní jistota, která dává klid mysli, sjel.
nává pokoj + okolí a posiluje nadějí ma věčný, do
konalejší divot, neš tu, která šíří posimism, ktorá v
„boji o život“ vidí jon nenávist a zápas, sobectví s
nepřátelo a na konec kruté, noútěšná ařícení se v pro
past skásy bes jakékoli naděje? Život jest -opravda.
besnadějný a teskný, není-li něčím sabříván aozafo
ván, i kdyš to samo jest a zůstane záhadou. Jiš ne
stanoviska čistě praktického jest těžko pochopiti, prod
lidé s vyššími nároky než ma existenci čistě čivočiš
moa, by měli vlestně číti, kdyš pozemský šivot.
má býti žít bez Boha, bes vší zásračnos:i © bos
jakékoli naděje + divot budoucí? k čemu se tu pla
hočiti den jako den e tolika nokonednýcmisterostmi
a pracemi a trápiti se s tolika rovašů nekonsčaými
a bozáčelnými strastmi a trampotami? Ovšem že od
nich nechrácí ani násor a divot náboženský a do
utrpení pvstihuje věřící i nevěřící. Ale ti, kdož jsou
obdaření pernou, klidnou vírou, dovedou nesnáze dí
vota dobře aaésti, kdežto ostatní bývají trvalo romla
děci, jsoa berútěšní a zatrpklí, naplnézi nedůvěrou
ke všem lidem, neobutí k sréma okolí, ke svóma stáva
i semi. Takové daševní disposice jest nyní ve věsoh
národech evropských, jmemovité ve třídách vsděla
nějších. Obecně převládá mervosní napjelí, rozrušení,

neklid s úzkost, ješ zeydují strach o zítřek a stupňují
obavy existenční. Právě však příčinou téchto svyšova
ných starostí existenčních jest z částí materialistický
násor o nevyhnatelnosti a nutnosti bozohlednéhoexi
stenčního boje. V zápaze tom není mezí a hraalo. 9
srychlovanon silou vrhá člověka dea jeko den znovu
v dravé peřeje divota a do boje mu dává 8 sebou
jen nejistota a obvění pochybavati v srdci. „Na světě
soužení míti budete“ pravil Kristus a vyslovil jednu
s nejorigineluějších ových mytlenek. Skutečné r na
Šem nynějším světě není leč soušení.Hosluštění záhad
Sivotních nedává nám ani moderní literatura a amězí,
ani věda a filosofie. Bos mového oživení víry v srdci

není vyléčení. Dade potřebujeMpktozrer a radosti,
ja novycházejí s ní samé, so by jejíchsil, nýbrůré přicházejí a vnějšku, které e sami vy

volati, aleJe přáě vi a vyprositi. To jest pravé tajematví ze ie (slsbost nervů) a jejího vyléčení.
00 se stale se jměním arnšených

francouzských oírkovních řádů? Waldek
Rousseau zákon nařídil ve Francii zabavení jměsí

všechsrajenjh elrkornícht:dů. Pro movités emovitě ječní kašdého kláštera. byl ustemoven úředsí
správce, jeně měl objsamiti majetkové právní poměry,
uspokojiti věřitele, skommati právní nároky m ušnati
je nebo odkázati je ne pořad práva, iti Jesěkí
a odovzdatí poníze státní pokladně. Stát měl s těchto
pončs vydatičlenům srašených dů přiměřený doši
votní důchod a sbytka uditi ne starobní zaopatření
dělaické. Od té doby uplyaalo 0 let. Listy táší se,
proč se otěchto penězíchnyní nemlaví s co se nimi
stalo. Ukasují k tomu, de správci klášterního jměaí
byli jmenování bývalí poslanci a blízcí příbosnínebo
nastrčené osoby nynějších poslanců. Nikdoprý od
těchto osob neládá složení účtůa nenaléhá ne urych
lení jejich práce, ačkoliv tito správci dostóvají za svůj
úřad knišecí odměny. Některé listy dovozojí,že stéto
věci vyklabe se — druhá panamské aféra. Ovšem čo

"Midovako-sednářskýtisk se postará o to, abyse správy
o podivném hospodářství před veřejnost nedostaly.



Jak se se jměním zrašených klášterů franoonsakých
hospodařilo, patrno z toho, že jeden likvidátor kvito
val vydání spojené s likvidací samou 450.000 franků.
Jmění jieté Longrogace bylo ceněno na $6 milionů s
etyrmeno toliko — 9 milionů, útraty však nejsou ještě
odšítány.

Pošidovštění ministerstva Šeleznie.
Ministerským radou a dvorofm radou bylí v minister
stva železnic jmenování didé Sigmand Sonnenecheina
Arnold Bardes. Bardas je uš na konci ové služby a
může se vykázat zásluhomi. Ale Sonnenechoin stal se
r. 1806, kdy mínisteretvo železnic bylo zříseno, vice
sekretářem v tomto ministerstvu, aniš by měl přísně
šádaného vysokoškolského vzdělání. A poll Jetech je
Sonnenachoin jmenován uš ministerským radou, ačkoli
nemá vijekých vynikajících vlestností. Za to jest
Sonnenochein intimním přítelem sekčního oheta Sieg
harta. Nad toato Jibovůlí v postupu je mesi úřední

"otvem v ministerstva šelosnio velké rozeohvění. —
„Zklerikalisované“ Rakousko

O. k. sociální domokraté. Soc. demo
kraté podali v říšské radě pilný návrh, aby bylí po
trestání tři vídeňští úředníci pro veřejoé vystupování
ve volbách. S čím to jen měli tito „avobodomyslníci“
tolik na pilnol Pan ministr financí odpovídal socia
listům aš příliš notivě, báslivě, Na to promlovil hr.
Vojt. Steraberg 2. t. m. mitmojiné toto : „Poohvaloval
bych řeč páně ministroru, které jeem ostatně jen
s části rozaměl, kdyby nebyl členem ministerstva,
které se při posledních volbách ukázslo opravdu jako
výkonný výbor rudé internacionaly. Celá komedie,
kterou zde sehráli soc. demokraté, mé jedině za účel
odvrátiti pozornost veřejnosti od toho, še celé mini
sterstvo je ve vleku a v zajetí radé internacionály.
(Tak jest i) Pánové, jak daleko naše vláde šla, viděli
jsme důkladně v posledních třech letech. Táši se Vás,
jak jest to mošné, še vláda nechala přitáhnonti
veškeron vídeňskou lůzu před tato soěmovnu? A ne

podporovala vláda také tento výpad lůsy, neuzavřelas vůdci e ciál. demokracie oficielní smlouvu, aby še
třili dvorního brada ? A za to jim hodila na pospas
parlament. To byli ministři, kteří vyznamenání byli
nejvyššími řády a obdrželi titoly a výnosné vysoké
úředy. A tito pánové nebyli disciplinárně potrestání,
ačkoliv mělo se tek s ními státi v první řadě, poně
vadě porušili sákov, který výslovně praví, že veškeré
oblaky před snémovnou přísně a bezpodmínečně jsou
sakázány. (Hločný souhlas. A pánové, jsk tomuo
vlastaě bylo s ooou s00. demokratickou demonstrací
dno 28. listopadu 19067 Tehdy řekli Jebo Veličenstva
olsaři, že jest va Víčni příliš málo policistů a příliš
mélo vojska k udržení pořádku. A co učinilo nynější
ministerstvo? Byl počet policistů rosmnošen nebo
vojsko ve Vídni sesfleno? — Pánové, v mém vlasto(m
volebnímokrese bylo sjištěno a mobu to dokázatí,še
okresní hojtmaní dokonce i ee svými paničkemi jezdili
od hospody k hospodě s tam agitovali pro600. de
mokrate, ne mepřímo, nikoliv, přímo! Kdepakjest
disciplinování tohoto okres. hejtmana, jemuš bylo na
řízeno, aby tak jednal? Nejednal ze svobodné vůle
jako 500. demokrat, nýbrž oa roskez ministeretva
vnitra| Pánové! Jak můšete si zde dovoliti chápati
60 slora a obviňovati malé úředníky, kyž velcí pá
nové jeou sami sociálně demokratickými agitátory, a
kdyš toto ministerstvo není ničím jiným než výkonným
výborem radé internacionály? Pánové, nejen de okr.
hejtmaní slibovali hos:.nskó konceses a podobné věci,
bude-li kdo volíti soc, demokrata, stalo se ještě více.
Ředitel etatků Jeho Veličenstva císaře pod trestem
propuštění se služby rozkázal zřízencům statků, če
nesmí voliti moe, nýbrš soc. demokrata. Jděte, pánové,
tam kolem a ulyšte, co všechno soc, demokraté lidsm
slibovali. Já vám obdržel jsem dopis, ve kterém pisa
tel mi praví, še slyšel, de se badou rozdělovat po
semky, a on že nechce pole nýbrš peníze.Takovýci
prostředky se bojovalo. A pro tohoto muž, který
potírá stát, monarchii, úřednictvo, satoritu, armádu,
a nábofenatví, pro tob: nejborlivějí pracoval c. k.
okr. hejtman a ředitel afsařekých statků | Kdyš potom
Úisaační ministr ei dovolí mlariti pro potrestání ne
patrných úředuídků, pak neučinil uiv jiného, než že
sám sebo po tři bodiny ironisoval. Ale ne tom není
dost; pásky, které pány =:c, demokraty « tímto
(ministerstvem pojí, nejsou snad náhodné, nýbrš pečlivě
„připravené a opravené. Proč vysílali u nás okresní
hejtmany agitovati pro sociální demokraty a proč
v Dol. Rakoaska a Tyrolech je trestali? ©Poněvadě
stojí na stenovisku : německými socialisty Cechy,Slo
vany a ostatní národy potříti“.

Jak se stará soc.demokracie ©šív
mestnietve. Orgán divnostnictva „Zpravodaj“po
ukotoje ve článko pod nadpisem „Kdo usilaje o zni
čení čivoostnictva“ na to, še soc. demokracie všude
vyblásíla boykot na živnostníky, kteří opovášili ss
volit proti ní. — Farisojstvl 800. demokracie již po
znávají i lidé pejprostomyelnější. 3 jakým hlakem vy
enákali socialisté všeobecné blasovací právol Prý
každý atátní oblsn mé právo voliti poslence dle
lěstního přesvědčení — a to ucel svobodně. Kdyš
šak došlo k volbám, bned skotkem dokesorali 890.
demokraté, že svoboda volební chtějí míti jenom pro
esbe a že jiní lidé mají býti nejvýš nevolným voleb
mím materiálem pro vzrůst hlasů sooialistiokých. Vo
Tební lístky voličů jiných inkvisitorsky problíčeny a
běda šivoostafkovi,který se odvážil volit avobodněa
tajně! Zeléště byl-li to ubohý šivnostník. Hned se

froti němu ušilo mstivých prostředků. Takble vyhlíší
ka Adlerovců k svobodě,

. Soelální demokraté jako zaměst
mavatelé. Socislista Wallner ve Vídsi byl >. 1908
ahbvfen pro soojalistokou demonstraci a ztratil exi
„teáci. Dostal na ovoji žádost výpomocné místo u

Ařbeiterseitangn“, placené osmi korunami týdně.
bádák, moje Čenu a děti, trpěl ovšem bídu, aš sačal
dravěti. Kdyá po několika smařených pokusech

dnden prosil © práci lépe placenou, řekl ma nad
úortirah Emerling, de mu nemůže lepší místo dáti
pro jeho obiravost; všakpřý cejí zdravýcha silných
Jidé dost. Přišly volby do řídaké rady. Wailner spolu

bil adatmě; myslil pi, o aspoň v dom voleb vy

vydání Jioteo-ilorběda) Bosaéonamplářonpěndai-jedna|

strojmistr ové dceři. jiné exempláře snsoči báseli na
ulici. — Zato však (mesi mimi Wallner)
dloubo čekali, neš se na ně řada dostane, ně bylo
dřív ujišťováno, že sveláštní vydání se mé odevadatí
pouze roznášečům. Wallner v roztrpčení proti tako
vému jednání protestoval a — byl za to o sludba
připraven. Tak se jednalo s člověkem, který pros00.
demokracii existenci i zdraví nasadil. iný ví
deňský aocialista B. . . pro svoji agitaci byl s práce
propaštěn, až se ho konečně ujala tstáš „Arbeitor
seitang". Ovšem, že pří osmi koranách týdenní mzdy
npad! brsy do dluhů. Při tom ještě atratil slatou
dvacetikoranu; ohlásil to Emerlingovi s prosbou, aby
se mu strhovalo se mzdy na etracený obnos jen v ma
lých částkách. Leč — + nejbližším platebním dni ma
byla celá mzda stržena. A tak ae stávala jeho sitaace
atéle zonfalejší, až chudák 7. června t. r. pokusil ae
o sebevražda, před niž jej sachránil strášiník. — Pěkná
to „rovnost“ v socialistickém závodě, kde jeden bere
měsíčně stovky a drahý 32 kornn!

Baská rovolnce — výnosným kšef
tema. Stále docházejí z Raska nové a nové správy
o sákeřnických atentátech, lapičetví a pod. A každá
sbraň jest serhlým revolacionářům proti lidem ne
milým dobrá. Banditatrí se tem vyznalaje největší
rafinovaností. Na př. k sámožnémr Rasori přijde 24
kořoík jako ubohý prosebník, dá ma do raky pro
nební list a oo Rue list čte, vrazí do něho dýka buď
„pProsobník“ nebo jeho druh ze sada. A reroluční čin
nost vynáší veliké peníze i tehdy, kdyš ae spikjencům
nepodaří mnoho nakrástí. Rovolacionáři mají od židů
pěkný plat. Jakou úlohu hráli židé v dějinách raské
rovolace, ukázal! professor Moximov v Petrohradě vo
své přednášce „Židé a rerolace v Raska“, Pravil mezi
jiným: „Revoloční bontí v Rusku jest dílem šidů a
celé internacionální šidovatvo podporuje toto hnotí
bmotoě a morálně způsobem nejúčinnějším. Že aa ro
volacionářští apiklenci potlačení revolučního hnutí
tak houževnatě na odpor ataví a do vědy vyskytnou
se lidé, kteří jsou odhodláni odvážiti ae nejnebaspeč
nějších revolučních atentátů, vysvětluje ae jen tí,
še vůdcové revoluce mají enormní samy k disposici
a tak mobou členům t. sv. „organisaci bojovné“,
kterým jest avěřenovykonávání atentátů, skvěle platit,
Tito dobrovolníci revoluce mají stálý žold, který jest
desetkráte větší nešli dold, který platí kterýkoliv stát,
když musí dobrovolníky najímati. A poněvadě rovo
luční pokladna jest tak bohatá, není divu, če prole
téři hrnou se do alažeb revoluce, še hlavně dobře
placená místa v „bojovné organisaci“ jsou předmětem
tužeb, a tajné arsonály rovolace vždy sbraněmi, pu
mami a dynamitem dobře jsoa zásobeny, ačkoliv do
prava těchto předmětů s největšími obtížemi jest spo
jena. O atálé a hojné naplnění ruské reroluční po
kladny starsjí se bohatí raští židé a mexinárodní
židovetvo, a jest úředně zjištěno, še v posledních dvou
letech v Anglii 16,000.000 franků a ve Francii, Ně
mecka a Rekovska přes 86 milionů franků pro revo
lncionáťe v Busku bylo sebráno, kteréšto miliony
připadly revolučním pokladném v Raska.“

Z kruhů hudebních. 38. čerrna t. r.
zemřel v Opavě p. Jan Kment, řiditel kůru ve Frýdku
ve Slezsku. Byl to neunavný a velezasloušilý pracov
ník vo svém oboru. Působil před tím jako nčitel var
hanické školy a o život hudební zejména o budba
chrámovou a lidový zpěv získal si nevšedních zšaloh.

Kterak spátif? K podmínkámuenntí dle
úsudku Jékařů náleží beskrernoat celé hlavy, hlavně
mozku. Máme-li v hlavě mnobo krve, což můžeme na
sobě poznati, máme li boltce oční červené a teplé,
nesnadno usfnáme. Jsmo-li ospalými, jeou boltce bledé
a chladné. Lépe spíme v chladné světnici, než ve vy
topené, lépe na trrdé podněce, než na měkké. Mosek
Sa spaní se odkrvuje a krov ojtěkajíc rcešiřoje se po
ostatním těle. Jo-li však bezkrarnost podmínkou sdra
vého spánku, jest záhodno, by oba část mozku, ješ
nejvíce pracovala, stala se nejvíce chadokrarnou. Touto
částí mozku je u všech lidí pravopašaých lerá polo
konle mozka velkého. Proto je dobře apáti na pravém
boku, že při tom srdcs pracuje klidněji, nernšo
něji. Kdo má dpstný spánek, tomu se doporučaje
„místo umělých drahých léků trochu tělesné námahy a
pobyt na čeratrém vzdachu.

Největší loď. Právěbyladokončenav Clyde
výstroj „Lusitanie“, největšího obrovského parníku
Canardovy linie. Tento plovoucí kolon jest 788 atře.
vleů dloabý, má nosnost 82.000 tan a vzdor rogmě
rům rychlost aš 35 nelů. Podrobnosti vnitřního saří
zení, jež provedeno bade a největším přepychem, as
tají, aby žádný konkurent předčasně o nich nezvěděl.
Snahou zařízení jest dosíci ilase pevného domu. Ve
všech kajatách plsnonti budou otevřené krby, okna
budoumíti záslonyabudoa čtyřhranné,sdvišebudou
dopravovali cestající s nitra na paluba. Z každá ka
juty moáno telefonicky domlaviti se s prodavačem
Časopinů nebo s holíčem neb vinárníkem, aneb léka
řem. Pontstí olektřiny sahá tak dalsko, fo moďno i
lošní prostěradlo elektricky ohřírsti Parní, světelné,
jskož i všecky omtatní lódivé lánně jsou ve relkém
rozsahu zřízeny, ba i těloovična jest zde. Večer bude
míti jeď neméně neš 12.000osvětlených oken; posádka
čítá 800 mašů; prostora má pro 680 cestujících I.
třídy, 500 II třídy a 300 III třídy, tak še plně ob
sazená Iď poveze přes oosan 8150 lidí.

Moncby se medrší r místnostechoblad
nějších, na průvanu a v přítmí. Když ve atáji okna
zalíčíme omíšeninou vápna s modří, spůsobíme průvan
pod stropem a stěny zalíčímo vápnem, do něhož při
déno kamence, chlorového vápna nabo kreolínu, dře
věné součástky natřeme karbolínem, pak moacby smijsí.
Dobře posloadídobytka, kdo v chlóvech nechá bmizdit
vlaštovky.

Nétrnlště zaerojmae hned po aklisni. Ne
toliko, de sa tím půdu zlepšuje, aúrodňeje, ale tód
proto dlašno strniště rychla saorat, poněradě se tím
sničí všiobní škůdcové, kleří ve strniští mají útulek.
Proto třeba straiště v míře hojnější napadených plo
dia saorat hluboko, aby škůdci zabynoli. Obyčejná
podmítka v takových případech nedostačí.

780tiletého jubilea toboto omilostněného místa sjezd
a následujícím programem: 16. července 1007 v */,8.
hod. večer: Úvodní kázaní (P. J. Abel S. J.: Maria,
Nejev. Svátost Oltářaí a kněs), pak Pontifikální po
debnání. (J. M.opat Severin Kalchor ze St. Lambrooht)
V 8 hod. večer: Posdravy v hotelu „Laufoastoin.“ —
17. července 1907. V 6 hod. ráno: Výstava Nejav.
Svátosti Oltářní. V 8 hod. ráno: Kázaní. (P. Eduard
Fischer 8. J.) V984,hod. ráno: Pontif. mše sv. (J. Em.
kardinál Dr, Jan Kateobthalor). V 9, hod. ráno: Kon
fereace kněší. (P.J, Abel S. J ) Ve8 hod. odp.: Slavná
adorační hodina. (Rozjímání koná P. Vílém Marachal
C. 89. z Bozenu) Ve 41/, hod. odpol.: Porada kněší.
(Beferenti : P. Vilém Marechal C. SS.a P. Jan Lego
rer.) V 6 bod. večer: Kázaní. (Magr. V. Binder, farář
e Vídně.) Odprošení. Procesef. Te Deum.Pošehnání. —
18. července 1907. V 8bod. ráno: Regniem (J. M. opat
Severin Kaloher.) — Poma.: Talár, roobetu a biret ú
čnstníci račte vsíti sebou. Ve Vídni, 2. červenoe 1907.

(Zasláno.)
My podepsaní kněží = okresu Něm. Brodského a

Hampoleckého, shromáždění na vikariátních konferen
cích pastorálních dne ». a 4. července t. r., uvášivše
obsah rosolnce přijaté po návrhu p. Č. Eodrle z Mo
zolova na sohůzi ográrníků, svolané na den z. července
t.r. p. poslancem Hyršemdo Něm. Brodu (viz „Selský
liat ze dne 8. června 1907, čís. 36), prohlašujeme, jak
následaje:

„Odeuzujeme v zájmu víry a náboženství, aby
lidénekompotentníbezevšehodůkasaknězez jednání
špatného a z rejdů „klerikálvích“ vinili, a ponkazojeme
k tomu, še dle prohlášení časopisu „Český učitel“
v č. 16. roč. 1904 klerikalismuu jest lépe řečeno ná
bošenství, a dle prohlášení prof. Masaryka(viz
„Čas“ ze dne 25. ledna 1906) klerikalismas je jenom
heslo,to, oč jde, je katolicismua. Proto vsájma
víry a náboženstrí protestajems proti ničím neodů
vodněným tvrzením, še se strany kněží 1. politika
zstahována byla do kostelů, 2. že při křesťanských

ovičenícha po nich prováděnybyly politické dr3. še vo zpovědnicích vysvídáno bylo politické pře
svědčení, 4. še Ihaním, smyšlenkami a nekalým na
mlonváním lid náš byl sváděn, připravován o zdravý
rozum a ka vlastní škodě fanatisován kněžími, 6. de
dobrý váš lid pod vlajkou náboženskou i tělesně byl
ubíjen,jakovdobáchtemnéhoatředověku,a že místo
nabádáuí k lásce ku blišníma rozeštván byl nejenom
v životě společenském, ale i rodinném, 8. že kněší si

[nali tak, že by se to nesrovnávalo s důstojností
něze, neshodovalo se s vírou, příčilo ae přímo učení

a vzoru vznešeného Krista, a zvláště prohlašujeme,
že jenom člověk, který nejenom žádného křesťanekého
přesvědčení nemá, ale který každého lidského citu
prázdný jest, může tvrditi, že kněží zneušívali zpo
vědnice k politice, poněvadě katolický kněz, vázán jse
ničím nezrašitelným tsjemetrím zpovědním, v tóto věci
hájiti se nemůše; 7. protestujeme také proti nedoká
sanému tvrzení, že katolické listy nízkým apůsobem
napadaly čest jednotlivců, a prohlašujeme, že s vděč
ným srdcem uznáváme, 00 katolický tisk na obhájení
víry a náboženství vykonal. Konečně prohlašujeme, de
v jednotě s katolickými biskupy a dle jejich vaneše
ného příkladu lid nám avěřený upozorňovati budeme
ne nebozpečenatví, která vířo a křesťanským mravům
a kterékoliv strany hrozí nebo hrositi budou, a ve
svých právech občanských se žádnými jednotlivci ani
žádnou stranou zkracovati nedáme.

Oalesios Roubíček, opat šelivský a zemský prelá“,
Norbert Boneš, děkan v Humpolci, František Havelka,
keplan v Dolní Krupé, Vincenc Hyxa, farář v Kališ
tích, Josef Jahoda, kaplan v Lipnici, Váci. Jetmar,
kaplan v Něm. Brodě, František Kameník, farářv Lip
nici, Josef Krans, kaplan v Krásné Hoře, Gilbert Kři
kava, farář v Mlad. Břištích, Vincenc Macek, admi
pistrátor v Ousobí, Josef Matoušek, b. vik. sekretář a
farář ve Skále, Prokop „Novák, kaplan v Hampolci,
Jozef Pecka, exposita ve Vět. Jeníkově, Lohel Prohal,
farář vo Vojelavicích, Kosmas Pytlík, farář v Seno
žatech, Jan Ráček, os. děkan a farář v Herálci, Frant,
Baach, administrátor v Něm. Brodě, Frant. Stejskal,
farát ve Sv. Kříži, Gustav Stock, katecheta v Něm,
Brodě, Maxmilián Škoda, farář v Branišově, Antonín
Trávníček. bisk. vikář a farář v Kráuné Hoře, Cyrill
Velenta, farář v Žalivě, Odo Vorlíček, katecheta v Hum
pole., Zikmund Záběhlický, kapitolár novoříšský, zá
stupce faráře v Jiřicích, Augustin Žďárský, farář
v Dašejově.

(Zasláno),
Čechově!

Ve slavných a radostných dnech, práv“ minu
$ch, kdy myšlenka sokolská před zraky veškerého
uvěta elavila trinmfální vitězství, <drazili jeme vítězně,
pamětlivi národol povinnosti, srařepý útok, který pod
nikla známá německá vziělanost na dobré právo Če
ských rodičů a českých dítek v Ervěnicích. Za to, le
čádali českým dítkám čoské skoly, byli zbavování 800
stevně přístřeší m nakládáno e českými občany, bez
jejichů dělnosti by báňské podniky neobetály, hůře
než s tuláky. Již těšili ae vzdělanci němečtí ve svém
tisku, povzbuzení blahovolným souhlasem orgánů +8
řejné eprávy, če uchvátí poslední český majetok avy
povědí ršechno obyvatelatro české z Ervěnio.

Ve chvíli rozhodné, kdy atrpení Črchů ervění
ckých mělo býti našim odpůrcům důkazem, še si dáme
líbiti i nejhorší potapa, romhodli jeme se nedbati-ne
utěšených financí opolkových aříditi se jedině-příká
sem národní cti a zekoupili jeme ve společný majštak
dvě skapiny domů v Ervěnicích, čímě vzalí jáma ně
se veliká břímě vo výši skoro 150.000 K. Odhodlaji
jeme se k tak značnému podoiku finančnímu: jenom

proto, byckom pro Čechy errénické zabezpečil dř
bytkyaučinili tak přítržjejichútrapám,kdyš n ad
v pomoc strážců veřejaéhořádn nbázale se th .

Ozoamojíceveřejtě,žo jmoolekinali opírájícese o důvěra národa, co nám kázala národygí Čest,
předpokládáme, šs opravdoví přátelé českých <mendjn

jsi s Národní Swimitě
noa podpbákšů ná



klad, který na zakoupení domů srvěnických byl a
bude očinén a který bylo třeba ubraditi z běžného i
kmenového jmění.

Osvěděte hojnými příspěvky ve prospěch Ústřední
Matice Školskéi NárodníJednoty Severočeské, še jste
bodni důvěry, kterou české menšiny ve Vás skládají,
osvěděte, še jste hodni názvu ochranců českých menšin.

V Praze. dne 2. Července 1907.

Výbor Ústřední Matice Školské v Prase.
Ústřední výbor Národní Jednoty Severočeské v Praze.

"Cržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 6. července 1007 I

L] pšenice K 15'00—15 80, útta K 11 90—13:40, jedma
nek 1190 ——, prosaK 1t————, vikveK 15—
———, hrachu K 22:-——26—, ovsa K 7-60—820,
čočky K 60— 66.——, jabel K 2200—28'—, krap k
20:00—40-00, bramborů K 400—420, 1 hl jetelového
semene bílého K 000'00—0000, 1 bl. jetelového ae
mínka čer. K 0000—000 00, raského K 00'00—00:00
máku K 5630, lněného semene K —————, 10
kg šitoých otrab K 1410———, 100 kg přeničných
otrub K 18-———'—, | kg másla čerstvého K 232
— 280, 1 kg másla. převařeného K 0.00—000,
U bg sádla vepřového K 184—192, 1 kg tvarohu K
028—0-34, 1 vejce K 0'06—0-06, ! kopa okursk K 6—

1100, 1 kopa zelí K 000—000, 1kope kapastyK 200—400, 1 hl oibBleK —60——80, kopa drob.
zeleniny K — 60 1—, 1 pytel mrkve K 1—— 140,
1 kopa taláta K 1-00—1'60, 1 kopa otýpek potržele
K 0 80—1 80, 1 košíček třešní K —'60 — Natýd. obilní
trh v Hradci Králové dne 6, července 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 97'/,, žita
297!/,, ječmene 17, ovsa 217, prosa 0, vikvo 0, hra
chu 00, čočky 0, jehel 9, kran 6, jetelov. semínka
291/,, lněného semene 0, máku 0. — 3%.)Zeleniny:
zel: 0 kop, cerele O kop, petržele kop otýpek 70, cibul>
80 bl, drob. seleniny 200 kop, mrkve 50 pytlů,
brambor 44 hl, salátu 100 kop. — 8) Ovoce: jablek
0 hl, hrušek 0 bl, třešní košíčků 270. — 4) Drob.

dobytka: vepřů 3 kusy, podavinčet 607 kusů, kůzlat 0.

Hospodyňská škola
ve Stěžerách.

Účelem hospodyňské školy jest, abydívky, nabyvší

ve škole obecné přípravného vzdělání, vadělaly se theoreticky i prakticky tak, jak jest toho třeba kosprávě
domácnosti vůbec a rolnícké zvláště. Aby kole vy
tknutému účelu vyhovovala, musí míti v zásadě povahu
internátu, kdež vykonávají se vedle theoretického učení

veškeré práce v domácnosti a hospodářství obvyklé.Theoretická osnova učebná obsahoje: Mrarvouku,jasyk

český, počty, nauku o vychování, chov svířat hospodářekých, mlékařetví, domácí hospodářetví, žírodopis
a přírodozpyt,země- a dějepia, sdravovědu, zpěv. Prak

ti cvičení provádějí se ve všem, co 8 domácností
nouvisí: vaření, uklísení, praní a žehlení, ženské ruční
práce atd.

Nový 31. školní rok počne dne 16. září 1907.
Přihlášky chovanek přijímají se stále Za celé za

opatření platí se měsíčně 36 K, školného 60 K za rok.
Veškeré blišší vysvětlení ochotně zašle ředitelství

skoly.

Betty Kozáková, H. Srdínko,
předseda kuratoris.ředitelka.

PDODDODODODOKÉ

DOMŮVŮL
Veledůstojnému duchovenitvu do

volují sobě nabídnonti pravé, původní,
přírodnívína ratouaká| uhonká a se
jména pomornoje činím naulné ší a
relechatná

vína Brionská "BE
pocházející z ostrovů Brtonských v Adrii. Prodávám pak
tyto drahy dotýčných vín:

Výčepní bílé i červené 1 litr 80 h, v sudech 68 h,

wtalní 7 « 1, 08 76,tabalor 1 „18 „» BB
Jemnější vína Brionaká 'a rakouské dle zvláštního

cenníku, který ku přání zašlu zdarma a vyplaceně.

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Hampolci.

Dodavatel

pro klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě
a pro čelné důst. farní úřady v Čechách.

BlabinnéavodoládobnélázněvDohdaněí
staly se v poměrněkratičké dobů svou výtečnou rašelinou, evou polohou v podnebí!ustáleném
ném a rovněž | svými přirodními krásami, jen našemumilémuPolabívlastními,lázněmi or oní Ráda:
Flašelinou, moderní vodoléčbou, masáží, tělocvikem, přísnou životosprávou a dietou docíleno
v tomto prostředípřekvapujícíchvýsledkůpři těchto chorobách: Dněrgicht), rheumalismu kloubovém | sva
lovém, výpotcích v klouběch, nehybnosti kloubů po rheumatismu kloubovém | úrazech,
chorobách žaludku, střev, jater (I cukrovce), chudokrevnosti, bledničce, bělotoku, výpotolch
matečních, chorobách mužů, chorobách nervových a míchových: neurasthenii, Ischias, atd.,
bolestech po střelných zlomenlnách,ní otcích pozlomení a poranění, chorobách plicniohssrdečních, nemocech e, okrofulose a v rekonvalescenci.
Lázně byly správou Občanské záložny v Bohdanči, v jejíž vlastnictví nedávno přešly, různými přestuvbami
snačným nákladem tek zdokonaleny, že vyhovují v každém obledu moderním p žadavkům doby nynější, čízž stávají
se nejen hledaným útočištém všech trpících, ale i mílým útulkem těch, kdož po denních trampotách v krásách pří
rody zdejší tiché krajiny bledají osvěžení a posily pro další svůj šivot, Rozsáhlý a pllně pěstěný park

čouprostíré se až k lesům jehličnatým, do nich přinu lázeňským hostům vyhrazen.koupelí mírné. — Výtečná a levná strava počínaje od Ado 3 k 60 h denně. — Byty nádherně sařísené od

1 K počínaje. — Zvláštné výhody pro p. t.„čiáont00, veškeré úřadníctvo, nemajetné osoby, jakož 4 pro sřísence

Vychovávací

a vyučovací úsfav
v Kocléřově u Svitav

| přijímánejlevněji chovankyškole
odrostlé ku vyučování liternímu,
řečem, šití, stříhání, vyšívání, vaření,
hraní atd,

Prospekt se na požádání zašle.

Krajina horská, velice zdravá.

.
ých veřejmých ústavů.

Lázeňský lékař MUDr. Jindřich Požár.
Lékárna, pošta a telegraf v místě. — Z Pardubic denně třikráte poštovní spojení, jakož i na pošádésí vlastní
povozy. — Vedení lázeňského hotelu převzal p. Ant. Štěpánek, hotelier z Třeboně. — Správa lázní opat též

levné letní byty mimo lázní. :

Salsona od 1.května do konoe září.
SRB“ Žádejte o prospekty. <

ŘRÁŘKIIÍKÁÍ
KŘ jek | Kuptesidůkladný

Mřeséní listy
(ex ofo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna,

| spis;"i
Z domácnosti sociál. demokratů,

Řada I. Píše J. P, Hradecký,

| Cena 1 ex. 16 h, čOkusů pošlá h,'100 kusů po 12 b.

| Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Krdl.ODMu E
Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna,—

m | Záložníúvěrní ústav |
m | Záložní úvěrní ústav |

Š v Hradci Králové. 8
| m -— š

| Vklady napoklad.Poukázky4. ode dnevloženído dnevybrání.

Stav vkladů konetm května I 10,110.109"03.

Telefonč. ©, Fillálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.
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České dítě patří do české
školy.

(M) Boj náš jazykový proti germanisaci
nabývá čím dále tím více povahy drobného
boje, gaerilly. Bojujeme mož proti maž, pěst
proti pěsti, čelo proti čelu. Hospodářské po
měry české počínají se potěšitelaě problrati,
stavíme pomalu kapitál český proti kapitála
německému. A vždy o prázdninách tuto dobu
objevuje 8e ve všech novinách každoročně
beslo nahoře ovedené:

České dítě patří do české školy.
To má zase ráz gaerilly. Proti Škole ně

mecké Šplferajnské staví se Škola česká ma
tičuí, proti německým markám z říše posíla
ným staví se úsiloá, pověstná obětavost če
ského lida, která statisíce ročoě přisáší své
„Matičce“, která vysílá tisíce pozdravů těm
školám matičním v uzavřeném území. Jet
jisto, že školy matiční mají svoji obrovskou
kulturní důležitost, že mnohé, ba skoro všechny
konají správně úkol na ně vložený, ovšem
pouze po stránce národní. My so své strany
máme se Školami těmi svoje simutné zkušenosti.
Řekne-'i se, že české děcko, odkojené mlékem
české matky, miláček českého otce patří do
české školy, musí se «akó dodati, že děcko
české, děcko cirkve katolické patří do školy
české katolické.

Nechceme-li my Češi, aby děti naše byly
daševně mrzačeny, národa, jeho slavné minu
losti a svému úkolu národnímu odcizovány,
nedopustime ani my Češi katolíci, aby děti
naše na školách našich, penězi lidu katolického
udržovaných byly své matce olrkvi brány, ne
dopustime, aby na školách, kde má panovati
pravý křesťanský dach svoraosti a lásky, řádilo
drzé počínání učitelů různých stran politických
a rušení náboženství. Kdo chce míti škola
laickoa, škola volnou, ať si ji vydržuje sám,
ať si ačí pod dozorem školských úřadů, my
rádi uvidíme, jaký bude míti výsledek, Ať si
tam skouší ty své různé theorie a prodlémy, ta

FEUILLETON
Z různých studií.

Napsal Josef Váňa.
VI.

Denunciace.

Denunciace — udavačetví, špiclovství!
Slovem tím hází se nyní ve veřejnosti jako

při kopané míčem. Nepravým a nevčasným uží
váním ztratilo avůj pravý význam a sevšednělo
tak jako vše na světě,

Dříve se více myslilo a méně mluvilo a méně
se nadávalo. Bylyt to doby větší společenské
slušnosti s mravní uhlszenosti. A proto dříve
slovo »denuncisnte působilo hrůzu a ošklivost a
každý se štítil osoby, jež názvem tím byla ozna
čena, více než ovce pralivé. Pamatuji se velmi
dobře, jak obromujícím dojmem působilo na mne
líčení vážné doby nsšeho probuzení národního a
vysilujících zápasů v něm a jak vzbuzovalo v mé
duši všechnu možnou ošklivost a všechen možný
odpor slovo »denunciente, jímž tehdy byl ozna
čován neblahbý Karel Sabina.

To byly však doby jiné, doby vážné, doby
opravdových ideálů a zápasů, doby, kdy muž za
slovo umíral a za svůj podpis nasadil hrdlo a
statky, doby, které jsou v dějinách jen jednou a
více se nevracejí . . — —

A nyní.. .? — Všechno se stalo bluchou
frásí, křiklounstvím, nic neznamenajícím hubaře
aim. Volnost v projevu reklamuje se jen pro jednu
kastu, která se pokládá za povolánu k šíření c
světy, pokroku a svobody; všechno ostatní musí
uctivé mlčeti a k neomylným projevům a výrokům
kývati, Opováží-li se někdo pozdvihnouti hlasu
svého a proti neomylným těm projevům a výro
kům užíti také volnosti v projevu, spílá se mu
ihned — »denuncisnt .. „le

Kdyby zjev tento nebyl nakažlivou nemocí,

ale lid katolický své dítky zkušebním morčetem
míti nechce. Af ei ti růzal pokrokářštl pánové
infikají, koho chtějí, ale lid katolický si děti
bacilly různých nevěreckých morů očkovati
nedá. My chceme, aby děti učeny byly na zá
kladě jediné Božské pravdy, na základě víry,
Jediné to vědy, která vyvrácena není a býti
nemůže. My chceme děti katolické, mravné,
zdravé, hodné děti, chcame zdatné bojovníky
za Boba, národ, vlast, nechceme dětí pokrc
kářských, jež nejen nad náboženstvím a ná
rodem, ale i nad sebou, rozervány jsonce růz
nými směry „moderními“, zoufají. Chceme, aby
slova: „zdárná mládež je badoucností národa
a zárakou, jistotou národního pokroka“ stala
se pravdvu, a tomuto našemu přání všichni
učitelé a školy nevyhovnjí.

Chraň Bůb, aby snad naše tato úvaha
byla pochopena jinak, než my ji iníníne. Ne
chceme snad, aby oškodila naší jediná obranné
školské institaci, naší „Matici Školské“, jíž patří
ploá naše sympathie, naopak my chceme, aby
rostla, rostla do nebetyčna ta národní česká
Školská hráz, ale bráníme 50 a budeme tak
v budoucnosti vždy činiti, aby bráz ta nebyla
podloudně podrývána a rozrývána pokrokovými
Škůdci z těch nejrůznějších politických táborů.

Chceme, aby pevnost této bráze utožena
bylasvoroa pravé víry Kristovy, víry katolické,
chceme, aby pilfře vzdělanosti odvěké zceleny
byly prací svornou, praci učitelstva katolického.
Ano — učitelstvu náleží bez odporu největší
práce v tomto poli, toru platí také tato ka
pitola,

A rodičům katolíkům Čechům pravíme
toto: Žádný nedej se ani svým zdáním, že
děcko tvá naučí se němčině, ani aváděním
různých živlů, ani svými životními okolnostmi,
ani nátlakem, ani ústrkem přivésti k tomu,
abys děcko své dal d> školy německé duševně
rakraěti a se odroditi. Každý Čech má povin
nost dítě své dáti do školy české. Ale při tom
pravíme: Každý Čech, katolik má nejen povin
nost ale i právo dbáti na to, uby nevěrecký
dach útlou květina duše dětské ve škole ne
zničil, má právo zakročiti proti práci nepuctivé,
krtčí, petardovské.L————————],
již naše veřejnost skrz naskrz prožrána, bylo by
nejlépe přejíti přes křiklounství k denniímu po
řádku.. ©

Poněvadž však opovržlivým slovem tím zá
sluhou professora Masaryka chtělo a chce se jen
a jen špiniti a Uřísniti katolické kněžstvo, nutno
blíže všimnouti si věci.

Známo jest, jak veliký pokřik a hluk způ
sobili páni z tábora radikáloé-pokrokového v afféře
eKara Jebuda a DostálLutinov.« Znám jest též
onen smělý výrok professora Masaryka o kateche
tech na schůzi »u Helmů« v Praze. A od té doby
již to šlo. Kde který časopis, všechno se před
stibovelo v nadávkách a špinění kočstva. — +Kle
rikální obluda, udavačská černá rota, klerikálaí
mů .. .« byly nejslabší a nejsladší výrazy pro
knóžstvo a katolictvo. Každý chtěl a chce se státi
lacino trpitelem a mučeníkem pro osvětu, pokrok,
svobodu, volnost v projevu... — — —.

Aférou pak nejnovější dosáhl humbug a kří
klounatví svého vrcholu. Fráze vdenunciante vy
vrcholila a ztratila svého désu, ztratila zamýšle
ného činu, omlela se pánům v ústech na
ostudu... — — —.

Jedno sto třicet čtyři čeští profesoři a sup
plenti středoškolští vydali a podepsali veřejné pro
volání před volbami, kde usilují o to, aby na
středních školách náboženství se stalo předmětem
nepovinným, aby mu ve vyšších třídách učili ni
koli knésí, nýbrž laikové, aby úkony bohoslužebné
byly nepovinné atd.

O provolání tom, jež ovšem, mělo-li míti
účinek, bylo a musilo býti veřejné, mohlo se ovšem
i veřejně psáti a souditi, Tak učinil i Řezníčkův
»Týden«,ovšem svým a jen jemu vlastním způsobem.

Velikýrámus v Israeli...
Deounciace — — — denunciace — — —|

Polnice u Jericha aatroubily a čekalo se, že
se zboříčeský svěr,.. Denunciace, denunciace...

Člověk nechápe, jak se tohle všecko mohlo

Inserly se počítají levně.
Olmovavychásí v pdlek v poledne. | Ročnik XIII.

A duchovenstvu připomínáme, 7e jemu ta
kyne vážný úkol bdíti nad vzděláním a výchc
vou mládeže. Nesmí se bátí těch hartusivých
pánů řídících, masí hledětí svým kolikrát již
osvědčeným postapem čelití těm různým ku
drlinkám a povážlivým skokům moderní doby.
Úkolem české školy budiž vychovatí zdárného
člověka žijícího vzorně dle zákonů Božských,
lidských i národních. Tohoto účelu však může
býti dosaženo ponze tehdá, když vzdělání školské
děje se na základě náboženství Kristova, které
žádným jiným základem nabraditi se nedá.

Naše cíle náboženské i národní a politické
vyžadojí toho, aby Češi katolíci hleděli a dbali
hesla:

„České dítě katolické patří do katolická
českéškoly!“

Dopis z Prahy.
Co nám škodí? Katolický rach, jak jsme

začali nazývat reakci proti hbeslůmžidoveko
zednářským, dal se slyšeti ve volbách a ozývá
se posud. Proti němu bouří všechny strany
svorně a urputně. Dovídáme 30 z venkova, že
Be utvářejí organisace protikatolické všode, a
skutečnost ta musí ještů více zbystřiti naši pc
zornost a seřaditi síly, které lenivě spí. Již
jsem nedávno řekl, že ge vlastně nepřátelé
Jekají rozvinutí všech našich sil. Proto čilejší
pracovníky naše ostouzejí v novinách, pomlou
vají a zahrnují spoustou různých lží. V čelo
těchto protikatolických šiků všade tlačí se po
krokáři, což jest přirozeno a což také bylo
předvídáno. Jsout prosáklí filosofickým ná
zorem hmotařským a, jestliže jednou byl jim
podstrčen židovsko-zadnářský cíl, ničiti katc
licism, pak podjímají se zápasu všemi hnus
nými prostředky a mnozí také z přesvědčení,
že slouží člověčevstvu. Doba davových hesel
uvázala se ve vláda. A noviny nejsou leč
ozvokem, 8 to vědomým a chtěným ozvakem
rozšířených popolárních názorů protikatc
lických. .

A co Se děje v našem táboře katolickém ?

státi kritickou otázkou v belletristickém spolku
oMije, človék nechápe, jak se mohla tato záleží
tost rozvířiti v sféru prvního řádu...

Podepíše-li přece muž někde něco svým
plným jménem, musí býti za to vždy a všude a
před každým zodpověden; a jest-li to propago=
vání nových myšlének a idei, musí býti vždy při
chystán za to i trpěti a třebas i oběť přinésti,
Jinak jest skutek takový komedií a lapačkou na
nic nepřemýšlející dav a ztrácí svůj význam, svůj
dosah. Toť přec očividno a to přec snad i středo
školští profesoři věděli a vědí, Nať tedy ten
pokřik v «Májis : »Denunciace, denunciace ...? la

Všechno na světě sevšední a tak sevšednělo i
slovo »denunciace«. Páni z radikálně pokrokových
stran chtěli slovem tím potřísniti nenáviděné kle
rikály a zatím slovo to omlelo se jim v jejich
vlastních ústech na — ostudu. Páni z radikálně
pokrokových stran chtěli házeli slovem tím po ne
náviděných klerikálech a zatím by měli a mohli
dost a dost zametati předsvým vlastním domem...

Malá ukázka:
Dva šiřitelé pokroku a volnosti v projevu

ve dvou městech severovýchodních Čech dostali
se ze samé velké umravněnosti do sebe, (Jména
pénů neuvádíme, ač oba byli podepsáni, aby se
zase neřeklo, že klerikálové denuncují),

Byla vojna, při níž mnoho inkoustu bylo
prolito a konec konců byl, že jeden druhému řekl
veřejně, že na jeho hřbet nic jiného se nehodí
než — karabáč. Jiná polemika, že s ním ne
možna...

A ne tuto originelní a čistě radikálně po
krokovou volnost v projevu a láskou dýšící sva
bodu odpověděl druhý veřejné takto:

Z pathologie našeho života.
»Nejen u nás, nýbrž v české společnosti

vůbec jest úžasný nedostatek citu pro povinnost a
právo, pro společenskou mravnost a občanské
cnosti. Doklady k tomu vidíme v denním životě,



Pracuje se, pravda, ale nepracoje se všude.
Obecné činnosti, směřující ku probazení kato
lického lida, přecenapomáhá přirozený styk
kněžstva v občasných poradách. Jak toho jest
využíváno? Byl dán organisační pokyn, aby
se vybadovaly katolické organisace v eoudních
okresech. Jak tedy úloha byla vyplněna? Na
tyto otázky 8 na mnohé ještě jiné jest dáti,
bohužel, odpověď naprosto oeospokojající.
Z osad, kde se nic neděje, přichází katolický
člověk v osady čilejší a stěžuje si na vlast
ního kněze. V takové kritické době jsou tyto
úkazy povážlivé a pokrývejí hanbou kněze,jenž
dřepl lenivě doma, když osadníci jeho sami
vidí obcházející vlky.

Tento vřed jest jiš konečně rozříznouti.
Jak patrno, všechny stesky, pokyny, výstrahy,
všechna znamení doby posavad mnohými ne
pobnaly. Musí se začíti tedy jinak, a tohezky
rázně. Učitelé nešetří svých druhů, o nichž
jsou přesvědčeni,že nekonají svých povinností,
a staví jejich jména na pranýř. Naší shovíva
vosti musí býti také konec, jinak by ae stále
marně mlavilo o katolické organisaci.

Mohou býti některé farnosti sebe lépe
orgunisovány, když jiné o organisaci nic nevědí,
na konec každá rozhodná akve selže, Jsou
mnohé okresy, kde čilejší kněží ustanovili den
kněžské porady organisační. Schůzka však mi
nola ge cíle, protože polovic kněží nepřišlo.
Výzva ae opakoje a stanoví se jiný den, však
jsou to zase titíž koěží, kteří se nedostaví. A
potřetí nejinak. Naše snahy obranné jsou přece
na nejvýš odůvodněny, jsou spravedlivy, Da
naší straně jest právo, neboť jsme-li napadání,
mosíme se bráuiti. Máme k tomu zvláštní dů
vody nábožeuské a důvody lidských zájmů
vůbec. Nynější protináboženský proud, jehož
základem jest pouhý názor materialistický,
přináší zhoubu člověčenstvu, vystřebává jeho
sfly » byt byl „vyzbrojen sebe větší vzděla
ností, přece jest jisto, že právě ti přeciviliso
vaní vŠade kolem sebe šíří zoufalost, slabost,
úpadek tělesný a mravní.

Již tento všeobecný přehled působení naší
kultury vtiskuje každému knězi mocné zbraně
do rukou a podává mu důvody pro nezvrati
telnou oprávněnost náboženské obrany a ka
tolické organieace lidové za tím účelem, aby
z lidstva nestal se zmatený shlok nešťastných
zoufalců.

Slednjme jen úkazy životní, vnikejme
v mysli lidí, čtěme literatoru a poznáme, še
moderní protináboženský směr vzdělanostní
působí rozklad a zklamání. Těchto poznatků
musí se kněz zmocnit, aby byl vždy po
hotově proti nabobřelé frásovitosti pokrokc
vých protikatolických vzdělanců. Jest ovšem
potřebí všechnu vzdělanost v hlavních složkách
proniknout, slézti výšiny projevů jejích a po
dívati se filosofii řádně na zuby. Žádá to nu
pínavého myšlení, vysilojícího, diferencajícího
studia, však odměnou jest pevné hledisko a
názor, že tmoderní vzdělanost a 8 ní všechna
filosofie nic jistého nevyluštila a zábady života——————
zejména pak ve chvílích vzrušených, v okamžicích
politických, autonomních, korporačních i spolko
vých projevů a dějů. Nejen jednotlivci, nýbrži
nejširší massy podlebají frázovitosti a heslovosti,
dávají se bezmyšlénkovitě zfanatisovati, s nejpo
vrchnější lehkověrností přijímají klepy, pomluvy
a společenské lži za politické a sociologické argu
menty, šíří je s lehkovážností crescendující (stou
pojící) od hloupé nevědomosti až do uvědomělého
zlosynectví, proti odpůrci chápou se zbraní su
rových každých, cnosti a zásluby strhují v bahno,
poklesky nerozvážlivosti vyvyšují na kvalifikovaný
zločin, kombinují, intrikují, klepají po straně i
zjevně, špiclují, donášejí, denuncují, společenský
i hospodářský boykot hlásají, na existenci útočí a
kdyby tě tak v postranní uličce za noci přistihli,
snad by sábli po tvém hrdle a nůž ztopili ve
tvé krvi.

řejný život vlivem povrchnosti a rozbředlosti v pc
litickém chaosu náhodou na zodpovědný prestige
povýšených. Tam, kde by se měla vyvíjet úžasná
činnost mozková, úctyhodná energie k realisování
krásných idejí, tam došplbali se řídé ploskohlaví,
kteří nezměrnou svou myšlenkovou mělkost za
krývali mnohomluvností, krasořečnictvím, šlágry
od komiky až ke sprostotě se rozpínajícími, de
magogicky působili na široké vrstvy, které lehtalo
jich lichocení dolů a radikálničení nahoru a tak
politika tohoto druhu zanesla do našebo veřejného
a společenského: života všechnu svou podstatu,
hlavně svou mělkost, frázovirost, bezmyšlenko
vitost.« (Ratibor 1907 čís. 26. str. 10.)

K této ilustraci našeho nynějšího veřejného
života zajsté poznámek netřeba. Nedenuncuje
tedy »černá rotae, nýbrž s»špicluje,donáší, denun=
cuje, na existenci útočís« někdo jiný. Páni obyvi
čujíce z denunciace jiné, měli by pamatovati slov
Kristových: »Pokrytče, vyvra nejprve břevno z oka
svého a pak teprve mrvu z oka bratra svého. ..=

Denoacisce, deounciscel Metla uchystaná na
jiné omlela se v ústech pokrokových na jich vlastní
ostudu <. »

neobjaenila aní v nejmenším. Jenom nábošen
ství dává Bívotu rozumný A rosamné
zakončení. Přes zdánlivý roskvět a bohatství
oivilisace oítílidatvo nedostatek pevaé opory
proti bouřlivým vlnára životním, nedostatek
velkého cíle, jenž by obepjal celé bytí, spojil
a udržel lidstvo a každého jedince povanesl
nad malichernost jeho přírozenosti smyslové.
Kdo popírá Boha a vyšší řád, na němš člověk
závisí, musí konečně zoufat nad člověkem a
rozumným cílem jeho jsonenosti.

Odkloniv se od původní myšlenky, vracím
se k ní. Věci veřejného života vynikají svojí
jasností. Jestliže na nás ženou útokem se všech
stran, pak možno útok odrasit a lid katolický
do jednoho probndit jenu prací všech kněží.
Každý kněz tedy obstarávej si svou farnost,
všichni v okresu spojte se v jednu organisaci,
scházejte ae, raďte se agitací, slovem atiskem.
Jméno ve epolečné práci pohřešovaného oznam
teš noviny! Však upozorňaojiještě na jedau o
kolnost. Dva tři vikariáty svými faroostmi
v rozličných okresech se stýkají, a ta myslí
si mnohý: „Nejsi mým vikářem, proč mě tedy
voláš na schůzi? Dobře. Jest tedy potřebí, aby
v každém soudním okresn od příslašné vrchní
instance nrčitý kněz byl pověřen posláuím a
autoritou, svolávati schůze kněží v dotčeném
okrese, ať již kněs náleží kterémukoli vikari
átu. Jest již jednou začiti opravdově u 3 ráu
ností proti těm, kteří organisaci katolickou
znemočňují. Tak odpověděl jsem oa otázku, co
nám škodí?! Vím, že nepovídám nic nového,
neboť co jsem řekl, jest obecné přesvědčení,
uzralé životním pozorováním a bohatými zku
čenostmi. Ale právě proto tím více zaráší,
když nadějný postap jest zdržován, ačkoli vý
sledky evorné práce mohly jíž dávno býti zna
telnější. . *“

Zrcadlo realistů zhotovenéod realisty. Pře
hazuje noviny, nahmáti jsem 58. číslo „Osvěty
lidu“ a uviděl jsem na přednímlistě znaménko,
jež jsem tam při četbě červenou tužkou udělal.
Co pak to znamená? Tážřise sám sebe. Dívám
56 na název úvodníku, a ten mi nic nepřipo
míná, koukna na feuilleton, aha — již to mám.
A hlavou hned se mí mihne vzpomínka na
myšlenky a dojmy, kteró se mí tehdy při
četbě vybavovaly. Pan Leda, jenž jest p. drem
Ledererem, pustil se tam do strany realistické,
ač eám realista, a pocuchal „Naši Dobu“, „Čas“
a jmenovitě vyslovil svoji nedůvěru Masary
kovi. Příčinou jeho nakvašené nálady bylo to,
že ani „Naše Doba“, ani „Čas“ neměly po
sudkův o knize dra. Klinebergra, již autor na
depsal: „Cit náboženský“. Pan Leda nevšíma
vost tu odvozuje ze zaujatosti Masarykovy
proti židovskému dachu, jímě kniha jest prod
chnuta. „Chápa“, praví p. Leda, „professora
Masaryka odmítavé stanovisko k dílu tomu.
Jest založeno na ethice židovské, kterou autor
klade na roveň ethice křesťanské, mlaty inad
ni, a tomu židovskémo docha koihby té prof.
Masaryk, ač znutel náboženské literatury, ne
dovede rozumět“, .

Že by ethika židovská byla stejnocenna
8 mravoukou křesťanskou a snad dokonce ji

převyšovala, tomu věra nedovedou rozamět
jiní četní lidé, nejen Masaryk. Pan Leda do
pustil ce tu veliké nadsásky, neboťmezi ethikoa
židovskou a mravoukon křesťanskou leží hla
boký oceán. Ostatně v našich poměrech slý
cháváme četné neboráznosti, a proto náa ani
páně Ledova vyjevená nepravda nepřekvapoje.
Žijemeť v době, kdy stírají se branice mezi
pravdou a nepravdou a kdy všeliké rozlišo
vání jich jest nazýváno často copařetvím. Dnes
jiš se píše tak, že se skoro zdá, jako by pravda
byla pojmem nepotřebným. Všechno jest do
voleno, a veřejné svědomí jest tak ubito, že
ge proti ničemu nebouři. Pan Leda tedy dobře
ce hodi v rámec vynější doby.

V rozkladech p. Ledy jest však také za
jímavo, co mluví o Masarykovi,o „Naší Době“
a „Časn“. Na příklad: „Osud kniby Klinober
gerovy v „Naší Době“ a „Časn“, obrážející ae
v mlčení o ní, je mně symptomem jednostran
nosti obou těchto předních našich časopisů.“
Vytýká „Naší Době“, že kritik její onaší se
názory náboženské Macharovy a Masarykovy
smířit, ačjsou tak protichůdné. Pan Led a nazývá
to církevnictvím. Stěžuje si také: „Příchásím
zde k boda aejbolestivějšímu, totiš k výtce,
še „Čas“ ve všem a všude je naprosto závislý
na nazírání Masarykově. Doveda al zjev ten
vysvětliti, ale nedovedu jej omlovít. Masaryk
zůstává přec jen člověkem, jenž nemůže mít
ve všem pravda a také nemá“. Témito slovy
se p. Leda majestátu Masarykova ronbá, neboť
dle „Časn“ Masaryk ge nemýlí nikdy.

Dr. Herben jest zvyklý, stavěti na odiv
samostatnost realistickou, a nikdy oeopomene
zdůrazniti, jak jest vědycky svůj. Věak p. Leda
o něm vypovídá toto: „Proto také dr. Herben
vliva jeho (Masarykovu) osprosto podlehl, on,

zoamenlt) belletrista jako politik a sociolog,ztratili vlivem Masargkovým svou politickou
individualitu. Stal se na vlastní škodu služeb

nikem svého pána. Jako redbětor jediného na
čeho denzáke, pokrokové věci, nejen straně
nutného jaso sůl, tak včinitb neměl, jiš proto
nikoli, že právě strana naše je stranou tnto-.
ligense kat ezochéh, tedy strany s příslušníky
nejvíce diferencovanými, v míš mohou a jsou
i v leokterých podstatných názorech rozdíly.
Toto úplné saniknatí persobality Herbena po
litika v personalitě Masarykově jeví se jiš.
dávno a podnes ve vedení „Času“ tím způsobem,
že list ten, třeba že optima fide. podřisuje
všechno autoritě Masarykově“ Na jiném místě
p. Leda proklepává kabát „Časa“ takto: „To
jest stav neudržitelný. „Čas“ právěv části krí
tické sabředl do jednostrannosti aš křiklavá.*
A jiná bomba: „Postrádám právě v „Čase“,
třeba še se ze dne ke dni zdokonaluje, úcty
k názorům odchyloým. Myslím, že právě tato
až přímočárná jednostrannost to byla, ješ vedla
k secesní celé řady platných praoovníků do tá
bora mladočeského. Secesse tato byla v tisku
našem jaksi rospačitě odbyta a podceňována“.
A te stranníci realističtí dělají s Masaryka
modla a Masaryk že to trpí, ujišťuje p. Leda
těmito slovy: „Je to jejich věcí, pravda! Ale
myslím, že k secesai té došlo proto, jelikož se
tito pracovníci ve straně naší nemohli dle in
dividuality své aplatnit, jelikož všude a ve
všem naráželi na autorita Masarykovo, ani ne
tak jím samotným, jako jebo nejbližšími, abych
řekl, staro-realistickými přáteli zdůratněnou I*

Hlavní význam citovaných výpovědí jest,
že svědectví toto o straně, Masarykovi a Hor
benovi činí vlastní stranník. A povídá vše o
přímně a přesvědčivě. Že p. Leda čel tak chutě
na veřejnost, jest příčina toho, že tíhu elepého
aotoritářatví nemohl již snésti a še hniloba již
příliš zapáchala. Kdyš tímto způsobem pro
mluvil příslušník jiných strao, snesla se naň
bouře realistických bleskův a byly vrhány naň
eftě sofistik. — Hle, ta vyvýšenost a 6amo
statnost Herbenova dle svědectví stranníka
realistického jest jen kočičím zlatem, pod nímě
ukrývá se pleno titalo Sancho Panss. A demo
kratický, sdílný Masaryk jest neobmezeným
autoritářem. Strana jeho před ním hlaboko ae
eklonila, ale táž strana zase směle s často
dree mistruje celý národ. Jako židé sebe mesi
všemi národy, tak realisté považují 80 za vy
volené mezi Čechy. U nich jest všechen rozam,.
moudrost a konečně všechna filosofie a huma
nita. Masaryk řekl, že tak zvané obrození ná
roda jest účinkem reformace, 8 již na slova
Jeho přísabají všichni jeho mutové s chlapci.
Politicky realisté vystrkojí rámcový program
a utvrznjí se vzájemně řečmi o jeho správno
sti. Žarnalisticky poprvé vychvalují sebe, po
druhé a potřetí zase sebe. Veškeru směšnost
jejich rozamové pýchy vystižně karakterisoval
Rohan: „Kdyby mladočeši dospěli k nějakémn
nezvratně oprávnéma oázoru, oa př. že týden
čitá doí sedm, ta by hlavní orgán realistů,
kdyby z nějaké příčiny musil mloviti o správ
nosti názoru toboto, pozaamenal: vlastně jen
davět beze dvou.“

"© Pan Leda řekl pravdu o své straně a
vůdčích jejich osobách, odkryl vady zásadaí,
které rozežírají vnitřnosti každé organisace. A
Čas mlčel jako sařezaný. Odpovědělo se p.
Ledovi jen kritikou knihy Klinebergrovy. Ode
hrál se tedy sooboj. Pan Leda hnal přímo a
s otevřeným hledím, realisté se však sohovali,

vyčkali chvíle.v přítmí a pa udeřili oenadálep. Leda rozcapovánou kolhou, kterou tak ve
lebil... Masaryk a strana — strana a Ma
saryk.

Dopis z Vidně.
Pomalu, jako těžký nákladní vlak, začíná

se nový parlament rozjížďěti. Tvůroové jeho
mají radost a jsou rehabilitováni. Výčitka, že
podniká se skok do tmy volební reformou, mizí
i největším pessimistům se rtů, když objek
tivoě posuzojí první kroky nemluvněte —-par
lamentu. Politická virtuosita, s jakou prosadil
Beck svůj návrh na zřízení moderního parla
mento, neopouští ani nyní tobo muže démo
nického pohledo, jenž bismarkoveky bravurně
jde přes překážky, nebodící se mu do dráhy
vytčené; tu nepatrným ústopkem, tu obratným
postavením soků proti sobě dovede loď
svou Scyllami a Charybdemi národnostními a
třídními Šinouti, jako málokdo s rakouských

premierů před ním. Zraku povrchního pororevatele nnikejí tylo interessotní detaily, slo
historikovi musí poskytnouti světlo k objasnění
tak mnohých záhad.
-© Dlonho-li to tak půjde ? Až enad kn první

větší překážce, A bude ta překáška rám ná
rodnostaího? Sotva. Na takový odboj delegace
kteróhokoliv národu je alába. Delegace české
to rozbodně nebade. — Jednotný sraz klabů
českých po prvních trblinách, jež utrpěl hned
v prvních duech svého šitl, obdržel nové, hlu
boké, snad nezcelitelné rány. A tak sen národa
rozplyne se sas na delší dobu v niveč, Bystřej
šímu oko. neunikly příznaky této nemoci, jíž



sahyce snaď český svaz akteré se už objovila
při první sobůsi v Praze dne 5. čerena konané.
— Prášek — Kramář. Tato dvě jména vy
evětlojí vše. A když se k oim -přidá třetí,
t. j. „oxoelence“ dá se velmi pěkně kombinovati

podobných listů „světových“, představuje si
parlament jako kns budoucího atétn sociálně
demokratického. Dle orgánů těch nemlnví
v parlameatě oilado jiný než 80c. demokraté,

více neimponaje světu a předevšímposluchač
stvo na galerii než zase jen soc. demokraté.
Všechno ostatní (jsou ©směšné figarky, jež
třesou Be hrůzou, když spustí Němec nebo

čeští Demosthenovémluví, nikdo ani nepípne,
jako na soc. echůzi sjezdové, ministřiběhají po
mateni sem tam, nevědouce si rady, kdyš slyší
ty neslýchané. dosad moudrosti z tak vzácných

vůst. Všickní ostatní poslanci jsoa nějak zko
moleni, jeden má brozné vole, jiný nenosí

vousů, třetí má zamčené oko, jen sociální de

mokratí jsou zde jedinými krasaveí. Nem plus„altra!
Zatím ale chyba lávky. Kdo by stál v ku

loárach za řeči Němcovya nevěděl, že to mluví
člověk, domníval! by se nutně, že je někde
v Schoenbranna předkrmením. Očí vypouleny,
pěstě zaťaty, obě race vzhůru, obličej branátní,
celé tělo jako křeťmí zmítáno klátí se brzy
vpřed, brzy vzad, ma levo na pravo a t d.
Hrozué podivání! Proto také z celé aněmovay
kromé několika soudrahů českýcha to ještě jen
těch, kteří mají klakérskou „službu“ ten dem
— nikdo neposlouchá. Nemůže prostě! Ja to
:pro čosácké nervy příliš velká dose. Chudáci
tenografová| Jen 10 minut trvá jejich úkol,
„ale jdoa od něho zmořeaí, jako by je palící
etloukl. :

O něco horší je ještě dr. Sookup. Jeho
maprosto „tvrdá“ němčina působí ns bubínky
jazykově vycvičeného slucha jako jízda traka
řem po dřevěných schodech. A k tomu ten
obraplavě datý orgán. Rozumí ge, že po něko
lika vteřinách každý posluchač prchá. Zas jen
ti, ©omají denní eložbu, zůstanou.— Krasav
cem mezi nimi nevyrovnatelným je jistě Joha
nis, který také už „řečnil.“ Dala by se pěkná
skissa o těch vynikajících celebritách uačrt
nonti. Svádí k tomu nedělní foniletonyv „Právu
lido.“ Než škoda papíru. — Rovněži ta „práce“
Leží přednámi celá kupa návrhů a ve všech,
jak od německých tak od českýchi jiných soc.
demokratů podaných návrzích, „sevláda vysývá,
aby předložila návrh zdkoma.“ Ta kaceřovaná
vláda. Tak tuto „práci“ specielně demokraticko
lidovou charakterisoval křesť.sociál Kunechak.

V úterý, když Lueger svůj návrh oa zří
zení fondu pro starobní a invalidní pojištění
odůvodňoval — ©. k. 800. demokraté mobyli ve
sněmovně. Oni — a hlasovat pro požadavky
dělnictva|

Čilá skupina velmi sympatických, nám
tak blízce stojících poslanců, jest skupina křest,
sociálů slovinských. Jména, jako dr. Šasteršic,
dr. Krek, dr. Korošec, Gostniťar a jiná třeba vy
elovovati s úctou. Nikdo snad v celém žití red.
Němce nensadil tak, jako při své řeči dne 97.
června dr. Krek. Škoda, že to židovští stenogra
fové utopili, Pravil mu: „Řeknete-lími ještě jed
nou „klerikál“, budu s Vámimlovitjinak. Jsmo
politickou stranoa lidovou a žádní klerikálové,“
A Němeo sztich! jako hoch, když usne po vý
rasku. Vývody dra. Kreka byly ovšem jako
učavka. Ta čest se Němcovi ještě nestala, aby

slyšel, oo jest to socialismus a nestotožňoval
tento pojem 8 marxzismem. Ovšem parlament
lidový není přec jen táborem na Střeleckém
ostrově nebo na Štvanici,

Křesťanští sociálové vídenští jako „říšeká“
strana mosí naladiti Jinou stranu. Zapomínají,
že celá říše není německou. Daji-li svým člo
věkem prohlásiti, že budou Adjit j rdz
Vídně, kopají si hrob jako strana. Nahánějí
sbytečně voda na mlýn 800. demokracii. Věc
ta je povášlivá a ce stanoviska našeho dosti
nepříjemná. Šovinismus germánský pěstit jako
Wolf a nazývat se „křesťanským“, toť těško
erovnat vedle sobe. —

Obrana.

náredů Stále ce opakující dokument
i hrdostí. Dlezprávy „Obsoručeskomoravské vysočiny“ ze dno19. t. m. dr. Bo

hamil Baxa se vyjádří v přednášce o Hasoviv Chotěboli, še Husstaral ce, aby čeština, jež

za jeho doby hrála úlohu popslky, byla postavena na rovejí 8 němčinou. Jameuž zvyklí
u novohusltských přednášečů na fráze nejne
emyslnější. Pozorujeme, že dobré dvě třetiny
takových posluchačů bned po přednášce byse
měly hnát k spisům Husovým nebo aepoň
k některé poněkud obstojné kulžeeo upáleném
mistrovi. A nemělo by se jim popustit, pokud
sa hříchy na českém rozumu spáchané by ta

kové zcela příslašné a prospěšné pokání dobře
nevyýkonali.

Hrdí vlastenečtí Čechové! Takových Bsxů
jsou -u nás boBužel celé zástupy. Než bybadili
títo lidě v poelaohačích národní sebevědomí
poukazem, jak i v té době katolické byl náš
bérod mocný, samostatný, raději farizojsky si
zapláčí, co ti obosí Čecháčkové zkasili. Podle
wunohých elegiokých románů si myslí čtenář,
že do toho ubobého národa stále bylo kopáno,
že nejlepší naši mužové vědycky byli proná
sledování, tapeni, atd. Zda-li pak takovou ne
zdravou a nespravedlivou taktikou se povzbudí
prostý posluchač nebo čtenář k činorodá práci?
Nezemdlí jeho energie nepravdivým líčením
české poníženosti v dobách minolých? Neni to
frázo a Šíření klamu, jestliže řečníci líčí hi
storií lidu českého jako život dobráckého po
bádkocého Honzy, který mnoho sloužil a za
všecky slažby byl ještě bit?

Pane doktore Baxo, kde jste sebral své
vědomosti o podraužném postavení češtiny
v době předbnsitské? Vám — ano aspoň Vám
rozhodně má býti známo, že Karel IV. rozhodl,
de v Čechách nemá se státi nikdo konšelem
ani soudcem, kdo neovládá jazyka českého;
týž panovník přikázal, že cizinci v Čechách
přebývající mají dáti své děti učiti jazyku če
skému. Dokonce i německým kurůřtům poručil,
aby dali své syny učiti češtině. Naopak však
nepřikázal žádnému Čechovi v české říši by
dlícímo, že by magel znáti jazyk německý. A
Vy teď mlavíte o „popelce“, o tom, jak če
Ština, která zde byla přece panující, měla býti
postavena na roveň (!1) němčině Hosgovou akcí.
Pro koho vlastně psal dr. Kalousek, Bezold,
Tadra a jiní o velikém postopu češtiny za Lu
cemburků?

Pořád se horlivě mlaví o českém státním
právu. Ale naši liberálové bojí se poučovati
Jid, že pevný právní základ moci české dal
vpřední řadě Karel IV., takže stát český právě
zu něho byl samostatný, svrchovaný a nadto
mohl spolnrozhodovati o záležitostech říše
Německé. Ach jen nic nemlavit chvalitebného
0 „klerikálech“,aby nezabřmělaavobodomyslná
klatba! To raději si poplakat nad atrpením ná
roda. A přece jak by prospělo poučování, že
náš národ za doby Karlovy vládl, že byl svojí
politickou mocí a spořádaností prvním státem
v tehdejší současné Evropě! Nechejme pře
sládlýoh elegil a raději dokazujme, že jame
stále nesloužilil V době Karlově národ měl
sílu, těšil se respektu všech okolních národů
a — dovedl si svojí moc a pokrok daleko lépe
úchovati než po válce husitské.

(3) Dvacet tisíc kormm nabízejí židé
tomo, kdo vypátrá pravého vraha Anežky Hrů
zové a Marie Klímová. Hilener totiž pořád
tvrdí, že jest nevinen,a svědectvíčlověkatolik
vynikajícího platí nejmíň tolik, co prohlášení
poctivých porotod. Vydělejte si tedy 20.000 K.
Originalním objevem vraha nemusite ani ni
koho přívésti du žaláře nebo na čibenici. Vždyť
můžete objeviti, že skutečný vrah jíž zemřel
— — a peníze budou stejně v kapse. Nebo
ještě pohodlněji. Po roku 1866. několik ferinů
v hospodě řeklo, že 4000 zl. nabízí jeden ge
nerál tomu, kdo se dá za něho zastřelit. A
jeden starý flačinetář hned šel do Josefova
vydělat si ty peníze, aby po něm dědila dcera
Ančka. Nenajde se některý starý, sešlý maž,

o by se sám ve prospěch příbuzenstvaV

Politický přehled.
Otáska jazyková ve sněmovně vyřízena

zatímně částečným úspěchem Čechů: Návrhy a
interpellace budov přijímány po česku a tak
i protokolovány, k čemuž vložen bude i ně
mecký překlad. Řeči české nebudou zatím
stenografovány aní protokolovány, aloea výtahu
v „korrespondenci říšské rady“ uveřejňovány.
Jest to málo proti tomu, co nám $ 19. říš. z.
saračuje, ale zatím přece něco. —Čeští poslanci
podali návrh na přijímání neněmeckých řečí
do stenografického protokolu; a návrh ten po
depsali také Poláci, Rusini, Vlaši, Rumuni a
čeští socialisté. Otázka o užívání neněmeckých
jsayků ve sněmovně prohlášením dr. Kramáře
a za oouhlasa vlády odkázána jest do kompe
tence výboru pro jednací řád. — Svaz čes. po
slanců podal také návrh na zřízení české uni
versity v Brně. — Prozatímní rozpočet po
prvním čtení projednár již i v rozpoč. výboru
a podleusnesení předsodů klobů vyřídí ho
sněmovna v sobota nebo v pondělí. — Poslední
sohůze bade v úterý. — Ministerský předseda
bar. Beck odmítl protest Všeněmců proti zasna
menávání českých řečí ve sněmovně a jejich
zaznamenávání v korrespondenci sněmovní. —
Sohválen návrh dr. Luegra, aby byl zvolen
26členný výbor, který po poradách svých má
učiniti návrh, jak by se nejlépe mělo oslaviti
G0leté panovnické Jabilenm J.V. oísaře. —
Prevní praktikanti zastavili jiš trpný odpor;
bylo jim slíbeno částečné splněníJojích poža

davků. — Rusfnští poslanci žádají zavedení
ruštiny jako vyučovacího předmětu na rakou
ských vysokých a středních školách. — Ra
kouský ministr zabranič. záležitosti bar. Aebren
thal byl v Racconigi hostem krále italského,
Odtud prohlašuje se úplná shoda Rakonska
s Italii. — Uherští Slováci zaslali členům rak.
říšské rady pamětní spis, v věmž shraaty
všecky křivdy Maďary ba Slovácích páchané.

Podle zpráv z Uher upastilo ministerstvo
vojenství od pužadacku zvýšení stava mužstva
nejméně na doba tří roků. Následkem toho
nebodon se parlamenty v Rakousku a v Uhrách
zabývati otázkou zvýšení stava mužstva. To
jest asi zase na uátlak Maďarů. — Uherský sněm
jest odročen do 10. října.

Car nastoupil námořní cestu. — Revolu
cionáři dosud nejsou umlčeni.

Z činnosti katol. spolků.
Nevý katel. spolek v Církvlel. Dne

7. července založen byl nový spolek v Církrici,
jenž doplail síť spolkovou v kraji kutnohorském.
Ustavující valnou echůzi zahájil zakladatel spolku
vip. Volenec, kaplan v Církvici, a udělil slovo vld.
Dr. Reylovi z Hradce Králové, jenž v delší řeči
vysvětlilvýznama účel katolickýchspolků.Potom
vysvětlil obsah spolkových stanov a vyzval pří
tomné ku přistoupení. Z četně přítomného poslu
chačstva přihlásilo se ihned 100 členů; hojnost
příblášek bylo předem již učiněno od těch, kteří
do schůze dostaviti ee nemohli. Scbůzi obeslali
četnými delegáty sousední spolky v Kutné Hoře
a Čáslavi.Po valoé ustavující schůzi konala se
ibned volba nového výboru, jenž o jednotlivé
funkce se rozdělil. Průběh této schůze byl velmi
povznášející, všude bylo dostatek porozumění pro
účel spolku a chuť k praci. Čerpáme z toho na
ději, že nový spolek v Církvici bude platným
pracovníkem na poli křesťanského socialismu.

Zprávy místní a z kraje.
Svěcení na kněšství, V nedělidne 14.

t. m. na kněze posvěcení byli J. M. nejdp drem.
Jos. Doubravou tito vlpp.: Boštík Frant. z Hor.
Újezda, Bradáč J. ze Staje, L. Dragoun zHrubčic,
Farkač V. z Čáslavě, Havel Jos. z Rosic, Kaube Lad,
ze Smiřic, Klusáček Frt z Přibyslavi, Krkoška
Jos. z V. Kunčic, Mašek Jan ze St. Místa, Mazač
Václ. ze Záboře, Mendl Rud. z Brzotic, Michálek
Aug. ze Zlobic, Pathy Th. z Harty, Posner Karel
z Vel. Kozlova, Prokeš Jan ze Žebětína, Samec
Jan z Drhovio, Scharf Frant. z Vel. Borovnice,
Schwaller Jan z Bystré a Šinkora Jon. z Podlažic.
Posvátnému obřadu přítomni byli táž rodiče, pří
buzní a známí pt. novosvěcenců.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 16. červencet. r. usneseno: Vzata
byla na vědomí zpráva městského zvěrolékuře, že
v červnu t. r. prodáno bylo průměrně denně 3161
litrů mléka a sice 2345 | mléka dobrého, 5161
mléka sbíraného a 300 | ametany. — Pí. Ot. Hat
lové, obchodnici uzenářským zbožím v Palackého
třídě, zakáže se opětně nešetrné vylévání mast
ných splašků do stoky aliční, pod následky donu
covacími. — Výkazy o Činnosti měst. policejní
strážezaměsícčervena výkaz hotovostipokladny
ze dne 8. července t.r. byly vzaty na vědomí. —
Panu J. Zemanovi, hostinskému, dá se svolení
ku překročení policejní hodiny do odvolání. — M.
Trankoniové povolí ae mimořádná podpora K 10.
— Policii se uloží, aby zavedla pořádek na Sv.
Janském náměstí, kdež i mimo trby týdenní sta
noviště svá mají povozy. — Žádost M. Bělohoub
kové o zaplacení dlužnébo nájemného z bytu zs
dva měsíce t.r. byla zamítnuta. — Ku přípisu c.k.
okr. hejtmanství, jímě toto vybízí, by za účelem
potrestání ©pro nedodržování ©nedělního klidu
případy jednotlivé byly oznamovány, uloží se
policii, by na zachování předpisů o nedělním klidu
dohlížela a o výsledku městské radě zprávu
podala. Ovšem jest na obecenstvu, by návštěvami
obchodů nedlouho před 11. hodinou dopol. dodr
žování klidu nedělního nepřekátželo. — Ku stiž
nosti společenstva řezníků a uzenářů na provoso
vání podomního obchodu masem řezníky venkov
skými, zjištěný případ A. Tiché, oznámí 8e o. k.
okr. hejtmanství a společenstvu se adělí, že jiné
případy prodeje onoho nebyly šetřením policií ko
naným konstatovány.— Žádost téhož společenstva,
by jatecký a dělník v jatkách při lehčích pracích
řezníkům vypomáhali, předloží se správě jatek
k návrho, a žádost, by do jatečního odboru svéní
byli též 1 neb 2 členové společenstva, postoupí se
městskému zastupitelatvn. — Technické kanceláři
8e nloží, aby zhotovila rozpočet na nutnou oprava
schodů, vedoucích do městského parku, do příští
schůze městské rady. — Tři chudinské podpory

W prodlouženy, dvé zvýšeny a jedna nově uděona. —
Dar ma sociální kurs. Při konferenci

vikariátu Jaroměřekého bylo sebráno na řečnický
kurs 39 K. Zaplat Bůh!



den ten přinesl mnohým rolníkům téměř úplnou
skásu. Strašlivým lijavcem rozvodněné Doubravka
vystoopila zo břebu a zaplavila široko laka, pole,
odnášejíc a sebou urvanou úrodu, náhradou zano
chávajíc ppoustu kalu a kamení. Přes dva metry
vysoko vystoupila h:adina její nad normál, a to
s takovou prudkostí, že někde nezbylo ani času
se vystěhovati. Níže položené části města Žleb a
obcí Bučlc, Zbislavě atd. až k ústí Doubravky
octly se pod vodou. Hasiči a četnictvo mělo tuhou
práci. Se všech stran ozývá 80 nářek a není divu,
že tu a tamzatnou 8e i pěstě nad onouliknavostí,
se kterou tolikráte již urgovaná žádost o regalaci
Doubravky jest oddalována. Co bylo již komisí
odbýváno, co papíru bylo popsáno, co řečí pro
mluveno, co kroků učiněno a atále nic. Inu, jsou
to české kraje! Ty mohou čekat! Obracíme se
tímto na pp. poslance za volební okresy Chotě
bořský, Čáslavský a Kutnohorský, kteří jsou rol
níky a kteří dovedou a znají bídu živelními po
bromami etižených majitelů usedlostí, aby 8e vší
vehemencí zakročili na kompetentních místech a
otázku, která se tolik roků vleče, hezky zostra
před oči postavili. Nějaká ta sleva neboposečkání
daní jest jako kapka rtům žízní umírajícího; tu
třeba jest nápravy radikální a to tím spíše, po
něvadž pohromy tyto opakují se rok po roce.
Ostatně nyní, když má býti regalován tok Labe
právě i v místech, kde ústí Doubravka, bylo by
nejspíše na čase, aby se itím houlo. Myslíme, že
žádost naše nezůstane bez povšimnatí.

Ze Žlebů. (Opozděno). 6. červenec bylpro
město naše dnem blubokého amutka! Spanilý květ

o knížecího domu Auerspergského pochoványl do rodinné knížecí hrobky. Nesčetné zástupy
účastníků všech občanských krubů ukázaly, jaké
lásce a oddanosti se těší knížecí rodina, neboť
v bolesti a žalu nejlépe Be poznávají srdob u
přímná. Už pověst, že dokonale pozemskou pouť
dlouholetá trpitelka princezna Charlotta, vyvolala
na všech stranách nelíčenou soustrast a tiché
vzdechy všech obyvatel Žlebů i celéhookolí; když
pak oznámen byl den převezení a pohřbu, odělo
se město v černý báv. Mohutným dojmem a 0
pravdovým uspokojením naplnilo každého, když
dosvěděl se, že pohřbu zúčastní se sám J. M.
nejdp. biskup dr. J. Doubrava. Chrám i celé okolí
jeho naplněno bylo hlava na hlavě, kdyžpočaly
rekviem za zemřelou, jež sloužil za velmi četné
asnistence duchovenstva patronátního i vikariátního
nejd. arcipastýř,a četné zraky zakalily se slzami,
když po skončené mši sv. zádušní počaly exeguie
nad zemřelou. A když konečně sa zpěvu žalmů
vnesena byla rakev do brobky, tu každý chtěl
aspoň pohledem ještě rozloučiti se 8 milovanou
zemřelou. Pobřbu záčastnily ne řady šlechty, zá
stupcové zeměpanských i samosprávných úřadů
a vynikající osobnosti širého okršku. Může-li co
Jasné knížecí rodině zmírniti bol a zármutek, pak
je to zajisté tato přesvědčivá a výrazná soustrast.
Zakrytá množstvím nádherných květů spí tam ve
hrobce rodinné tichým snem spanilá ratolest ata
rého a tolikerými vzácnými plody dobročinnosti
se proslavivšího knížecího stromu, památka však
jeji, ozářená zlatozáří útlými, mladistvými račkami
prokazovaného milosrdenství, zůstává živá a neu
mírající. Odpočívej v pokoji!

Z Chotěbořska. V jednom z posledních
čísel „Pravdy“ osedlal opět velkohubý fedrfechtýř
—ehý— logickou kulhavkou trpící svou Ro
sinantu, aby 6 ní hrdiněse rozjel proti klerikálům
a proti poslanci Prokopovi. Chtěje sesměšniti po
slance Prokopa, uveřejnil dopis, který prý byl po
slán jednomu ze starostů, v němě nacházejí 86
pravopisné cbyby. Nepomyslil ovšem lišák, že mo
ocásek uvázne v pasti. Mohli bychom mu oplátkou
vytisknouti dopis jednoho za sloupů jeho strany,
který by dostal jistě v negramotnosti cenu, ale ne
chceme sahati k takovým kantorským zbraním.
My se přidržíme jenom onoho dopisu Prokopova
a tu pravíme, že buď ten p. starosta dopis mu se
tímto účelem, aby jím byl poslanec Prokop seša dě
něn, vydal — a pak to vrhá divné světlo na ta
kového pána — anebo ho dopisovatel onomu adre
sátu bez jeho vědomík tomutoúčelu vzal, a tomu
se říká — Tak p. —chý— račte si vybrat!Žarnál
pak, který má za spolupracovníky lidi tohoto ka
libru, sám se nejlépe kvalifikuje.

De Kolíma (na adresá <„pokrokového“
listu). Hodně žertovný list jest tahle „Ceská Stráš“,
Záúmyslné lhaní dokázáno jí ovšem Velice často.
Ale svým prolhaným referátem o přednášce Sa
hulově zvlášť pobavila lidi, kteří znají její „0
pravdovost“ a přednášku vyslechli. Ovšem zdejší
evangelicko-židovsko-socialistické družině jest ka
tolické hnatí naše trnem v oku. „Spravedlivý“
hněv projel dušemi „pokrokem“ vyzbrojenými,
když pozvali, jak veliké účastenství Be jeví na

page katolické. A zlé svědomí píchalo velice.ak se dřív snadno radikálními frázemi lid náš
ohlupoval! A teď najednou se vezmou ovangolicio
klerikální fráze o Husovi pod kritický nožíkl!
Honem špiclové vyslání, aby alídili a materiál
k zpracování přinesli. A že se přinesená kořist
přetvoří v dílně pokrokového týdenníku podle
„Srangelicko“-pokrokové tužby, totiž že se bude
překrucovati a iháti, o Lom nebylo již předem po
obyby. Ale jak jen ty lži navléci, aby měly zdání
pravděpodobnosti? To byl úkol dosti obtížný a

proko Jebo provedení dopadlo tak, jako by v tomlétě chtěla cíná redakce pořádati šibřinky.

Dovolte, pánové, takhle ni tropit Sašky z lidí myalících — to znamená uš velikou odvahu; takhle
již děláte dojem jako Don Guijote šenoucí se
proti větrným mlýnům. Váš referát jest neobrat
ným překrucováním od začátku do konce. Bylo
by potřebí pěti sloupců Obnovyna odrašení vašeho

u, protkaného hastě pravopispými chybami.
Dotkneme se agpoň věcí některých, abyste věděli,
že máme paměťdobrou,a že žádný komický pod
vodník nás nedovede smásti. Uvádíte slova řeč

níkova řečí přímou. A tu vám pravíme, že ani
jediného souvětí nepronesl pan řečník tak, jak váš

list píše. A nejvíce překracujete ta místa v řeči,
jejichž pravdivá reprodukce by mohla vrhnouti
světlo do zatemňovaných blav prostomyslnějších
novohusitů, kteří neznají úakočnosti svých vlast
niob přednášečů. Dp. Šahuls nemlavil „o zlatém,
oavětovém a blavně katolickém králi“ Karla IV.,
jak vy píšete, ale mluvil o zlaté době naší, o osví
ceném a při tom upřímně katolickém Karlovi. Ne
řekl, že byl králem „uherským, portugalským a
jiným, též králem italským, to je pro celou dva
tou (!I) církov“, ale vysvětlil, že Karlova hlava
korunována korunou Českou, německou, lombard
skou, arelstskou (učený pane Portagale) a římskou.
Nepravil o Karlovi, že „i v německu (!!) nařizoval,
že tamnější (I) děti museli (Il) se učit česky“,
jak zcela originelním pravopisem „Česká Stráž“
eděluje, ale poznamenal, že Karel přikázalsamým
kurfiřtům německým, aby své gyny dávali učiti
češtině. A kdo slyšel od řečníka, že husité všecko
dobré zničili? Neřekl také, že „páni profesoři
když sedí na universitě říkají, že ve středověku
nebyla žádná osvěta“, ale prohlásil, že jeden pro
feagor, který učí na univergité založené vestředo
věku od katolíků, odvážil se říci: „Ve středověku
vědy nebylo“ Neřekl, že protestanté „kdyby
dobře problédli historii (tady snad měla být čárka ?)
musely (11) by doznat, ze Hnsby! vlastně dobrým
katolíkem“; za to však pravdivě pověděl a odů
vodnil, že Hus nám jest naukou svojí daleko blíže
než evangelíkům. Také neřekl, že „o Husovi vyšla
brožurka „Očitý svědek opálení mistra Jana Husa“;
za to však sdělil, že švindléřský protestant ně
mecký vydal podvodnou brožura, v níž se nazývá
Pogiem a tvrdí o sobě, že byl očitým svědkem
výslecho, odsouzení a upálení Husova. Také řekl,
že ten podvodný spis vyšel v evangelickém listě
v českém překladě. A rolničky šaškovy při této
příležitosti opatrné přestaly ciakat o tom, cořekl
P. Sahula o obsabu toho pamfletu vypočteného na
mrzačení českých daší. Přednášeč poukázal ne
nesmysly v brožurce Lžipogiově « dobrých důvodů;
byl totiž přesvědčen, že Špice evangelická v Ko
Iině, které tuto brožuru horlivě šířily, nepovědí
lido, jak byl tím podvodným pamfletem balama
cen. V Kolíně bylo potřebí takové rozpravy jako
soli. Pan Dušek jistě nechodí při přednáškách lidu
oblašovati, aby nevěřili té prolhané brožurce, která
obrací na ruby pravdu pověděnou od Palackého,
Tomka, Denisa a Flajšhanse. Dále připomněl Sa
hola, že © časopise „Máji“ bylo pěkné pojednání
o Husovi od dra. Kalonska, ale totéž číslo že od
poroučí s velikou chválou brožura Lřipogiovu,
ačkoli sám dr. Kalousek onu brožuru nedávno
před tím kriticky rozebral a jako nepoctivou pod
vrženinu odsondil. Tohle sdělení o „uvédomělosti“
novohnsitů ovšem Špicly pálilo nejvíca proto tolik
komolení a samičování. Šašek si dále plete zá
myslně evangelické „Hlaay se Siona“, které bájily
Lžipogia i po kritickém odsouzení Kalouskovu,
a Masarykem. O Masarykovi prohlásil řečník něca
jiného. Zmínil se, jak Masaryk dovedl „kritisovati“
jeho spis „Z husitství do protestantismu“ v „Naší
Době.“ Masaryk byl čtyřikrát v Obnově upozorněn,
že by měl správnost svojí odsusující kritiky do
kázati, Ale týž odpovídal — mlčením. Na toble
s důrazem Sahala poukázal. Nikdo neslyšel v té
přednášce: „Nepouštějte svých dětí do apoleč
nosti (I I) svrhlých sociálně demokratických“, řečník
nemluvil o praporu „ktví“ potřísněném, atd., atd.
Zato šíře oavětlil protikatolické bludy Husovy,
které žádný novobusita za pravda považovati ne
může. O tom komik z „České Strášo“ zase „z 0
patrnosti“ pomičel; kdyby totiž ovangelické ovečky
Se dověděly, jaké zpátečnické zásady Has proti
církvi bájil a jak radil k besobledné přísnosti
vůči kacířům, hned by sesnaly, jak polovičatě
a nepravdivě ovangeličtí kazatelé o ©Husovi
mluví. Přednáška tale do živého; to patrno již
s toho soustavného překracování v „Č. Stráži“
jež mělo mohutný dojem aspoň poněkudseslabiti.
Leč — ctný „referent“ řízlso břitvou, kterou proti
jiným nesl, do raky vlastní. Prolhaný časopis do
mníval se, že občanstvo aspoň něčemu ze lší
směle tištěných uvěří. Ale — smělost tolik okatá
jen pobavila, rosesmála. Komický pisatel chtěl
soustavným překrucováním sesměňniti sloh řeční
kův, a zatím 6e sesměšníl sám hrubými pravo

pnýmí cbybami, za jaké by řádný učitel žáčkavrté třídy nepustil do třídy páté. Bylo by dobře,
kdyby pan Dušek tohoto „pokrokového“ pisatele
i s redakcí dal trochu naučiti o malého studenta
pravopisu. Hus by epráski ruce při spatření, jak

po oa opravuje“ český pravopis jeho velebitelz „Úen.Štráže.“ Has odporačoval, aby zavrtil
kaciři byli na hrdlo trestáni; referenta „České
Stráže“ při své přísmostiby jistě odaoudil aspoň

k pětiletémunucenému studiu české mluvnice. —
A Ještě jednu posnámku. Čiperná „Česká Btráš“
docbásela na výměnu s „Obnovou“ do Hradoe
Králové řádně. Až najednou — jaká zvláštní ná
hoda — právě číslo ze dne 6. července, kde byl
onen povedený referát, sůstalo doma. To bylo
vůbec první číslo, které „Obnova“ musila pozvat
k laskavéma příchodu do Hradce reklamací.
Chytroat nejsou žádné čáry. „Takble se anad 0
tom referátě Sahula nedozvi“, spekalovali „obrán
cové pravdy“. A zatím z Kolíaa 0 komickém

Teď jen žádáme pana Duška, aby o brožaře „Po
giově“ sám vážné, učené slovo promluvil. Evan
gelické časopisy se takové rozpravě velice vybý
bají. Začněte tedy mezi vlastním stádcem prová
děti kultarní očista aspoň Vy.

Z České Třebové. ;,Gratulaji, pane kc
lego, tak nedal klerikálům v Třebové ještě nikdo
jako vy. Na zdar!" Tak radost nad letošním „pro
hloubsním“ oslavy Hasovy u nás tinmočil soadrabu
učiteli soudruh druhý.A věra nemohli to naši nár.s0c.
a učiteli,sesokolya ostatními„oárodaími“spolky
třebovskými lépe ani zaonučit, aby katolickému
lidu tolik ve tmě a porobě úpějícímu otevřeli oči,
Jaké to bylo jen durdění mezi některými našimi
pp. učiteli, když náš p. páter miuvil na achůsích
i o „Volné Škole“ na základě zásad blásaných
otevřeně v „Čes. Učiteli“, „Volné Školo“, „Škol.
Obzoru“ a jak se vedle „Záře“ a „Červánků“ ty
odborné listy mnobých našich moderních vycho
vatelů katolické mládeže jmenají. To prý ještvaní
proti škole. No dobře, právě prolo jsme si šli osobně
vyslechnout p. Šorma, učitele a spisovatele až z
Prahy k oslavě Hasově do Třebové povolaného,
abychom se poučili o tó „volnosti“ z vlastního
názoru. O čem mluvil p. učitel? O Husovi? Co
vás napadá! To dnes mnoho už netáhne a Dej
méně u nás. To uaké p. učitel dobře věděl: Kdy
bych Třebovským národním pokrokářům předsta
vil Husa bistorického, ne pokrokové volně ošta
firovaného, kdybych důrazně je nabádal knáslo
dování ducha jeho, jak 86 jeví v jeho četných spi
seob, bylo by tosice poctivé, ale letěl bych brzy
a tribany jako nejčernější klerikál. Poto bylotřeba
ostře naštemovat osvědčený pokrokový husitsko
nevěrecký flašinet a — nádat katolíkům Či jak
oni říkají klerikálům Veškerý ten kal pokato
lickém lidu hozený bylo třeba dáti do busitského
rámce osdobeného pozlátkovou frází: „Vždyť my
také věříme v Boba, jen že nejdeme k nému tak
jezovitským způsobem jako eirkevl“ Cítíte celou
tu banálnost pokrokářskéhojazyka? lou „národní“
žalodek třebovských busitů musel strávit už jinší
věci, stráví také i takovouto oslavu Hasovu, tak
jako mu dobře k dubu půjde čistý, v. pravdě hu
sitský charakter předního třebovského husity 80
domky s soudruhů — — k smíchu i k polito
vání! — Důvěra lidu k „pokrokovému“učitelstvu
jistě pan kolega z Preby pramálo posílil, spíše
otevřel katolickému lida oči,aby problédi komedii
různých pánů, kteří pod farisejským pláštíkem
oslavy Husovy přicházejí veřejněblásati bojproti

positivnímu náboženství, aby tak odvrátili posor
nost lidu od vlastní své bezcharakternoati. Ovšem
lid katolický z takovýchto zjevů čerpá jen sílu
k vědomí přísné povinnosti státi na stráži a 60m
knouti se v jednotný Šik K obraně svých práv,
své cti a drahých statků. Ovšem, že nejméně kp.
učiteli Šormovi půjdeme prošit 0 dovolení, po
skytne-li nám místečko ve společnosti lidské. Milý
p. učiteli, katolický lid tn byl dříve neš vy, jo
tu, a bude tu, at se vám to líbí nebo ne. Ba, Čím
méně se vám naše organisace bude líbiti, tím více
budeme růati, tím více bude síliti i naše stavov=
ské uvědomění a tím budeme duchu Hosově jistě
bližší než nějaký pokrokářský nčitel. Ovšem je
ještě dosti učitelů, kteří 8 těmito podvratnými
proudy, které zaplavují tak maohé, nesouhlasí, ale
pod tíhou teroru svých soudruhů a ze stracho
před „Černým prknem“ ve „Škol. Obzora“ se ne
odvažajíozvati se proti snaužívání davůsa sku
šebního králíka, ne němž ty zkoušeli učitelé pů
sobení bacilů své „pokrokovosti“. Buďte ubes
čení, pánové, že to jest a bude to právě uvědo
mělý katolický lid, který 8i upřímného, poctivého,
řádného učitele vždy na výsost budo vážit, po
něvadš plaě chápe důležitosta tíži postavení vy
chovatele svých dětí dnes tolika vlivům podvrat
ným vystavených; nikdy však nebudo bázlivě ustu
povati před hrubostm! volných učitelů. Vtom nás
utvrdilo i vystoupení p. učitele Šorma,jemaš i
my za podařenou oslavu Hosovu vděčně tiskaemo
přavici, obdobně volajíce: „Gratulujeme, pane uči
teli; tak jako vy, nedal klerikálům vTřebové
ještě nikdo, překonaljste všesky svojepředchůdc ©
a právě tím posílil i nás, abychom 8e tak hned
nelekli, ani — když nás sa přijatý národní žold
snišuje veřejně na náměstí pokrokový volnýučitel
podsástěrou oslavy Hutóvy. Na tdar!

Různé zprávy.
Starobní s invalidní ištění na

tupu. V čase, kdy Všeodborovésdružení
j ého dělnictva v naší somi horlivě ne

schůsích pojednávalo o relormě úrazového poj
šťování a o potřebě starobního a invalidního po



jištění, „pomáhali“ soc. demokraté dělnictva na
noby čtvavými schůsemi proti katolictvu. Nyní
věsk se zdá, že společným postupem našich českých
katolických poslanců a křesť. aociálů němeobých
se dobude oněch tolik malehavých sociálních po
šadavků. Dne 16. t. m. jedsalo se v říšské aně
movně o dosazení jubilejního výboru pro oalavu
jubilea Jeho Veličenstva. Křesť. sociál dr. Lueger
promluvil: Pokud jde o otázku, jak má stát sám
toto jubileum oslaviti, odpovídám: Způsob, jakým
stát jubileum toto má oslaviti, masí vyhovovati
všem národům a všem stavům. Jakým způsobem
dá se nalézti předmět, jenž jest všem vhod?
Myslím, že jsem jej nalezl. Bada-li poctěn volbou
do výboru, navrhou tam, aby stát věnoval 100
milionů základního kapitálu ku starobnímu a in
validnímu pojišťování, jež třeba zříditi. (Boutlivá
pochvala a potlesk v celé sněmovně). Toto ata
robní a invalidní pojišťování jest všeobecným
přáním. Jaou pouze rozdily, jaký má míti rozsuh.
Bondím, že musí vztsbovati 86 na veškeré vyrobní
stavy, na živnostnictvo, rolnictvo, dělnictvo atd.
(Hlučná pochvala a potlesk v celé sněmovně). Bu
de-li toto starobní s invalidní pojišťování zavedeno,
pak nesmí se skrbliti jako při zákoně o vodních
cestách, nýbré třeba hloboko sábnouti do pokladny,
aby lidu dostalo se konečně dobrodiní. Poj:štění
toto budiž na vždy epojono se jménem císaře, cí
saře to, který též všem národům a všem státním
poddaným poskytl volební právo. (Hlučná, bouř
livá pochvala v celé sněmovně.) Pojištění toto
budiž díkem za zavedení volebního práva. Císař
má býti císafem všech národů, všech lidí, v jeho
říši bydlících. V tom smyslu doporučuji schválení
svého návrhu, (Dlouho trvající pochvala a potlesk
vcelé sněmovně. Řečníku se s mnoha stran blahc

o to se návrhtenjednohlasněbezdebatyschválil.

Napoleon I © náboženství. Tentove
liký dobyvatel sám na. konec usnával, že všecka moc

spozemský sdar k blaženosti nestačí, že i srdce mndevelice slaveného po'řebuje k potěše nutně náboženství.
Napoleon I. pravil Bertrandovi: „V evangolin je ta
jemná síla, — nevylíčitelná moc, vřeloat, ješ roze
hřívá i rozum a okouzluje srdce. Přemýšlíme-li u
obsahu evangelií, jako bychom bleděli na nebeskou
obloha. Erangeliam není kniha, ale živá bytost, na
daná činnostía mocí, ješ atrhoje vše,co ae jí postaví
v cestu. Tu leží tato kniha knih na móm stole a já
stále v ní čtu a nemohu se jí dosyta načístí. Den
jako den čtu v ní se stejnou rozkoší... Kristus
mluví a lidská pokolení jsou spojena « ním svazky
těsnějšími a voucnějšímí než svazky krve. Rozněcuje
plamen lásky s ten stravuje sobelásku, která jest tak
Dade vše silná. Největším zázrakem Kristovým jest
bes odporu jeho říšo lánky. Jen jemu podařilo se po
vsnésti lidské srdce aš k noviditelnému s sbavíti je
všech pout pozemských, jenom oa utkal nezrušitelné
pouto mesi nebem m zemí. Všichni, kdož v Krista
upřímně věří, cítí tuto zázračnou, nad příroda zasa
hojící, vyšší láska, zjev novysvětlitelný a lidskému
„rosuma nedostupný, evatý oheň, jejš na zemi přinesl
tento nový Prometheusa jejš meutlomil sni čns,jemuž
„podlehá vše... . Jaká propast mezi mojí hlubokou
bídou a věčně živou říší Kristovou, jenš po ceiém
srětě je milován, vzýván a hlásáni“

Doktorem aasyriolegie. Dne6.čerrence
1007 byl na Inšprucké aniversitě dr. theol, Jos. Slabý,
rodem z Něm. Hroda, professor na kadetní vojenské
„Škole v Iodproku, pe doktora aesyriolugie promován.
Jest to první promoce na tamější oniversitá v odbora
sssgriologie a egyptologie, kterýšto odb.r se stano
viska jak filosofického, tak tbeologického jest významu
dalekosáblého. Zároveň jest to první případ, aby kato
heký kněz v těchto odborech byl v Rakousku na
doktora promován.

Smutný zjev. V poslednídoběatále a utále
"doobázeji nás stesky, še učitelové na matičních ško
léch štvavým a očitele naprosto nedůstojným způso
bem podinají si vůči katolickému nábodenství a kato
lickým kočším. Jest to bolestná a v několika případeon
pesvratně dokázaná pravda, Máme unad z takového
nešetrného jednání matičního učiteletra odruzorati
nutné důsledky? Myslíme, že katolíci a zvláště kato
lické duchovenstvo přispělo tek bohatou hřivnoa na
tyto vlastenecké podniky, Be si tak okatých hraboatí
naprosto nezas.uhoje. České vořejuvati jest dostatečně
známo, že katolické dochorenatvo to bylo, které na
záchranu českých menšin přineslo tolik mravníchi
hmotných obětí jako šádný jiný stav a nyní se mu
dostává takového vděkal? ,

. Udavačství a imkvisiceopokrokář
ch subeů. Předešle jsme napsali, še sami po
tětí ačitelé drah draha denuacují, jedná-li se o

obsákení lepšího místa. Brněnský „Hlas“ 14. t. m,
přináší o těch nesištných majitelích „vyšší mravouky“
správa, která jest nojodpornějším dokladem, jak tible
pasdagogové, kterým mravouka Kristova „nestačí“,
spa ovsdoším moderních proadů sami odchováni.

me tam: „lokvisice organisovaného očiteletva, 0
míš+ č 168. píšete, nebojí jen na Vyškovsku, nýbrš
i jinde. Nodévno se konala okresní konference učí

tolětva „na Skalce“ pod Ondřejníkem,na které se stalo
tota: Když byl oficielní program vyčerpán, vysváni

tomní nendiítelé a neučiteluy, aby místnost opaatili.
s to postaren učitel s nedaleké obce, všeobecně ob

líbený, před soudní tribunál, aby be očistil s těchto
brozoých sločinů sa vinu mu kladených: 1. Že obovje
a mletním farářem a takó na fara chodí; 3. že je
děetním v Ra:ff+itenoe, v níž farář předsedá; 3. še
obstarává slošba varbanickon. Froobšalovaného byla
oršew očista velmi anadas, noboť farář je předsedou
mlatoí skolní rady, on pak také ob. sekretářem ©

bydlí arovna naproti fary, tekle jp úplně přirozeno,kdyů +0 4 farářem stýká a na faru ohodí, aby ai
sbytočnáho dopisování uspořil. Haiffeisenka slouší
obro:ímu dobru a slušbu varhanickou nastává za ne

mmoonéhošéfa bezplatně. Charakteristické je, še tam
sedělo několikaditelů, kteří jsou také účetními v Baifol
senkách, + nichš farář místní předsedů a sastávají
službu varhanickou, ovšem de ne bezplatně, a přece
ani jeden s nich mepovetal, aby se obšalovaného ujal
a protí tak monstřaosní obšelobě protestoval. Výzmač
nějším je ješté toto: Soděl tam také jistý pán, který,
má jiné intimní styky, ale na tobo nikdo žaloby pro
přílišnou intimnost v obcování nepronesl, ani před
tribuna! organisovaného oditeletra, os avou Čest tak
fernivého, neporolal, *ašdý nezasvěcený by se domní
val, de se pánům jednalo o provedení hesla židovské
interoacionály odloněit nšiteletvo od kučžstva, ale
chyba lévky. Posadí je úplně jiné. Nemooný nadučitel
v oné obci mažádal o pensi. Ačkoliv dádost ta ani
ještě vyřízena není, jiš povstává hromada kompetentů
a také tři « obbe samé, moši n.mi inkvirovaný učitel
jsko nejmladší. To není ovšem po chuti oběma kom
potentům atarším a ještě méně jistému kollegoví miad
šímu, takto velikému pokrokáři a přízniveí sociální
demokracie;ten má opětzáluskna jednuz těch jedno
třídek a kelkaloval eprávně takto: nedostane-li sádný
z těch dvou starších kompetentů vícetřídku, nedostanu
ani já jednotřídka a proto bude nejlépe nebezpečného
kollega obdalovat, zostadit mzastrašit. Usouzeno, vy
konáno. Tak povatal ten hrozný inkvisióní soud. Ta
kovéma jedoání říká organieované učitelatvo boj o
zásady, ale normální lidé ho nazývají sobectrím a
farizejstvím“. — Jest potřebí k tomuto hnusnéma o
brásku ještě nějakého dodatku? A takových případů
jsou spousty. — „Český Učitel“ píše r č. 43: „Nej
horším vředem našeho učitelského tělesa jest neřest
spojená s obsazováním míst, Zlá je protekce, Špatná
věo je strejčkovotví, hanebné jest obcházení a žebro
nění o přízeň, ale nejhorší při tom jest, kdyd jeden
drahého pomlonvá a zlehčnje, aby sobě prospěl. Nej
horším úkazem mezi námi je — jslovina chatrného,
povrchního vzdělání, kdyš je spojena s hlonpým se
nafakováním a vyvyšováním ned okoli. A nejhorším
je kdyš učitel je bezcharakterní člověk, na něhoš ne
může se nikdo spolehnont a jemuž nikdo nemůže dů
věřovat.“ — Ano, „Čes. Učitel“ řokl pravdu. Květy
moderní vyšší morálky bují stále více,

Základ vadělamosti. Známo,žeještěv po
lovici minnlébo věka byla němčina považovánav Bir
ších vratvách u nás za „grant“ vší vzdělanosti Uměl-li
trocha německy mluvit úlověk, který sotra peáti do
vedl, jiš na ného pohlíženo a velikou úctou. A kdo
snal sepoň několik německých frází, jiš je hleděl
utratit, aby se nezdálo, že náleží v řadu těch nejniš
šich. Dobří dosáci blýskali se v dopisování několika
německými výsnamy, ktoré jaké takž znali. Zrandro
valý Š.... napsal r. 1816 stíž ost patrimoniálníma
úřadu; s aby slavný úřad si nemyslil, že má cočiniti
s člověkem ledajským, ozlobil pisatel svoji stížnost
s vážnou tváří aspoň nějskou němdínou. Psal do slova:
„Har lusticiár, taflufce Khédi Honza kapcatej Padéra
maja palouk paj Štipačkamit craj kráva ajn tele in
klamór vyrosnoal. [oh šimfen a Paděra provit štinkete
fole voršonf ibr plot anf mir vycblejst.“ — Takové
asi němčině učí ae České děti návštěvou šalfrajnských
přelejváren.

(Zasláno.)
Vsdáváme tímto výbora „Věsodborového edru

žení klesf. dělnictva“ v HradciKrálové ardočné „Za
plať Pán Bůh“ ze správně nám vyplacenou podporu
stěhovací sco nejvřoleji tato organisaci doporučujeme
všemu dělnictvu.

Čeněk Barioů,
Marie Bartoňová.

TUržnízprávy.
V Hradci Králové, dne 13. července 1007 1

ul pbenica K 15-10—16 20, žita K1200 —19 80, ječmo
ne K 1140 11-80, prom K 18—18—, víkre K 14—
16—, brachu K 22 ——20—, ovsa K 730—8—

K 50—56—, jabel K 2200———, krap K
30-00—3000, bramborů K 3:20—4-80, 1 hl jetelorého
semene bílého K —————, 1 hl. jetelového se
mínka čer. K ———-——, raskéhoK —
máku K 50 —66'—, lněného semene K ———, 100

kg žitvých otrab K 18.———, 100 kg přeničnýchotrub K 18——-——, 1 kg másle čeratvého K 320
—2'48, 1 kg másla převařeného K ,
1 kg sádla vepřového K 180——-—, 1 kg trarobu K
0-83—0%40,1 vejcs K 0'06—0'08, 1 kopa okurek K 7—
1200, 1 kopa zelí K —————, 1 kopa kapasty
K 4+——4—,1 hl olbaleK —50—80, kopa drob.
zeleniny K —60 1-—, 1 kopa mrkve K —30——60,
1 kopa salátu K ———», 1 kopa otýpek potráele
K ——— m, I bečka třední E 1-80—1-—Na týd. obilaí
trh v Hradci Králové dne 16. července 1007odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 116, dita
820 ječmene 4, ovsa 341, prosa —, vikve 2, hra
chui, čočky —, jabel 12, kran —, jetelor. semínka
253, lněného semene —, máku —. — 3%.)Zeleniny:
zelí 0 kop, cerele O kop, petržele kop otýpek —, cibule
05 hl, drob. zeleniny 209 kop, mrkve 254 pytlů,
brambor 484 hl, aslátu — kop. — 8) Ovoce: jablek
O hl, hradek 0 hl, třešní beček 356, — 4) Drob.

dobytka: vepřů 1 kus, podavinčat 501 kusů, kůzlat 0.
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pe“ Každý "PN

křesťanský dělníé
má odebírati svůj odborný týdenník

Práce".
Lmulbné 1

Předplatné činí ponze 8 koruny ročně,

Administrace „Práce“ v Hradci Král,PAEAEFPE

Xlelier sockafsko-řezbářské
144 33 proprácekostelní:

J. MUNIAKA Y HRADCI KRAL.,
ZZ m PĚTIDOMÍČ. 286,

Doporučuje se alušně P. T. ducho
venstvn k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelníc, spo
vědnic, Božích brobů, křížových cest
v reliefech, soch ovětců, krucifiksů,

rámů atd. atd.

ad

Opravuje = obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočly na požádání.

Katolíci, čtěte a rozšiřujte!

Útok profossoraMasaryka
:rna církov katolickou. ::

Odrazil Dr. Joset Topolaký.

Stran 128. Cena pouze 32 hal.

Krátký obsah:
Všeobecná povaha královéhradecké debatty o »ná

boženství a intelligenci.« (Str. 1.—3,)
Vyvrácení námitek Masarykových proti panenství

Rodičky Boží. (Str. 3.—10.)
»Na sněmu vatikánském nejlepší biskupové od bi

skupů analfabetů asijských přehlasovánic? (Str.
10.—11.)

Církev katolická zfalšovalaPísmo svaté? (Str. 11.—12.)
Katolíci inferiorními v ohledunárodohospodářském?

(Str. 12.—34.)
Náboženství katolické nomá v sobě ničeho, co by brá
nilo nebo zdržovalo národohospodářaký rozvoj. Dokladem
toho řády katolické. Jejich zásluby o zemědělství. (Str.
15.—18.) Rozkvět národohospodářeký v Německu za ka
tolických jeho dob. Rozkvět zemědělský. (Str. 17.—20.)
Blahobyt a přepych rolnictva. (Str. 20.—21.) Skvělé
hmotné postavení dělnictva. (Str. 21.—23.) Rozkvět a
blahobyt řemesel a obchodu. (Str. 23.—27.) Že katoli
cismus není příčinou úpadku národohospodářského, viděti
nyní na Belgii. (Str. 27.—29.) Jeon Španěly, Italie,
Francie, Rakousko zeměmi v pravdě katolickými? Co
příčinou úpadku národohospodářského v některých těchto
domněle katolických zemích? (Str. 29.—33.) Možno ná
rodohospodářský pokrok v Německu přičísti pouze pro
testantům? (Str. 34.)

Kalolíci inferiorními v ohledu vědeckém? (Str.
-34,—98.)

Katolická církev nebrání pokroku vědeckému. Jak cení
rozum lidský, základ vědeckého bádání, církev katolická,
a jak o něm mluví Luther, Kant, Lessing, (Str. 356.—37.)
Zásady katolické morálky o vzdělání rozumu. (Str.
37.—38.) Zásluhy církve katolické o školství. (Str 38.—40.)
Úpadek vědeckého snažení za reformace. (Str. 40.—41.)
Ulenové katolického kléru ,v prvních řadách slavných
vynálezců. (Str. 42.—45.) Galileo Galilei. (Str. 46.—b2.)
Kultura vytrořena ve znamení kříže. (Str. 52.—56.) Péče
církve katolické o knihovny od nejstarších dob až do
doby přítomné. (Str. 56.—66.) Význam otevření archiva
vatikánského pro vědu. (Str. 66.—68.) Slnžebníci církve
i nyní průkopníky knltary a civilisace, (Str. 68.—71.)
Fandace kněží katolických ve prospěch chudých studu
jicích. (Str. 71.—72.) Papež Lev XIII. vybízí ke stadiu,
zvláště věd přírodních. (Str. 72.—74.)0 vědě a víře. Víra do
plňkem vědy. (Str. 74.—76.) Věda nenstálená nemůže
upokojiti člověka; člověk bez víry nešťastný. (Str. 77.
—8.) Rozpor mezi pravou vědon a vírou nemožný.
(Str. 80.—81.) Dopmata církve nejsou zotročením ducha.
(Str. 81.—82.) Náboženství nebrání volnému bádání.
(Str. 82.) O inguisici. (Str. 82.—85.) O indexu zapově
zených knih. (Str. 85.—88.) Příčiny, proč v Německu
protestanté mohou se vykázati větším počtem učenců.
(Str. 88.—90.) Katolící nestojí nikterak v ohledu vě
deckém za protestanty. (Str. 91.—92.) Vážné vědecké
studinm neodvádí od Boha. (Str. 92.—94) O některých

řičinách, odkud mohla vzniknouti výtka o vědecké iu
ferioritě katolíků. (Str. 94.—97.)

Kalolíci inferiorními populačně?
Příčiny zjevu toho ve Francii. Národ bez Bohs hyne.
(Str. 98.—101.)

O morálce sv. Alfonse. (Str. 101.—103.)
Špatní papežové. (Str. 103.—106.)
Zázraky lourdské, (Str. 106.)
Preputium Christi. (Str. 107.)
Útok Masarykův na katolický tisk. (Str. 109.)
Církev katolická v rozkladu. (Str. 110.)
Pryč z církve? (Str. 111.)
O budhismu. (Str. 111.—113.)
Náboženství bez dogmat. (Str. 114.)
Masaryk o protestantismu. (Str. 114.—115.
Významná slova protestantského učence o církvi

katolické, (Str. 119.—123.)
Boje a vítězství církve katolické, Z církve nikdyjl

(Str. 124.)
Píseň hněvu. Báseň V1. Šťastného. (Str. 125.—126.)

Objednávky vyřídí obratom

Administrace „Čas.1vah“



Varhanyaarmani) VANY SLAVIA,— staví — VZÁJEMNĚ POJIŠŤ,

Václav Poláček v Bychnově 1. K. garnitury, matrace BANKA V PRAZEa čalounické výrobky vůbeo, SAZBAA PODMÍNKYVYNIKAJÍOSVĚDČENÝMIVÝ
: dále

Doporučuje se ku

i A stavbě varhan v kaž- VŠECHEN ZISK NÁLEŽÍ ČLENŮM, NEBOŤ SLAVIA

PTÁ A dém rozměru, nejmo- VESTÚSTAVEM.VZÁJEMNÝM,

KOX dernějších soustav —— P0Z0RUHODNYJSOU ZVLÁŠTĚSAZBY:——

| |1 í (pneumatických i ele- PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO
BENEO | | 06 PREH

MEKELLKLŮVEDDOO DLL

ktropneumatických- do oken všech drubů nejlépe PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,
Harmonlam sil- NA VĚNO DÍTKÁM, NA

ena== | néhoalahodného hlasu koupíte u VÝSLEDKY MNOŽNÉ, SE

en 1 8) od160K výše.Opravy 49/,STOUPAJÍCÍMZÚROK,,
BEL UD BXS| varhan neprovádějí Jos nh oře NA POJIŠTĚNÍPENSÍ - 

m v době nejkratěl. ' V POSLEDNÍCHLETECHVYPLÁCELASE 10,

Plá čty na požádání zdarma. . DIVIDENDA,Z PZO v Hradci Král. || nmszRvy A FONDY K31,865.38080
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.15957

Erodáru O00000000 VYSVĚTLENÍASAZBYZDARMAZAŠLE

O“
GENEK. ŘIDITELSTVO BANKY „SLAVIE“

Map“ 400 let BM | | zupresí důkladnýspis:"P BANKY„3
V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

starý obraz 7 domácnostisooiál.demokratů,|| »mix zsmmmarmvs v vosV LUBLANI, VE LYOVĚ A ZÁHŘEBĚ.

Řada I. Píše J. P. Hradecký. '
představující Matku Boží « dítkem (Čenstochovakou) (RGR.:

dle originálu malovaný, bodící se velmi dobře do Cena 1 ex. 16 h, 60 kusů po 14 b, 100 kueů po 12 b. V PRO TELEGR.:BANKASLAVIAPRAHA.kaple nebo kostela jakožto dar, dále Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král
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pracnězbudovanouvázu DRD A AE E od
na oltář ze ekleněných atřípků.

Věci kupujícím k prohlédnutí jsou uloženy

9 JosefaŠtolovského, S ali n n é | áz n ó . WAba: i

/

divadelního vlásenkáře v Hradci Králové, 4 *“

(| na náměstí, 5 8

kterýsdělíDIK O KA V Bohdanči u Pardubic = X % ©
PRA KARA KAKKŘKÍ» těšíso letosnebývalépřízníP. T. obecenstva,neboťdokoncečervnazaanamenánojižna237hostí,coš 8

; ; : Z o TYKáomletínošenyáníadarníJodolášbouIál zesdímé C
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Objednávkyvyřídíobratem Ryze český podnik.
administrace „Časových Úrah“ v Hradci Králové,PODTOPOVAVNYShe rtídea

W šem, kdož súčastnilise pohřbu

P. Antonina BartoSe,
faráře Cerekvického,

vzdáváme tímto srdečné díky. Zvláště děkujeme vldp. probošta Václ. Bierovi za vykonání pohřebních obřadů, vidp.

faráři Mimrovi za dojemnou řeč nad jeho rakví, všem 41 dpp. kněžím, vletpp. zástupcům patronátu, obcí a sborům

učitelským všech přifařených osad.

Bůh odplať jim za vřelou jejich účast vším dobrým:

Jménem všech příbuzných:

Fr. Rysner, Marie Bartošová, — Jos. Macháček,
matka. kaplan.

=== C L © = == lak.athiakánny«HradníKrál
Majitel: Politleké družstvo tiskové v Hredel Krélevé. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antonín Pochmen. — Tiskem bisk. kaihtiskárny v HradciKrál



Úkoly duchovenstvav nynějšíkrisi

Dělnictvo katolické leckde přímo se sví
jelo pod karabáčem socialistickým, ohlíželo se
poplašně po pomoci — a ta nikde. Někteří
nesli břímě dne i horka dál, jiní podlehli, za
čali platit výpalné do socialistické kasy, až se
z některých stali největší nepřátelé církve a
začali prohlašovati: „Však ti kněží sami ne
věří. Jedná se jim jen o moc, o plný měšec,
odbudou si svůj úřad jen tak ledabyle, pokud
musí a o Krista se nic nestarají.“ Jinde dělni
ctvo katolické samo se sdražilo v organisaci
beze vší pomoci duchovního. Jaký hmotný zisk
s toho ti apracovaní cbadáci měli? Byla to
veliká oběť položená na oltář katolického
přesvědčení.

A proč právě při volbách počínali si děl
níci a malí rolníci smýšlení katolického na
mooze daleko horlivěji než duchovenstvo? Proč
trpěli ztráty opoaštěním práce, proč ve dne
v noci agitovali pro kandidáta katolického?
Prostá jejich zkušenost byla příliš trapná, cí
tili pod poručnictvím stran jiných tíseň přímo
k zalknatí; a proto ta námaha, jež natila
svědka práce takové k slzám. A vím, jak po
propadnutí (třebaže čestném) jednoho katoli
ckého kandidáta horliví našinci v menším
městě sešli se ve spolkových místnostech a
tam místo velkého rokování plakali jako děti.
A takové lidi by mělo kněžatvo opouštěti?
A kdyby bylo-jen opuštění! Dva kněží chodili
v jiném městě téhož okresu z veliké starosti
-po katolících a domlouvali jim, aby dali hlas
mladočechovi, protože prý katolický kandidát
stejně proti pokrokáři a socialistovi nezvítězí.
Vím, že úmysl jejich nebyl zlý. Ale jestliže
se chtěli pánové při volbách o církev atarati,
měli raději se súčastniti schůze důvěrníků,
Daníž kandidatara katolická byla odblasována.
Byli by na základě střízlivých reterátů seznali,
že naděje katolické jsou lepší než mladočeské.
Což ti všichni důvěrníci naši z rozlehlého o
kresu byli tolik naivní, že dva kněží, nezasvě
cení do poměrů různých měst, musili pojednon
„chybu“ jejich napravovati? Také volební prácel
A dělnictvu, které se tolik obětovalo, vpadlo
se vzad. Není tadíž potřebí pevné organisace?

A teď ještě smutnější obrázek. Katolická
velká schůze zmařena násilpictvím agrárníků a
za pomoci socialistů rudých i červenobílých.
A jeden agrárník plivá před knězem, horlivým
organisátorem se slovy: „Tohle jsou pěkní
kněží! Jen nás roluíky Štvát a štvát. To my
mámo faráře jinačíhc, hodného. Oo nám udělá
všechno, co chceme my. Všichni si s ním ty
káme.“ Faktum. Patrno, jak anadno lze si kou
piti popularitu. Dokaž demokratického docha
tykáním, 4 budou tě lidé na rakou nositi, i
kdyby nebylo praaic známo o nějaké vážnější
práci tvojí. Ale běda tobě, jestliže bys chtěl
pak některé cbyby takovým chvalořečníkům
vytknootil Běda ti, chtěl-li bys státi se sku
tečnýmpastýřem,vůdcema zbavitise náhodou
poddanství. Jedním rázem máš po popularitě.
Jen ať v okamžiku velice rozhodném řekoe
duchovní takovým „ctitelům“: „Vy jste, přátelé,
katolíci, a proto doufám ...“ Hned se mu od

oví : „To jsme si nemysleli, že jsi taky klerikál.
tě, velebníčku, máme tě osobně rádi, ty ni

koho nezarmontíš, ale tohle si nechej nanejvýš
na kazatelnu.“ Zato člověk upřímně katolicky
smýšlející vycituje dobře,čím mu kněz má býti,
jak má pečovati o ty, kteří do kostela chodí a
v knězi duchovního otce spatřovati chtějí.

„Kněz má prý více pracovati pro celý
český národ vůbec, a pak týž národ více si
ho bude vážiti než dosud. U kněží jest národní
cítění nepatrné — a to zvláště u těch, kteří
extra-katolickými spolky dokazují větší láska
k cizímu Římunež k rodné zemi“ Jak často
slyšíte podobné fráze! Proti nim by 80 ovšem
dala napsati celá vejiká knoiba. Přečasto jsem
jezdil přednášeti do katolických spolků, zalo
žených od horlivých kněží. A v takových mí
stech na farách viděl jsem veliké knihovny,
v nichž uloženy i velice drahé svazky moderních
českých děl (oa př. Ottův slovník), na stěně
visely diplomy Ustř. Matice Škol. vzácná u
mělecká díla českých mistrů, atd. Zkrátka do
šel jsem častou zkušeností k tomu přesvědčení,
že kněží usilující o katolickou organisaci plní
velice horlivě i své povionosti národní. A přes
své oběti by byli „národem“ odkopnuti, jestli-že
by nechtěli utušovati v lidu katolické ovědo
mění. Líp se má u národa kněz ten, který
k vůli pohodlnému pokoji mlčí na nréžky ka
tolictva i svého stavu jako ryba — i když se
vlasteneckého a národohospodářského rucbn
neúčastní.

Dochází již tak daleko, že i kněz zvlášť
horlivý a bystrý vyštvo se z hospodářského

drožstva, ze záložny a p. právě proto, že svojí
obětavon prací mnoho prospívá. Taková úspěšná
práce jest pokrokářům a socialistům trnem
v oka; proto tito pokrytci, kteří farizejsky
Ikají nad zpátečnictvím katolictva, bned pod
trhávají nohy knězi, který se k větší kultarní
akci odváží. Ať již trpí podnik celý, jen když
„klerikál“ jest vyštván! Jen když se ma race
zmrzačí, aby si nezískaly trochu uznání a cti
za pilnou práci! O P. Vlčkovi v Nové Vsi mn
př. nikdo nemohl říci, že by byl málo bystrý,
že by byl neobratným a likoavým jednatelem
hospodářského spolku. A do spolku toho vůbec
politika nevnášel. Sám jinak horlivě se přiči
ňoval, aby na Chotěbořsku nevznikly velikó
boje pro kavdidáta katolického; v Hradci Kr.
— jak v Obnově sděleno — mluvil pro stranr
agrární. Ale — pokrokéři štvali a štvali vy
trvale. Pronesli drzou pomlavu, že Vlček od
evangelického člena spolku požadoval větší
příspěvek, než příslošeloa pak místo čestného
dobrovolného odvolání lhali o něm dále, až ši
kovně svolanon valnou hromadou mu jednatel
ství odňali. A kde byli sgrárníci, aby se zastali
muže, který tolik horlivě dobré body programu
strany agrární prováděl, o nich všade poučo
val? Měli se vážní rolníci zastati Vlčka již
dávno dřív, než k poslednímu kopanci došlo.

Po takových a jiných símutných zkušeno
stech budiž naším heslem: Dokazujme skutky,
že nám víra katolická jest pokladem nejdraž
ším, jak ústy blásámeo. Čiňme dobře všechněm,
ale předně a blavně domácím víry; o ty se
nejvíce starejme.

Kde na nás se nevraží, tam 86 maooho ne
uabízejme a posilujme organisací kruh těch
lidí, kteří skutky dokazojí svoji věrnost k víře
katolické. Pracojme pro národ hlavně ve
spolcích katolických; či tam se nedá mnoho
vlastenecké práce prováděti? Vyhánějí-li nás
i při obětavé práci národní a hospodářské jiné
strany ze svých spolků, tupí-li nás stejně jako
internacionální zpátečníky, neablíží naší cti
více, jestliže dvéře, jimiž jsme byli vystrčeni,
znovu otvírati nebudeme. Ta úsilná snaha po
splynatí s jinými patentovaně vlasteneckými
stranami neprospěje za aynějších okolností
ani opravdovéma pokroko katolických ideí,
ani zdravému vývinu části národa vedeného
demagogy. Teď bychom stálým nabízením své
raky a trpělivou mouřenínskou službou při
spěli nejvýš k dalšíma bojení náboženské lho
stejnosti, k utužení oportanního, nedůsledného
byrokratismu. V takové kompromisní společ
nosti by byl katolík členem pouze trpěným,
nikoli rovnoprávným a upřímně milovaným.

Nesplývati zcelal Mladočeši nejtěžších
hříchův a násilností socialistických dotýkají se
jen s největší šetrností, div že poklony nečiní
těmto svým odpovědným nepřátelům. Zato
však katolíkům za veliký počet hlusů odevzda
ných mladoč. kandidátům — dali hodně hru
bých jmen.

Nesplývati, ale zato katolický program ve
společnosti vlastní prováděti do všech důsledků,
aby 80 nám novytýkala politika dvou tváří!
Máme-li dojíti rospekta, musíte býti katolíky
rázovitými. Jak to vyhlíželo před zakládáním
katolických organisací? Konfuse, vejistota,
bezpáteřnost, náhodné kompromisy; u málo
koho jsi seznal, čím vlastně jest a má li jaké
přesvědčení vůbec. Jako když se míchá černá
barva se žlutou, pivo 8 mlékem, jako když
dvě kapely hrají najednou — každá jinou
skladbu. Toble že mělo národu našemu sloužiti
ke zdraví? Ani horcí ani studení; beztvárný
materiál, který teprve čekal na arčitou podobu.
Volby poučily dostatečně, že se nemůžeme spo
Jehnouti na stranu agrární a tím móně na
umírající stranu mladočeskou, která hynei
v samých městech tak rychle. Omlazovati ta
kovou suchou větev na všech místech zdravou
mízou katolictva bylo by málo úspěšno a při
neslo by nám mnoho úštěpků. Dokázali jsme,
že již nyní jsme silní dost, a záleží hlavně na
kněžstvu, aby se naše síly co nejdřív zdvoj
pásobily. Slušné kompromisy dělati můžeme,
ale jako strana svérázná, zcelená, své tužby a
snaby jasně naznačující. Bděme, pokud je čas.

Legitimace u.
do důvěrných schůzí

dle 5 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati lze levněB

v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,

Krejčík
V PRAZE,

i“ umělecký závod 80
P© ohařský a řezbářský.

Sklad: Volká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivé své chvalné známé: sochy,oltáře,
křlšové cesty, jesle, Božt hroby, křáše, kasatelny,

spovědnice, břítany, konsoly, svícny, lustry, pultáky atd. dle slohu kostelů, řesané rámcena obrasy,
premie, fotografie a diplomy. Řes nábytek a

růsné předměty hodící se su „arky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

. franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

JAN STOUPA v Praze,
Václavské náměstí číslo 32.,

doporučujevždyve velmi bohatém výběru

krajkové záclony,
v cenách pro [okno od K4— do K 40.—.

Tylové záclony od K 16— do Kk60—
Úzké krajkoré záclonky (vitráže) 1 m od 50 hal. výše,
Uzké tylové záclonky « 1 mod K2— výše.
Vitráže, „Brise-Bisse“ <. od K.240 za 1 kus
Krajkovéstory—< < <- * « od K 6— do K 20—
Tylové story -< < + < + © + * od K 9— do K 50—
Story »Bonne-Femme« . . . . . „odK7— výše.
Draperie krajkové od K 150 do K6—
Záclony krajk. na metry k stříhání 1 m od 50 hal. výše.
Batistové záclony barevné . . . 1 m od5l hal. výše.

Ve5“ Iilusirované cenníky zdarma a franko. "i

. ee.
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Vysoce důstojnému duchovenstvu
dovoluje si uctivě doporučiti:

Oltáře, kazatelny, Boží
hroby, křížové cesty, ře

zané sochy svatých
a veškeré řezbářské a štafírnické práce

za velmi mírné ceny

Jan R. Wolf,
umělecký závod řezbářský, sochařský

a Štafirnický

v Rovném (u Dobrušky).
3C3C26362C3CIE3EX3EIEI637362626262ECDP
K GTPLŮSKÝM ORODOIUJÍM
a k novému školnímu roku

uabízíme :
Dobroslav Orel

Theoreticko-praktická

3€36363C363C363C263C3C2622062E

rukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké u učitelské ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,
a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnohými vy
nikajícími odborníky.

Stran 250 velké 8“

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 380.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.



Založ.r.1908. jsou stále na skladě.

(Bývalý závod Pospišilův.)

0 naprosté krám a solidnostisvěděístoloté trvání závodu.

Volíké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. 'ROSI"=FTE%

Nejdůst. blsk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

odporučuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovuzřisování

oltářů, kasatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch
s plným ohledem na původnost a sloh. Práce jeu
dokonalá a ceny levné.

Nákresy,rozpočtyatd., ochotněa bezplatně.
Četné dopisy uznání po ruce.

©,—ga"
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Fia X.
(pravá podoba)

9

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vknsném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
daným KB.,

ka

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII, + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

=
::sn=|330z
jídelna nejmodernějšíhoprovedení,
1 kredene se zreadlemkřišťálo

vými skly a mramorem,
1 stříbrník se zrcadlenkřišťá

lovými skly a mramorem,
1 kobercový divan,
1 patentní vytahovací Š

stůl, 6
E| Gkožených křesel

na každou stanici zasílá

: LY. DkuherskýHradec Králové
proti hotelu |„Merkur“,

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

| KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

ZALOŽENO 1853. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

| 4

KDsděe
A aw

obě

J. P. LANGEANS,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové
Adalbertinum,

:
DINÍ TÁKUDNÍ JřAMĚL

látek pro domácnost. jakoži dámskýcha pánských
látek jet u Tkalcov. výrobního Peečenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržeti partie zboží 30 mt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd.,jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od koraa 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Ib Pi >-Dir>DEi-Bibi ©

Ktelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Mub , Ant.Hůhlanástupce,
w Nové Pace (Čechy),

©) provádí s odbornou snalostí malbu chrámů
PA všech slohů (malbu temperovou, Caseino
fo vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy

É pro praporce, jakož i obraxy postní atd.v
Čežnádoporučeníodveledůstojnéhoducho

venstva kvolnémunahládnulí.

NANRIANNNARNINA

Koncesovaný elektrotechnický závod.

Josef Ježek v Hradci Král,
naproti Grand-Hotelu.

Zařizuje

elektr. zvonky, telefony,
hromosvody.

Hlavní sklad všech elektrotechn.
a sportovních potřeb.

Fonografy. (Gramofony.
Bug“ Výměnágramof. ploten. “
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Václavské

j nám. 32.JAN STOUPA V PR

UB> prodá "BE

následkem neočekávané a bez

příčiné výpovědi
za účelem zmenšení sklado své

ohromné zásoby zboží
za báječně levnou cenu!

| als
Wap-Čtěte a rozšiřujte

tyto spisy, jež právě vyšly

O

v II vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký,
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl — Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sahula. — Cena 8 hal.

GO

Objednávky vyřídí

JOKICIOKOCKOK[DIOOKOCKOOK
Veleděstejnému

duchovenstóvu!

JanStaněk,n
Glsině na kostšiní náčiní“ dovdovoluie

i doporučiti av hojně zásobený
aklad ve vlastní dílněručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako : monstrance, kalichy, ciboria,

U. svícny, kaditelníce, kropentenky, nádobky a £. d., vše
přesném slohu cír Staré

r olené znovu„pravaje v původníintenci a jen v ohni slatí a střídbří.Na požádání hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb franko.

veškeré výrobky aslacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k "lnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Ch kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. presované vý

robky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené.

ZROKOKOKOKOKKA OKO



Doporučujeme

KARLA ADAMCE,
dodavatelena biskupskýkostel v Litomě-Š
řicích a četných jiných věžových hodin, na O
městské jatky v Praze atd., odporučuje se O
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou.Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Vina ku mŠisv.
Zaručená přírodní, jakož i

jemná tabnlová vína vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordinar. listem diec. Ces.- Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního vína.

PEROBOEO 000200 OVO00000900- 000000900.000.0000 0U8000ŘNBA107000. 0.:6:

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
$ (protokolovaná Arma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
Ši (bratr P, J. Noškudly, (aráře vo Výprachticleh)

: doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu |:
š svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

jvšech kostelních paramentů, :praporů a kovového náčiní.
ž| Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E

Ě se na požádání franko zašlou. s
o 4

(A ————

Šeob, úvěrní společnost
v Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

zůrokuje vklady 4',/"/, bez výpovědi, 5“
proti 30denní výpovědi a 6/49, proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dnech 18. až 23. března t. r. Jedmotou
záložen v Praze opětně revidována.

KAXAXAXXAIAXAXAXXOOXAXX

Půjčuji za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostem

Moblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,X

x Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

První český katolický zárod ve Yldni.

František kuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

a td.
70 vmVdeň,

VII. 0., Šeiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

Čtěte! Rozšiřujtel

Duch katolické

= Obnovy.
Sbírka úvodních článků Obnovy.

Sepsal + biskup Eduard Jan Nep. Brynych.

Stran 722, velká 89, cena 4 K franko.

Objednávky vyřídí

Bisk.knihtiskárnav Hradci Král

Služební výkaz
jako příloha k žád.eti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., atr. 32)

dostati lze 1 kus za 3 hal. — 60 kusůzal K
v biskupské knihtiskárně

v Hradci Králové.

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký zárod —

pro Málbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. *9nové blíže Ma
lého náměntí, dříve přes
69 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
gwralnímuprovedenía

sicei se šelemými
rámy, sítěmi osasením.

-RTAVAVAVAta-in

43622200IENEL!

vší závaznosti ku definitivní objednávce.
PRE Nosčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."Jj

Založeno roku 1836.

6 XBIXBOXCBDXCPIX

Jan Horák,gsoukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zssílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravýc

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

zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryzekřesťaoského: závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Velejemné látky na taláry.

Též na splátky bez zvýšení cen!

XCPIXCBDXG8IX663XCPI
»———————

i
X: i
X Xi i
R 8i i
X Xi i
X X

i k
X

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Velodůstojnému ducho: enstvu
doporučuje £e

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednodněšího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Věe přesně, čístě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstru práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry...le, řádně a
levně vyřizují.

VšezasílámjenPoVzorky, :: spočty, nákre
hotové z ožfna ukázku
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
O“ Sta odporučenía čestných umání po ruce. “gfišj

Prosím veledůstojné ducbovenstvo o laskavou přízeň
a důvěrnzávodu domácí mu.

Továrna PUDETMPD
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
8 ve Vysokém Mýtě,

| Konalo borovičku,aákéovocné
víno,bílé červené,Uáry, sjecké ovsené
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).

jh ozorňujeme. zvlášť na ý a při takovéosti velmilevný košak a výbornou
slivovici, vše o páleníavlastnívýroby.
Závod vysnamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891pýáhye Jab. výnavé v Praze: střídrnoumedailíotétnéa dóplomemslaté medaile, a mnohými
mýmidáplomys právem rašení slaté dole.

Vzorky zdarma a iranke,



xXx

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největěl agenda jak vnitrozemská, tak

sahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,

Zápiané 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

We
Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
prádia praporů, příkrovů, koberců aevového máčimi ve výrobních nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

Krásný a trvanlivý

nálěr na podlahu
docílí se pouze Warxovými barvami od firmy Fr
Viktorin v Hradci Králové.

Jantarová laková barva na podlahu schne
v 6 hodinách, má krásný lesk a jest nejtrvanlivějším ná
těrem vůbec,

Emailová rychleechnoucíi laková barva
na podlahy vyniká překrásným leskem á schne úplně
bez zápachu takořka za štětcem.

Tyto podlahové barvy jsou ve 4 odstínech světlé
neb tmavožluté, 1kg. krabice vystačí na 8 -10 m? a stojí
K 180. (Vyžádejte si vzorníky.) 1 natěrací štětec stojí
50, 60 a 70 hal.

Smaliová glasura (email)Marxova,ve všech
odstínech, poskytuje barvu i lesk zároveň. Schne rychle
a tvrdne porculánovitě. Hodí se zejména k nátěru ku
chyňského nábytku, kovových i dřsvěných předmětů, zdí
v spižírnách i koupelnách, dá se mýti studenou i teplou
vodou, vzdoruje výparům vodním a jest tudíž nexbytna
v místnostech, kde se chovají potraviny a kde se hledí
zapuditi veškeré nepříjemnosti spůsoborané hmyzem, hou
bovatinou a plísněmi. Krabice '/, kg 48 h, '/, kg .0 h,
+, kg K 1:30, 1 kg K 240.

Suché barvy lacádní, povětrnostivzdorující,
všeobecně uznané sa nejlepší nátěr na průčelí domů, ve
všech odstínech.

Barva, jež zasýlá se jako prášek, poleje se vodou
a nechá se, možno-li přes noc státi, aby 6e co nejdůklad
něji rozpustila. Zbytečná voda se pak sleje a zbylý roztok
barevný přimísí so k připravenému již a uhašenému vápnu,
k bílení určenému, jež se „odou patřičně rozředí, aby se
mohlo dobře natírati. Menší či větší přísadou barvy fa
cádní docílí se odstínů avětlejších neb tmavších.

Na 10m?stačí1kg. Cemaza 1kg40hal.
Vosk na podlahy a parkety k ukamžitému upotře=

bení, jímž docílí se nejkrásnější lesk. 1 krabice 80 hal.s
K 140. Hodlovačky ocelové k čištění podlah a parketů
1 bal. za 20 neb 40 hal.

PH pcštorních zásylkách se obal neúčtuje a při
zásylkách dráhouzasýlá “ franko. ve AP
PEB“ Zadejte prospekty,cenníkya vzorníkyzdarma. i)

F'r. Viktorin,
závod materiální a výroba barev :—
v Hradoi Králové,

Chrámové svíce
voskové“i svičky a obět.před

dle liturgických před= měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové <) PŘobané, obrázky0
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce LN
svíce kostelní ste(oka)3dě amoé

jemi krve a ranami,
též krášlené s be- | zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svíce obětní "©

třínožky hladké, ve všechvelikostech
neb krášlené, sloupky voskové a

polovoskové,
jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

: ručuje veledůst. kruhům
biřmování se stubami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Továrníaklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40

Telefon 914.
Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznamenánona výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 19000, zlatá
medalie.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1905,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a av.

Továrna na cottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrr spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker József
kórút 16 25. — Praba,
Ferdinandova tř. 43. —

Vídeň-VII., Mariahilferstr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

NAVŠTÍVENKY
- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

KNIRTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
koupacích van

OB“okamny| beznichUB
rmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vedů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko.

Ji l

K sv. biřmování

nejlepší dárky
za velice lovné ceny nabízí

x7 ŠOTI.C.
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.

Prodej se zárukou.

OODOOOCOČ

4 Veledůstojnému duchovenstru do
voluji sobě nabídnonuti pravá, původní,
přírodní vína ratouská i uherská 8 ze
Jména pozorno je činím na silnější a
velechutná

vína Brionská "Mg
pocházející z ostrovů Brionských v Adrii. Prodávám pak
tyto druhy dotýčných vín:

Výčepní bílé i červené 1 litr 80 h, v sudech 68 h,
etolní " . 1, 96, . 76,
tabulové „ » 1 „li2, " 88 »

Jemnější vína Brionská a rakouská dle zvláštního
cenníku, který ku přání zašlu zdarma a vyplaceně.

Alois Čížek,
majitel vínmých sklepů v Humpolci.

Dodavatel .
pro klášter král. kanonie Praemonstrátů v Zelivě

a pro čelné důst. farní úřady v Čechách.

Anglicky
a německy?

vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIC,
Eliščino nábřeží.rr

Mřeséní lisíy
(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskupská knihtiskárna,

RKKKOK KOKOKKOKOKOK

+bbbb běřřběř
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Vychovávací

a Vyučovací Ústav
v Kocléřově u Svitav

přijímá nejlevněji chovankyškole
odrostléj ku“vyučování[iternímu,
řečem, šití, stříhání, vyšívání, vaření,
hraní atd,

Prospekt se na požádání zašle.

Krajina horská, velice zdravá.



* Pastýřský list
ndp. biskupa Královéhradeckého.

Dojmem, jehož jsem nabyl z výsledku ne
dávno odbývaných voleb, cítím se puzena,
abych k Vám, v Kristu milení, vydal tento list,
a mohu říci, že slova má vytryskují z pocitu
radosti a vděčnosti.

V závodění stran, jež v naší České vlasti
utkaly se ve volebním boji,aby co možná nej
větším počtem mandátův uplatnily v nové seně
movně své zásady, své cíle, objevila se také
katolická organisace.. Od mnohých podceňo
vána, od odpůrců pronásledována, ale od vrch
ních pastýřů žehnána a nadšena svým vzne
šeným cílem, působiti totiž pro Boha, církev
a vlast, objevila se u volebního osudí, aby se
domáhala a dobojovala svého práva, na váhu
klást své slovo a rozhodovat ve sborech zá
konodárných. A tu stalo se, čeho se nepřá
telé nenadáli, več však my jsme doufali.

Přes dvaaosmdesát tisle katolických hlasů
dožadovalo se svého dobrého práva, sedm kan
didátů katolické organisace dostalo poslání do
parlamentu, a z toho připadá přes čtyřiačtyřicet
tisíc hlasů, čtyři poslanci zcela a jeden z části
na naši diecési.

V pravdě potěšitelný to výsledek pro
Čechy vůbec, potěšitelný to výsledek zvláště
pro naši diecési.

Ve spravedlivém ocenění tohoto výsledku
musím já a se mnou moje diecése v přední
řadě vděčně vzpomenouti oněch organisačních

přípravných prací, jež v Pánu zesnulým mýmpředchůdcem biskupem Edvardem Janem Nep.
Brynychem započaty a pak po léta od neúnav
ných bojovníků — kněží i laiků — rozvino
vány byvše, připravily půdu, na níž my měli
jsme dále tvořiti, dále pracovati. A já mohu
s radostí a vděčně pravdě vydati svědeclví, že
půda takto připravená nezůstala ležeti ladem.

Když za onoho stavu věcí, jejž způso
bilo nové volební právo, vydal jsem provo
lání k velebnému duchovenstvu a jeho pro
střednictvím k věřícímu lidu, aby jako katolíci
a státní občané připravili se na příští události,
tu pozvedli se tislcové věrných věřících diece
sánů, aby o volbách uplatnili své přesvědčení.
Vděčně sledoval jsem se zájmem záslužnou
tuto práci vůbec, a zvláště znamenal jsem zá
sluhy těch, kdo svojí neúnavnou horlivostí
zásluh získávali o zdárný výsledek a tím také
o naši svatou věc. Tyto zásluhy zapsány jsou
v knize života, žijí však také v mé vdéčné
vrchnopastýřské paměti....

Projevuje zasloužilým oněm mužům svůj nej
vřelejší dík, chovám zároveň pro budoucnost pev
nou naději, že skvělýpříklad dokonané práce mocně
bude působitá na všechny ly, kdož až d:sud —
smad z nedostatku sebedůvěry — více méně orga
misace se vzdalovali anebo se jí nevěnovali s oním
zápalem, jakého sama a pro své cíle zasluhuje.

Mluvím zde o budoucnosti, neboť ta má,
ano musí patřiti svaté naší věci. Abychom však
k tomuto sociálnímu rozkvětu podle sil svých
přičinili, nesmíme v započaté práci stanouti na
půl cestě; katolická organisace musí se neustále
šířiti, postup tříbení duchů musí se dále rozvíjeti.

Musíme dále se snažiti, dále organisovati,
dále uvědomovati.

Zkušenost, zmíněným úspěchem koruno
vaná v minulosti, dává příznivou předzvěst sna
žení tomuto do budoucnosti. Podalať nám totiž
důkaz o tom, že v širokých vrstvách katolic
kého lidu jest hluboké porozumění pro svatou
katolickou věc a podle toho také pro kato
lickou organisaci, podala důkaz o tom, že
při obětavé, nadšené práci přes všechnu zlobu
a odpor nepřátel dobrá věc dojde svého práva.

a takové předzvěsti mohu zajisté s dobrou
(myslí pozvednouti hlasu svého, za takové před
zvěsti mohu zajisté 8 důvěrou spoléhati, drazí
v Kristu, na vaši ochotu, obětavě pokračovati
v započatém díle katolické organisace.

Povzbuzení mé svědčí v přední řadě Vám,
důstojníbratří, kteří po právu jste pastýři a vůdci
věřícího lidu v obcích vaší péči svěřených.
Vašepastýřskápovinnost kázati, svátosti udíleti a
lid vésti za dnů našich následkem zcela zvlášt
ních časových poměrů rozmnožena byla o sta
rost novou, totiž úkolem po katolicku sorganisovatý
lid katolický.

Odpůrcové naši rádi by tuto činnost du
chovenstva podlomili námitkou, že kněz není
tu k tomu, aby pěstoval politiku, nýbrž aby
spíše stoje nad stranamí, u všech měl důvěru
a ve všeobecném boji působil upokojivě a amíř
livě. — Zajisté této povinnosti vědomi jeme
všichni. Avšak na prospěch tohoto smírného
díla nemáme vhodnějšího prostředku, než prá
vě katolickou organisaci, jež usiluje lid vyma
niti ze zhoubných vlivů rozvřatných zásad, a

posunouti sociální život na základ katolických

Ježíše Krista jediné dovedou zjednati a zacho
vati světu a lidslvu pravou svobodu,rovnosta
bratrství. Je-li však v pravdě toto eílem a pod
statou katolické organisace, pak mocí svého
kněžského povolání přirozeně jsme zavázáni a
proto také oprávnění postaviti se do služeb
této organisace, aniž bychom proto zasloužené
museli se obávati výčitky, že jsme rušiteli míru
a že vybočujeme z mezí svého povolání.

Maje za to, že mohu vším právem před
pokládati totéž přesvědčení i u vás, ctihodní
bratří, vydávám k vám tuto výzvu v pevné
důvěře, že věnujete se častěji již osvědčenou
horlivostí i budoucně tomuto odvětví své pa
stýřské povinnosti a že budete katolickou or
ganisaci v losadách své duchovní správy šířiti.

Než prosba má, aby totiž tímto způso
bem dílo míru na všech místech v městech i
na venku podporováno bylo, svědčí nejen du
chovenstvu, nýbrž i věřícímu lidu mé diecése.
I od vás, milení diecesáni, očekávám, že chápajíce
dosahu katolické organisace pro blaho veřejné, přim
kmete se k jejím nadšeným průkopníkům a spo
jení pod|praporcem našich katolických zásad sťatně
budete odrážeti nájezd nepřátelský.

Zdá se sice, jakoby odvěký | nepřítel
církve Kristovy získával přívržencův a stále
úspěšněji postupoval proti oné skále, na níž
církev stojí. Než nezoufejte! Těžké rány, jež
zášť a lež proti této skále vztekle míří, ne
ztroskotají ji nikdy; místo aby kus po kuse se
rozpadávala, pod tíhou úderů jen zářící jiskry
srší z ní, jež v srdcích lisíců a tisíců rozněcují
lásku k pronásledované a opovržené církvi a
budí živý zájem pro věc katolickou.

Touto láskou, tímto nadšením vzplanou
— tak pevně doufám —- i srdce vaše a od
dají se nadšeně organisaci katolické, aby spolu
působila k obnově poměrů společenských.

Jak rozsáhlé pole otvírá se tu činnosti
katolíka věrného, obětavého; ne bez důvodu
pravím katolíka obětavého; neboť bez obětí nedá
se účast v organisaci ani mysleti. Vyžadujeť or
ganisace od svých stoupenců oběťčasu, peněz,
klidu, odvahy, aby přes fodpor jí kladený 8
úspěchem mohla sledovati své cile a šťastně
dostáli svému úkolu. Než kdo by se zdráhal při
nésti dle sil svých tuto oběť s radostí!? Vždyť
vidíme nezřídka v táboru nepřátelském, s ja
kou obětavostí i ten nejprostší člověk vyho
vuje nárokům v něho kladeným, a kterak
prodchnut snahou přispěti k sesílení své strany,
pomáhá eháněti prostředky, jež by umožňovaly
dosažení vytknutého cíle. A naše svatá spra
vedlivá věc by nebyla hodna podobné obětavo
sti? Ano, jest jí hodna, a proto nechť jí ne
postrádá tam, kde běží o vykonání díla velikého
a záslužného pro blaho církve i vlasti....

„Protož, bratří mojí milí“ — snažně žádám
ke konci slovy apoštola národů — „stáří buďte
a Jetateční; plní horlivosti v díle Pámě vědycky,
vědouce,že práce vaše není marná v Pánu“ (| K
15, 58). Amen.

Dáno v mém biskupském sídle v Hradci
Králové o svátku sv. knížat apoštolských dne
29. června 1907.

+ Josef,
biskup.

Školská hlídka.
Horlivost pokrokových učitelů.
(3) Mnoho, přemnoho řečí o nových metho

dách, žárlivé ostříhání „pokroku“, úsilí o „zmoder
nisování“školy, analyse, kritika indukce — zkrátka
řeč o všem, čím by se mohli pánové zablýsknout
na venek — aspoň na venek — jako lidé velice
učení, proti nimž starší, pvědomití učitelé jsou ho
tovými prostomyslnými copaři, lidmi bez „vyšších
ambicí“. Ale kde, pro Boha jsou ty vynikající
plody moderní výchovy? Nestačí jen něco chtíti ;
moderní povýšenec přece musí dokázati praktickým
prováděním prospěšnost téch různých moderních
theorií.

Pokrokový učitel si stýská, že věda jest ve
škole rdoušena „skostnatělými“ dogmaty katoli
ckými, ukazuje s odporem na biblické šestidenní,
na „nemožnost“ některých zázraků, na „biblickou
bajka“ o stvoření člověka, jako by tyble věci
musil chudák vykládati sám. A samým zármutkem
nad „zpátečnickými“ názory církevními zapomíná
pilně učiti těm průzračným pravdám z přírodopisu
a zeměpisu, jež mu osnova k učení ukládá.

Běduje nad tím, že prý se nesmí (!) pravda
o Husovi říci, ačkoli mu jest dovoleno smíniti se
o zpátečnických bludech upáleného mistra; zato
však děti ze školy vyňedší nevědí z dějin českých
ani čtvrtinu toho, co věděli starší písmáci.

„Lepší, pokrokovější čítanky do školil AC se
ve školní mládeži budí hrdost národníl“ Dobře,

ale přímo vlssy vatávají na hlavě při pozoro:ávf,
jak málo se nyní děti naučí ve škole pravopisu.
Chodí do úkoly delší čas než naši otcové, ale ji
ty vtipnější komolí pravopis tak úžasně, jsko by
si ze své mateřské řeči tropily posměch. Ovšem
tytéž děti za krátko badvu velebiti Husa za to,
že opravil český pravopis.

„Naše školy mají vychovávati mládež kavo
bodnému myšlení! Má se dbáti více individuality
jednotlivých dětí ; školy mějtež na zřeteli prak
tickou výchova pro život! Pryč s výchovou klá
šterní, která nepfipravaje mládež pro praktický a

krokový život pozemskýI" — Pánové, prosíme
ás, jen méně řečí a více skatečné práce a to

práce takové, které ge sice veřejně hřímavě ne
tleská, ale která nese v duších děti svěřených
zdárné ovoce! Jaké to veliké reformy chcete vy
konati již v obecné škole! Dítě již tam má se
státi pokrokovým, svobodomyslným atd. Rcete jen,
jsk tolik věcí ztráví najedovu dítě, které v pu
sledním roce obecné Bkoly při čtení koktá, které
sotva dobře násobilce se naučí? Myslíte, že takový
chlapec, který ztěžka se naučí vypočítávati krych
iový obsah jehlance nebo koule, bude v praktickém
životě s velikou horlivostí vypočítávati dráhu ce
beských těles? ©Ublapec si oeosvojí v nynější c
becné škole ani natných dorozoumívacíchprostředků,
pomocí jichž by byl schopen vůbec něco vyššího
chápati, a Vy ho chcete vychovati v několika
letech rychle na — botového kritika. Takto se
nejvýš vychovávají mladičtí pozéři, kteří bez vele
potřebného studia chtějí rozaměti všemu lépe než
skuteční odborníci. Tak se vychovávají nejvýš lidé,
kteří svoji rázovitost, avobodomyslnost projevují
— ubohým papouškováním radikálních, moder
ních frází, jimž často ani nerozumějí. Moderní in
dividoalismus |

Většinou to jest slepé následování těch, kteří
křičí nejradikálněji, bermyšlenkovité podřizování
vlastního rozamu těm, jimž někteří tleskají jako
lidem nejpokrokovějším © Co chcete již v obecné
škole z mládeže udělati, když — jak patrno —
čas Vám potva stačí k vycvičení mládeže ve věcech
nejpotřebnějších ?

Ale horší je ta okolnost, že volání po pc
kroku a osvětě bývá u pokrokových učitelů hoto
vým farizejstvím. Ti nedbají vlastního postupu vč
deckého a chtějí jiné věsti k slunci osvěty nejvyšší.
Učitelský „Věstník“ v č. 27. prozrazuje ktiklavon
nechat organisovaného učitelstva k práci za vyš
šími cíli. Dle zprávy v něm podané promluvil
předseda „paedagogického odboru“ toto:

„Maje ávati zprávu o činnosli odboru
paedagogického, přicházím do rozpaků. Odbor nemá
dosud vymezený obor své činnosti. Mohu říci, po
hlížeje zpět na uplynulý rok, že budu referovati o
nečinnosti (!) odboru. Důležitá stránka paedagogické
samosprávy (?) učitelské zůstává nerozřešena. Ne
podařilo se nám vzbudit v učitelstvu zájem pro
povznesení činnosti okresních konferencí. Nevyjas
něná siluace poskytla nám málo pevných bodů pro
činnost.“

Takble tedy vyhlíží touha po pokrokuv řa
dách organisovaného učitelstva ve skutečnosti. Za
jimavé přiznání! Pánové nejeví chuť pracovati
pokrokově ani v oboru učitelstva nejvlastnějším.
Takhle poškádliti trochu „klerikály“ radikálním
vystoupením, zachmuřit učeně čelo nad „bujením
spátečnictví“, to ještě ano, k tomu není potřebí
avláštní duševní oámaby.

„Našinec“ poznamenává:
„Zač utratil p. Úlebla 40720 K na 18 cest

a 36:82 K poštovného za rok, když ce.ý paeda
gogický odbor vykazuje „nečinnost“? Za to právní
odbor vykazuje činnost! Zodpověděl za r. 1906
slovy: dva tisice jedno sto, t. j. 2100 otízek o
ministrantech, o várbanictví, o poměru faráře ka
konferenci, o procesích, dozoru, o klepání atd... .
Pánové, dospěli jste opravdu k „užívání rozamu“,
jak se vysokomyslně (str. 632) domníváte? Věra,
jako facka, v pravdě zní resoluce „odboru kul
turního“: „Houtí za pokrokem a vědou je všec
becné“. Abych obraz dnešního stavu některých —
nechci říci mnohých — učitelů doplnil, uveřejňoji
následující (pohřební vzpomínku). Nekrolog (str.
454): „Poslušna zákona věčného koloběhu, vrátila
se Tvoje (!) tělesná schránka do lůna země. V klidné
tváři nebožtíkově spočívá spokojenost, že konečně
zbaven břemene vetchého stáří (I), že duch 66
může rozplynouti (?1) ve snu věčného (l) zapc
mnění ... Nežil. jsi darmo; byl jsi článkemve
velkém vývoji přírody (!) . . . atd.“ Odpusťte, še
dále mé péro se zdráhá psáti, neboť trnu, že ta
kový učitel vychovává, učí naši mládež, vede náš
dobrý lid I“

Pokrokovost odvažojí pánové v praksi počtem
a prudkostí útoků proti církvi. Uvažují často a
často, jak zneužívá církev náboženství. Pánové,
vyzujte se trochu z jednostrannosti, zbavte 86 Da
chvíli byrokratických předsudků a tažte 80 U
přímně: „Nezneužívá se často až příliš zase hesla
pokroku? Není to vůbec ani možno, aby pokrokář
v proticírkevním boji ocitl se 8 pravdou a 8prá
vedlností na štíru?“ Zdá se, že opravdu pokrokáf
atvo povašoje takový sebospyt za věc zcela zby



tečnou. Nejvíce se to ukázalo v afóře Judově, kdy
všecky pokrokové pluky alarmovány byly k ochrané
— umělého lháře, který besla pokroku zneužil
tolik křiklavě.

-Radíme: jen více opravdovosti s horlivosti
v povinnostech ačitelstvo nejbližších! Místo štvaní
proti katolictvu zamilajte si pečlivé vyučování,
opravdovou péči o mládež svěřenou. Místo pra
nýřování učitelstva kstolického dokazujte stkvě
lými činy, že máte k provádění ušlechtilých idef
pokrokových skutečnou chuť. Všecky fráze o po
kroku vic nezpomohou, pokud nadšená a plodná
práce paedagogická nedokáže vaitřní ideální zápal
a upřímnou toubou po šíření vzdělanosti pravé.

Zdárné výsledky chrudimského div
čího paedagogia. Dobrá pověst,které se již
po léta těší tento ústav přes všechny hany a ne
čestné boje přoti němu vedené, udržuje se stále
načetejné výši. Výsledky, kterých docíleno bylo
na konci uplynulého roku škololho. podávají toho
nejlepší důkaz. Při matvritních zkouškách, kterým
předsedal c. k. zemský inspektor p. Fr. Wenig,
bylo všech 40 kandidátek uznáno dospělými a 20
z nich dospělými S vyznamenáním. V ostatních
třech r-čnících prošly všechoy kandidátky a to
s výsledkem tak etkvělým, že 90 procent jich ob
drželo vysvědčení 8 vyznamenáním. O nějakém
snad nadlebčování nemůže býti řeči, protože vět
Šinou učí na ústavě učitelé světští, kteří sami
svědčí o veliké píli a vzorném chování kandidá
tek. Rodiče, kteří svěřují děti své tomuto ústavu,
nejen že mají děti své dobře achovány před zhoub
Dými vlivy nynější doby a že se jim dostává dobré
výchovy, ale dočkávají se také radosti z krásných
výsledků jejich studil. A přece proti tomuto ú
stavu tolik se mluví a tolik i smyšlenými pomlu
vami jsou rodiče zrazováni, aby dětí svých do
něho nedávali. Proti ústavům jiným, kde ani
z daleka takových výsledků docíleno nebývá a
odkud přicházívají děti zhusta 8 vysvědčením
dost chatrným i nednstatečným a často také mrav
ně pokažené, protože bydleti musí v bytech, kde
jejich výchově Be nevěnuje ani nejmenší péče,
ano ponechává se jim i volnost úplná k životu
mravy kazícímu, takto se nebrojí. Příčinou toho jest
ovšem, že tento ústav náleží řeholnicím, a takové
ústavy jsou napadány všecky. Takový ústav ipři
všestranných nejlepších výsledcích musí býti Šput
ným. Avšak rozumní rodičové na tyto řeči nedá
vají a rádi svěřují své děti tomuto ústava, neboť
vědí, že mají děti své v dobrých rukou; mohou
se nadíti, že velký náklad na studie dítěte nebude
marným, ale že přinese ovoce zdárných výsledků.
Při zápise, který letos poprvé dle nařízení zemské
školní rady na tomto ústavě rozdělen byl na dvě
období, před prázdninami a po prázdninách, při
hlásil se již značný počet dívek, Uprázdněvá místa
do I. ročníku byla obsazena a do přípravné třídy
bylo již přijato přes polovici žákyň. Něk pro
slabý prospěch nebo slabost tělesnou musely býti
odmítnuty. Drubý zápis a přijímací zkoušky z Če
šťny, z počtů a ze zpěvu do přípravné třídy bu
dou, jak z jistých pramenů víme, po prázdninách
dne 14. září v 8 hodin ráno. Chrudimské dívčí
paedagogiam 8 dobrým svědomím co nejlépe do
poručujeme.
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"9061ZBorrepom91817Zlatámedaille„Pardubice

Vídeň 1006. Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
kteréjjedině kupujte a žádejte!„MONOPOL.“

akolová svíčkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefou 914.

PLZEŇ, Saská ulice číslo 7., Tovární sklad
, Telefon č. 416

"
-v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,

a k novému školnímu roku
vabísíme:

Dobroslav Orel
Theoreticko- praktickárukověť

chorálu římského
pro bohoslovecké u učitelské ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,
a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnobými vy
nikajícími odborníky.

Stran 250 velké 8“

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 3480.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.ETC

JAN STOUPÁ v Praze,
Václavské náměstí číslo 32.,

doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkových,

okrývek na stoly a lůžka, přikrývek pro
ivaných a flanelových, přikrývek cestov

nich, plaidů, deštníků veškerých cestov
ních potřeb, županů, haveloků atd.

Úplné zařízení do hotelů. — Úplné začízení
bytů soukromých. —Úplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.
pap- Illustrované cenníkyzdarma a franko. -tj

OOOO00000000

K sv. biřmování

8nejlepší dárky
za velice lovné ceny nabízí

8x7. ŠOTI.C,
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.

Prodej se zárukou.

adběkknobuch4 asbadaoŠašnuka
Spocielní výroba a sklad

domácích

ledniček,
všech druhů

= koupacíchvan =
OP“skamny! beznich"GB

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

-v HradciKrálové,
Žižkovo náměstí Čís. 413.

Cenníky sdarma a franko,

STYTTTVETTTT

Anglicky
a německy

vyučuje zkoušený učitel

ALOIS TOPIC,
Kliščino mábřežší.

Veledůstojnému duchovenstvu do
voluji sobě nabídnouti pravé, původní,
přírodní vína racouská i uherská a ze
Jména pozorno je činím na silněŠÍ a
velechutná

vína Brionská "NB
pocházející « ostrovů Brionských v Adrii. Prodávám pak
tyto drahy dotýčných vín:

Výčepní bílé i červené 1 litr 80 hb,v sudech 68 h,
stolií . 1., 96, „ (76,
tabulové „ „ 1 „13, . 68 1

Jemuější vína Briouská a rakouská dle zvláštního
cenníku, který ku přání zašlu sdarma a vyplaceně.

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Humpelel.

Dodavatel

pro klášler král. kanonie Praemonstrátů oŽelivě
a pro čelné důst. farní úřady v Čechách.

NAVŠTÍVENKÝ

KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

Krásný a trvanlivý

nÁlěr na podlahu
docílí se pouze Mlarxovými barvami od firmy Fr
Viktorin v Hradci Králové.

Jantarová laková barva na podlahu schne
v 6 hodinách, má krásný lesk a jest nejtrvanlivějším ná
těrem vůbec,

Emailová rychleschnoucí laková barva
na podlahy vyniká překrásným leskem a schne úplně
bez zápachu takořka za štětcem.

Tyto podlahové barvy jsou ve 4 odstínech světlé
neb tmavožinté, 1 kg. krabice vystačí na 8 -10 m? a stojí
K 180. (Vyžádejte si vzorníky.) 1 natěrací štětec stojí
50, 60 a 70 hal

Smaltová glasura (email)Marzova,ve všech
odstínech, poskytaj“ barva i lesk zároveň. Schne rychle
a tvrdne porculánovitě. Hodí se zejména k nátěru ku
chyňského nábytku, kovových 1 dřsvěných předmětů, zdí
v spižírnách i koupelnách, dá se mýti sta'enou i teplou
vodou, vzdoroje výparům vodním a jest tudíš nerbytna
v místnostech, kde se chovají potraviny a kde se hledí
sapuditi veškeré nepříjemnosti způsobované hmyzem, hou
bovatinou a plísněmi. Krabice '/, kg 48 b, „kg „0 h,
/, kg K 1380, 1 kg K 2440.

Suché barvy lacádní, povětrnostivadorující,
všeobecně uznané za nejlepší nátěr na průčelí domů, ve
všech odstínech.

Barva, ješ zasýlá se jako prášek, poleje se vodou
a nechá se, možno-li přes noc stati, aby 80 co nejdůklad
něji rozpustila. Zbytečné voda se pak sleje a zbylý rostok
barevný přimísí se k připravenému jiš a uhašenému vápna,
k bílení určenému, jež se „odou patřičné rozředí, aby se
mohlo dobře natírati. Menší či větší přísadou barvy fa
cádní docílí se odstínů světlejších neb tmavších.

Na 10m*stačí1 kg. Cenasa 1 kg40hal.
„Vsk na podlahy a parkety k vkamžitému upotře=

bení, jímě docílí se nejkrásnější lesk. 1 krabice 80ka. .
K 140. Hoblovačky ocelovék čištění podlah a rarketů
1 bal. za 20 neb 40 hal.

Při pcrštovních zásylkách se obal neúčtuje a při
zásylkách dráhouzasýlá se franko,

F'r. Viktorin,
závod materiální a výroba barev :—

v Hradoi Králové,
Velké nám. (proti bísk. residenci).



Doporučujeme————

v Ďáslavi

KARLAADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě

„Hicícha četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Vinaku mšisv.
Zaročená přírodní, jakož i

Jomná tabulová vína vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodních+ín

Č. Budějovice.
. Majitel doporučem Ordinar. listem diec. Ces.- Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního vlna.

Parameuta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Relkudiy, faráře ve Yýprachticíh) |:

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva|:
svůj osvědčený a Často vyznamenaný :

výrobní závod
všech kostelních paramentů,;

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

se na požádání franko zašlou.
l1oCGZHNKENNENUIUAMITOOMNCAMITOTWTIEUE 1

ŠBob. úvěrní sokčov
wHradoi Králové,2 (protiGrandhotelu):

zůrokuje vklady 4',/*/, bes výpovědi, 5%
Troti 30denní výpovědi a 6'/,", proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnostbylavednech18.ač23.březnat.r. Jednotou
zdložen vPraze opětněrevidovdna.

Půjčují za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostem

Moblekyli
všech druhů.

Prmní český katolický zárod ve Yldni,

FrantišekŘuber*
Dílna ku vyšívání

z a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

+) WU sadem,
VII. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sastlá
se vše franco.

Čtěte! Rozšiřujtel

Duch katolické

= Obnovy.
Sbírka úvodních článků Obnovy.

Sepsal + biskup Eduard Jan Nop. Brynych.

Stran 722, velká 8*, cena 4 K franko.

Objednávky vyřídí

Bisk.knihtiskárnav HradciKrál

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32)
dostati lze 1 kus za 3 hal. — 60 kusů

za l K

v biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný.

— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních
PRAHA-I,

8. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje te
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
štho aš k bohalému fi

guralnímu provedení a
sice 1 se Šelesnými

b rámy, sílčmi vsasením.
Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada bezplatně, beze

vší závaznosti ku definitivní objednávce.
ORP"Nesšetná veřejnái písemnápochvalná uznání,(fi

Založeno roku 1836.

MPOZLITTTETSVY

ETALECACT9

MNTELECELATKYE
POZE

X CADX EODXGBI X G2 X ČBIX

%Jan Horák, isoukenníki šv Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
' nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

m Welejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

BB XCD XGEDX699 X G8IX

„—————
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Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zbotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

shotovoje Bev mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskapskou Milostí rovido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry:le, řádně a

„levně vyřizují.

Všezasílámjen PonVzorky, r zpočty, nákres
hotové zboží naukázku f o
se zašlou.

Továrna rrarosr++
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

I Jos.Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

2 dřívesávod na sušiťkováníovoce,salošený» +
EA r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách4

—nabízí— ||
koňak, oounše horovičku, jeřabinkurumy a „ Ukóry, sladkéovocné

víne, KAtí vinoberývkové(medici
nalní),vína sladká s víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný A při takové
jakosti velmi levný koňak a ou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyxnamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výsuavé v Praze: stříbrnou medatlií
státnéadiplomemslatémedatile,a mnohými
nýmidiplomys právemrašení slatémdo.

Vzorky zdarma a tranke,
v.



-=

Zaloš.r.1808.

Veškeré knihy, hudebniny a dmsepisy
jsou stálo na akladě.

(Bývalý závod Feepišilův.)

O naprosté správnestí a solidnosti svěděítrvání závodu.
Volikésklady umodžujívyřizování

objednávekobratempošty. 'SOSI'4Ferez

6 9
Nojdůst. blsk. konsistoří edporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

odporučaje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby A znovuzřizování

oltářů, kasatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch
8 plným ohledem na původnost a sloh. Práce jeu
dokonalá a ceny levné. :

© Nákresy, rozpočty atd., ochotněa bezplatně.
Četné dopisy uznání po ruce.

©. 9EB"
Velice zdařilý

obraz sv. Otee Pla X.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

Kool, paramenlů
prádia, praporů příkrovů, koberců aovového máčiní vo výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referenci a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.JICJÍCÍ CEC
pe- KaždýW

křesťanský dělník
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce".
Předplatné činí pouze 8 koruuy ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.IDOLXKR
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném
Pasaepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
daným K B

*y

Na skladě jaou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy,

330 zl.
j Jídelna nejm:dernějšíhoprovedení,

i 1 kredeno se zrcadlemkřištálo
k vými skly a mramorem,
) Ň A stříbrník se zrcadlemkřišťá
T lovými skly a mramorem,
Aši kobercový divan,
< Ápatentní vytahovací |
i e kožených křesel

na každou stanici zasílá

SŠ)| 6da.král. dvorní velkozávods nábytkem ©

i KY, okuherský HradecKrůvé
proti hotelu |„Merkur“,

Cenníkyfa prospekty sdarma a france.

OLTÁŘE, KAZATELNY,
-© BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ 

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

ZALOŽENO 1888. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

a výzdobu chrámovou

JosofMůhlor
v Nové Paee (Čechy),

©) provádí s odbornou znalostí malbuchrámů
všech elobů (malbu tůperovou, case

O voskovou, olejovou, freskovou, ).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obra
pro praporce, jakož i obrazy postní atd+
Čenádoporučeníodveledistojméhoducho

vensiva kvolnémunahládnutí.

oC
©

NANNNA KRK

Koncesoraný elektrotechnický závod.

dosef Ježek v Hradci Král,
naproti Grand-Hotelu,

Zařizuje

elektr. zvonky, telefony
hromosvody.

Hlavní sklad všech elektrotechn,
a sportovních potřeb.x

ž£ Fonografy. Gramofony.

ž WAS“Výměnszramel plotea.<
ANARRRNNNNNINURANNNN

x
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Václavské
nám. 32.JAN STOUPÁ V PRAZE,

AD“ prodá -a
následkem neočekávané a bez-

příčiné výpovědi
za účelem zmenšení aklada scé

ohromné zásoby zboží
za báječně levnou cenu!

KOXOKDOKOK|KIKKDIOKKIKOK
Veledůstojnému

duchovenstvu!

dan Staněk
J čte. 19n, roh

Konviktské ul., ý pasé spe
elelné na kost náčiní, dovoluie

i doporučiti svůj hojně rásobený
A Sklad ve vlastní dílně račně praco

vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: mopstrence. kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, půtenky, nádobly at. d, všev přesném slohu církevním. Staré
: předměty znovu opravuje v půrodné

Intenci a jen o ohni slatá a stříbří. Na po: hovové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

Sa velkoré a slačení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vše pouílám jiš posvěcené,KKKKXKKK

Praha-i, nl.
Kar. Světlé

140304“pawpera
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OB
, Přidplalné ma čtori rohu 8 k so A

Číslo 80. , na půl roku$k — A

Slovo včas.
(M) Tisfce hochů i děvčat letos zage obrátí

ee na dráhu výchovy další, na stadia. Rozejdou
ge ty mladé anivé hlavy na všechna možná c
čilíště, sa gymnasia, reálky, obchodní akade
mie, učitelské ústavy atd. Naplní se všechny
třídy do posledního místečka, počne se vyučo
vati, hoch anebo děvče prosedí ve školních
Bkamnách léta, vystodojí, dostanou vysvědčení
a co pak?

bísetnější, s lepším vysvědčením, 8 pro
tekcí, se známostí dostanou nějaké skrovné
místečko; ostatní zůstanou sedět pěkně tatikovi
veb matce na krko, tatík vyssát dlouhýmistudie
mi musí živit takového vystodovaného obožáka,
který po tři, čtyři léta shání se po místě jeho
stadilm odpovídajícím; když pak vidí, že jest

"vše marné, vrhne se na něco jiného, obyčejně
na písařetví, poněvadž ka práci tělesné nemá
jednak obuti, jednak síly, a jsa plsařem, jest

otov se vší svou badoucností, zbořily se ma
jeho lesknavé zámky v povětří, říká se mo
„stracená existence.“

Does studuje kde kdo. Bohatý dává syna
svého na stadie, poněvadž je to modou boha
tých; z boháčů a lidl zámožných jsou všichni
lidé tak nadaní, aby podstoupiti mobli stadia
všecbna. Syn boháče řemesluíkem, obchodní
kem atd. vyučen býti nesmí, ten maal býti
promován na -inženýra, doktora techniky, teu
mosí míti nejméně obchodní vysokou školu
v Berlině. Třídy úředuické zase nemohou jinak
z noblesay, z obledů, co by tomu jejich známí
řekli, nesmějí dáti hocha hlavy uzavřené na
řemeslo, k obchodu, průmyslu, děvče nesmí
býti vyučeno Švadlenon, chlapec, třebas by ra
ději řezníkovi pomáhal, musí lovskat latioskoa

„mlavnicí, děvče, kterému by se lépe líbilo a
. jemu svědčilo drhoont podlahu, prát a žeblit

rádlo, vařit, to masl jíti se učit německy,
rancouzeky a hrát na piano, po případě naučí

ee také natahovat hlas svůj do nejnemožněj
ších fistulací,modolacía poloh.—Dělníkvšak
dá hocba na studia proto, aby se měl lépe než
tatík, aby nemohl říci s tím pověstným Kaš
párkem plačtivě: „Můj otec byl jen chudým
dělníkem, však na studia mne přece jenom

O
FEUILLETON

. Ke sjezdu bohoslovců naVelehradě.*)
»Jerusaléme, Jerusaléme, kterýž zabíjíš pro

roky a kamenuješ ty, kteříž k tobé poslání jsou;
kolikrát jsem chtěl shromážditi syny tvé jako
slepice shromažďuje pod křídla kuřátka svá a ne

. chtěl jsi! Aj zanechá se vám dům váš pustý...«
. Ani pověděti nemohu, jaké záchvévy různých

představ a myšlének procházejí duší mou, když
- tato slova sklíčeného Syna člověka čítám aneb

když je předčítati slyším.
Směs zármutku, bolu, souatrasti, lítosti a

hněvu letí vždy duší mou rychlostí větrem hna
ných mračen, zakalí mžikem jasný obzor v nitru
mém a přeplní ho pošmurnými mlhami.

"Kolikrát jsem chtěl shromážditi syny tvé
-jako slepice shromažďuje pod křídla kuřátka svá
a nechtěljsi...

A Syn člověka, který viděl tolik chorob a
běd, který dovedl poručiti hrůze rozbouřené vich
řice, který dovedl blubinám země vyrvati bez
duchého Lazara, ten Syn člověka rozplakal se

„uprostřed jásavého nadšení. Srdce jebo zraněno
bylo trnem, oči se my zkalily a ústa zakvílela:
»Á ty jsi nechtěl| Aj, zanechá se vám dům váš
pustý...

Bůh milý ví, proč že vždy chtěj nechtěj
na tuto scénu evangelickou vzpomenouti musím,

. kdykoli vzpomenu na náš Velehrad. Bráním se,
vymlouvám sí to, představuji sí nesrovnalost ve
přirovnání, protestují protidůvody, nic naplat.
Vždy a vždy dere se mi v mysl nářek Spasitelův:
»Kolikrát jsem chtél shromážditi syny tvé jako
slepice shromažďuje pod křídla kuřátka své a De
chtěl jsi... — — —« '

$) Dne 29., 30,, 31. července,

V Hradci Králové, dne 26. července 1907.

nedal.“ Dnes stadoje každý hoch, kteréma na
to tatik platí, jehož tatík je takový pošetilec,
že chce, aby měl z hocha „pána.“

Co je to „pán?“ Ach, to je představa toho
nejvyššího. To jest člověk, kteréma se všecko
klaní, který je chytrý jako Šalomoun, bohatý
jako Kroesus, nosí zlaté briliantové prsteny,
zlaté řetízky se zlatými hodinkami, cylindr,
pod cylindrem zlatý skřipec.

A je zvláštní, jakou podobu na sebe ten

Pin obyčejně béře. Dělník vidí ve svémchlapci, kterého dá na gymoasiam, duktora
práv, který bude tím nejlepším v Rakoaska,
který bude bojovati za práva lidu pracujícího,
za proletáře, jakým jest jeho tatík, syn jeho
bude jezdit v kočářea tatík, dočká-li se toho,
veze se někdy s ním. Řemeslník, dávaje hocha
do reálky, myslí do budoucnosti asi tak:
Z bocha bude fabrikant, inženýr, bude míti ta
kovou nejméně továrnu jako má ten „votrok“
Šmnkeles naproti, který tatíkoví nadějného
fabrikanta tolik škodí, a bude poškozovatiživ
nostníky jiné. Úředolk vidí v synkovi ministra
a když ne ministru, aspoň rada. Maminky zase
chtějí míti ze synáčků nejraději kněze. Ale
přijde čas, udělá silnou čára přes plány a hoch
je hotov. Totiž on už není hochem, on je o%

už hodně starý, ale to, co „pána“ dělá „pánem“,
totiž místo, plat a peníze, to nemá.

Začíná svízel nová, totiž hledání místa;
má-li Štěstí, chytne sa"takový „pán“ někde o
státního úřadu, stane ge zajištěnou existencí,
splácí celý život svůj dlahy a ua vztek se ožení,
aby tu bída 8 ním snášeli také jiní.

Než pryč se žertem již.
Absolventi čtvrté třídy gymnasijní mají

totéž právo jako absolventi tříd měšťanských,

měrou prakticky vychováni, lépe se v životě
praktickém uplatňují, jsou čilejší, energičtější,
života obchodního a průmyslového schopnější.
Možno tadíž raditi: dejte hocha, chcete-li, aby
stadoval jen gymaasium nižší, raději do mě
šťanské školy, prospěje mu lépe. Ale to je
právě to; tatík vida, že hoch na studiích se
protloukl až do kvarty, myslí si: „I ať sta
duje Ještě dál!“ a nechá hocha projíti až k ma

I Inserty sa počítají levně.
Olmovavychásí v pálek v poledne. Ročník XIII.

taritě a když tu prodělá, kam s olm? Má jíti
na professara? To ne, vždyť oa má na vy
svědčení samé dostatečné, a ti páni professoři
by se na něho divně dívali, kdyby takový žák
chtěl studovati věc, ve které propadal. A potom
— vždyť jsou síně fakulty filosofické plny až
k prasknutí, hlava na hlavě; play touby po
vědách ty wladé hlavy zapomínají na prak
tickou budoucnost, na život, chléb. A co těch
mladých hlav bloudí v Praze po kavárnách,
restaurantech, spolcích a společcích, a kazí si
svoje zdraví, mládí, ducha i tělo! Ozvaly se
nedávno varovné hlasy: „Nechoďte na filoso
fickou fakultu!“ Je plna, přeplněna dorostem,
který stačí na 30 let úplně. Sopplovati mohou
jednotlivci až do šedin.

Má tedy jíti takový matnraot na práva?
Probůh, jen to ne! Plno všade v pos'nchárnách,
počet řádných poslachačů páči se na tisíce, zapl
pěna všechna místa u úřadů státních, zem
ských i samosprávných, u drah, pošt, horních
úřadů, vše zaplpěno právníky, advokát sedí na
advokáta, notářů plno, praktikanti soudní,
kteří dostávají tuším asi 55 haléřů denně, ne
dávno stávkovalí, saudci jsou nespokojeni,
všechny redakce listů ploy žornalistů-právníků
a kromé těchto ještě polovička právolků padla
přes palubu nedostadovavší, sedí valnou vět
Šinou za písařskými stolky.

Tedy snad medicina by synáček studoval?
To by chtěl, ale když ono je jich zase moc.
Co tedy s hochem? Do semináře nepůjde, to
jeho osvícenámu dachu nevoní, A semináře
mají svých dobrých hochů dost.

Čeká tedy takový absolvent gymnasia na
nějaký úřadeček a dojda ho, mluví a musí
mluvit o štěstí.

Daleko větší naděje kynou ze stadia re
lek. Tam přece jenom má hoch široké pola
na tom rozsáhlém bojišti průmyslu, jenž v Če
uhách činí pokroky úžasné. Tam může své síly
aplatniti.

Větší váhu však dlužno klásti na studia
odborná, průmyslová, obchodní, hospodářská,
lesnická atd., na školy průmyslové, mistrovská,
obchodní akademie a školy, na hospodářské
školy, na ústavy lesgické.

Rozhodaje-li kdo o budoncnosti a zaměst

Po dvakráte jsem byl na Velchradé a po
obakráte jsem se tam ubíral pod dojmem této vý
čitky. Bylo mi teskno až k omdlení, neboť my
Slované v tomhle skoro také se rovnáme vyvo
lenému národu.

„.sAj, zanechá se vám dům váš pustý...—a
Velebně, mohutné trůní Velebrad v úrod

ném údolí požehnané Moravěnky, zve, volá, vábí
syny Slávy k sobě, shromažditi chce je jako sle-l
pice shromažďuje pod křídla kuřátka svá a... .?

*Aj, zanechá se vám dům váš pustý...—«
Tento dojem nevyhladí nikdo z duše mé,

kdyby mluvil jazykem třebas andělským a já my
slím, že myšlenky podobné musí každému věrné
mu Slovanu připadnouti na mysl, když kráčí opu
štěnými korridory Velehradu, když bloudí po
liduprázdných nádvořích jeho...

Sjezd bohoslovců na Velehraděl
Aj, našlo se přec kuřátko, jež věrno srdci

mateřskému, utíká se pod křídla starostlivé vý

Velehradu těmi, již v první fadě povolání jsou
sbromažďovati se tam, odpočinouti pod mohutný

k novým činům a čerpati sílu, chuť a nadšení
k dalším zápasům ...

Kdybych měl moc, uložil bych každému
knězi ve vlastech Českoslovonských přísně, aby
aspoň jednou v životě navštívil Velehrad o sjezdu
boboslovců. Srdce jeho musilo by býti z kamene,
hruď ze železa a smýšlení z alpských ledo'ců,
aby neokřál, aby se nenadchnul, aby nezatoužil,
aby navrátily se doby sv, Cyrilla a Methodéje...—

Idea cyrillo-methodějská málo dosud vkořes
něns mezi lidem,ba málo dosudvkořenénai mezi
samým kněžstvem, zejména u nás v království,
Velebrad mnohým zdá se býti jakýmsi jiným avě
tem, vzdéleným, cizím, k némuž přeplouti je vždy
s nebezpečíma škodou spojeno...

»Kolikráte jsem chtěl shromážditi syny tvé
jako slepice shromažďuje pod křídla kuřátka svá
a nechtěl jsi! Aj, zanechá se vám dům váš
pustý... — —a.

Před lety, když jsem byl v Mnichově, nc
opomenul jsem ovšem podívali se do hlavní basi
liky ve městě, do basiliky sv, Bonifáce. A ku po
divu, zase jsem vzpomenouti musil na Velehrad.
Zde apoštol Némců mí nádberný památník v městě
blavním, Sám král poručil postaviti jej a tisíce
Němců denně vzývají tu svého apoštola a prosí
ho za přímluvu u Boha.

A náš Velehrad... 0
Zrovna tak krásný a nádherný jako basilika

sv. Boniface, jenže tak jaksi opuštěný. Basilika
Bonifáciova pyšní se v hlavním městě, basilika
Methodějova krčí se v zastrčené vesnici a skrývá
se tam v údolí tak úzkostlivě, jen aby ji nebylo
příliš viděti ...

Nemohu si pomocí, ale vidím v tom obraz
povahy a osudu dvou sousedících kmenů. Tam
okázalost, smělé vystupování, zde skromnost, ne
smělost, stálé krčení se v ústraní...

Bylo mi dopřáno roku lonského býti na
sjezdu bohoslovců na Velehradě. Odnesl jsem si
krásné dojmy na dlouho, velmi dlouho.

Slyšel jsem mluviti strahovského opata Za
vorala, občerstvíl jsem se nevyčerpatelným humo
rem záslužného Dr. Stojsna, poznal jsem Dr, Ná
bělka, říšského a zemského poslance Šrámka atd.

Slyšel jsem řečniti bratry naše z jihu, ba i
z krajin zámořských, ale hlavně slyšel jsem stý
skati si Slováky z Uber. Bratři ti skutečně jezdí
si na Velebrad pro zmužilost, pro sílu, řekl bych
pro — život. Velehrad jest jim tím, čím bylo
slovo Páně »Vstaň a choďl« ochromenému. Bratři
ze Slovácka přijdou, napijou se z pramene cyrillo=
methodějského a voda ta jest jim studánkou te=
koucí do života...



nání dítěte, oechť bedlivě ováží a přeptá se
učitelů, má-li děcko ku věci té chuť a echop
nosti, dále má-li on dosti prostředků je vydr
žeti a konečně nevyplati-li se hochoví lépe
řemeslo. Pozorujme to. Řemeslník řádně vyu
čený, mladý, dostane denně nejméně 2 K80h
mzdy. což do roka činí při 300 dnech pracov
ních 840 korun; tatík ovšem musel na něho
poněkud při učení 3 roky platit. Studnje-li
hoch, stojí živení a šacení jeho ročně nejméně
200 zlatých, což za osm let gymnasijních dělá
1800 zlatých, které hoch otce stál a posud
není hotov. Takový řemeslník však stál otce
za učení po 3 leta nejvíce 300 zlatých (jmenuji
summu nejvyšší) a peřiny, pak ale živí se a Šatí
sám. Za 5 let činí jeho mzda 4200 korun, ze
které šetrný a spolehlivý mladík může si
značnou část uspořiti. Za Ď let stojí ti boši
stejného staří vedle sebe, jeden je už 84mo
stetný řemeslník, druhý „pán“ gymnasista,
který neví, do kterého řemesla se má pastit.
Po 5 letech jistě řemeslník dostane vyšší mzda
3—5 K deaně, ba znám případy, že si vydě
lají až 20 K denně, což jsvu ovšem, pří oml
vám, případy zvláštní, přece však jsou. ádně
postavený a řádný řemeslník jest na tom
8 platem lépe, než státní úředník v deváté
hodnostní třídě. Lzei nyníříci,že řemeslomůže
míti zlaté dno. Řemeslník má také příle
žitost státi se „pánem“, může také stadovati
a to na školách odborných, zámečnických, ini
strovských, průmyslových, ze kterých vychá
zejí ti nejlepší lidé pro průmysl náš velenatní
a velepotřební.

Totéž dalo by se říci o obchodním odboru.
Neříkám to, co se říká všeobecně, že jen

talentovaní lidé mají stadovatí na gymnavin,
na školách vysokých, vždyť to nadání je věcí
relativní, akáže se anebo zmizí později, ale
otce rodin vybízím, aby uvážili finanční ny
nější bídný stav t. zv. irtelligence, aby pře
mýšleli, jak obrovských výhod a výsledků po
skytuje dnes role průmyslu a obchodu, jak
velmi důležitým stavem je rolnictvo, aby oznali,
že národ náš uemá potřebí bystrých hlav jen
na katedrách a za stolky úřednickými, nýbrž
i v obchodě, průmysln a hospodářství. Vězte,
že zlatý líinec není tak nejvyšším, nejlepším a
nejzabezpečenějším postavením.

Matkám dcer pak dlužno říci, že žena
patří rodině, že je to obrovský úkol ženy a
matky vychovávali,že mají tadiž dcery 8vé vy

dyně a matky. Nejsme v zásadě proti stadia
žen, vždyt víme, jak něžné jsou race učitelek
jeptišek, vime, že žena má své místo ve škole,
má vznešené místo i v nemocnici jako lékařka
a milosrdná sestra; jen nevyhánějte, prosím,
duše žen výhradně v boj o živobytí, do za
městnání denního shonu a nebeřte jim jich pravé,
těžké a zdpovědné postavení ženy a matky.

To slovo včas
Postačí? Nevím, pochybaji. Myslím, že

mnobý tatík čta tyto řádky, usměje se a řekne:
Je to pravda, sle já z hocha přece „pána“
udělám, a mnohá pečlivá matička pošle přece
svon dceru do různých pensionátů, odkud vrátí
ge jako dáma velkého světa, která čeká, že

Šťastným se cítím, že jsem tam poznal u
promluvil několik slov s neohroženým a ohnivým
Ferdisem Jurigou, ale nezapomenutelným mi bude
okamžik, kdy jeden starý farář, Slovák od Skalice
— jméno jsem bohužel zapomněl — šedivý jako
mléko, ale statný dosud jako dub, vyřizoval-tém
mladým bohoslovcům pozdrav od utiskovaných
bratrů a pravil, že již po 40 let jezdí čerpat sílu
a nadšení na Velehrad a že, dá-li Bůh a vyprosl-li
mu to sv, Cyrill a Methoděj, že pojede přes zí
kazy a tresty zase.. —

Slzy mne při slovech těch pclily a hořkost
rozlila se mi útrobamí.

«Jerusaléme, Jerusaléme, jenž zabíjíš proroky
a kamenujsš ty, kteříž k tobě poslání jsou.. „«

Skoro se mi zdá, že tyto doby národa vy
voleného přestěhovaly se v národ náš, Třebas jen
povrchně vrhnouti pohled v dobu nynější, třebas
jen poněkud se rozpomenouti, co všechno se nyní
tiskne a mluví,

+Kamenuješ ty, kteří k tobě posláni jsou. „«
Č'm byli svého česu v národě židovském

Farizeové, nejvyšší kněží a zákonnící, tím se stala
v národě našem nyní jedna část intell'gence. Ka
menuje kameny moderními ...

»Kolikráte jsem chtěl sbromážditi syny tvé
jako slepice shromažďuje pod křídla kuřátka svá
a nechtěl jsi. . „< ,

Hlava mi klesá k prsů
dají se těžké dumy.

Shromážditisyny tvé...
sjednotiti .

Nemožnost, utopiel Ó Slovanstvo!|
»Zobíjíš proroky e kamenuješ ty, kteříž k tobě

posláni jsou .
Pokrok, volnost v projevul: — Ó národe

Českoslovanský 11
>Aj, zanechá se vám dům váš pustý . „le
Ó Velehradel!!

a do duše vkrá

shromážditi . ..

pro ni přijde nějaký baron nebo aspoň lajt
nant, který je pro dušíčkn její románovoa tím
tejvyšším,

© i

Dopis z Prahy.
Osidla kamdidátkám učitelství. Ve dnešních

pokročilých dobách jest dívčí mládeži dopřáno,
dosáhnonti značného stupně vzdělanosti, a proto
přemocho studujících dívek připravaje ae
k úřadu učitelskému. Tak mnozí v Prase se
domolvají, že o podpory studujícím dívkám
jest nadbytečně postaráno, tak jako jest posta
ráno o studující jinochy. V tomto ohledu každý
by se však mýlil. Českým kandidátkám uči
telství, tedy naší studující mládeži dívčí, nedo
stává se v Praze daleko takových podpor hmot
ných, ba není pro ně zřízeno ani z nejmenší
části tolik podpůrných institucí, jakých mají
v hojnosti stadující jinoši. A přece tyto sto
dojící dívky, budovcí to učitelky, jimž bude
svěřena výchova dorosta národního, nad jiné
by potřebovaly v Praze účinné podpory a péče
právě v době svých studií, aby mnohdy nec
citaly se na srázných cestách, na které jsou
lákány a vábeny různými mladými i mladšími
lehkomyslníky, ať-nedíme přímo zbýralci — —
V Praze jest sice spolek ku podporování chu
dých kandidátek, který působí bez bloku a
úplaě v ústraní, Ječ bez vydatných podpor 86
strany pražské veřejnosti nemůže poslání své
ploiti a úkolu sobě vytčenému dostačovati.Dů
sledky pak toho jsou dalekosáhlé. Vzorná, až
úzkostlivá kázeň, kterou v minulých letech
kandidátky učitelství v Praze vynikaly, jest
porušena jednotlivými, skotečnon obavu vzbu
zujícími výstřelky kandidátek, jež, kdyby do
cházely následování, musily by nezbytně vósti
k důsledkům trapným.

V Praze žije mnoho lehkomyslných mla
díků, kteří jako synkové bohatých rodičů ne
mají na starosti nic jiného, než-li jak by svá
děli mladá, nezkušená děvčata. Mezi těmito
pak se zvláštní zálibou opřádají sítě svých
tenat o nezkušené kandidátky učitelství, ne
majetné, v Praze studující dívky, jež bez přátel
a mnohdy v nedostatka nástrahám podlebají.
Příklady hojnými mobli bychom poslonžiti,
leč nebudemeprozatím strbovati roaěkas trap
ných těchto takt — —.

Snad právě přílišná úzkostlivost spolku
ku podporování chudých kandidátek, jenom
v ústraní působícího, a úplně v skrytosti,
škodí jak řádnémo plnění cíle, tak i finanční
stránce spolku tohoto. Za nesaviněnou chndobu
nemusí se přece nikdo styděti, neboť pro to
přece jsou podpůrné ioetitace, aby podporu
poskytovaly. Není pravda, že není chudých
kendidátek učitelství v Praze — ba naopak,
jest jich velice mnoho. Bydlí v příbytcích ve
lice chndých, o vichž vědí a které dovedon
vyhledati mladí lehkomyslníci, a proto jest
notno, aby dovedla je vyhledati v případech
ootné potřeby a pomoci i soncitná ruka pc
mocná.

V Praze žije přemnoho zámožných i šle
chetoých žen, jež doposud neobrátily svého
zřetele k ničemu vydatnémo, z čeho by kynul
trvalý prospěch lidem opravdové pomoci po
třebným. Nechť uižádná z nich se novymlouvá,
že působení ve veřejnosti jest nevděčné. Ano,
jest nevděčné pro ty, kdož očekávají usnání,
a snad také slávu, Ječ nikoli nevděčné pro ty,
kdož nezištně chtějí působiti pro všeobecné
dobro|

“

Úmytnost dítek vpražských městech. Btatisti
cky jest dokázáno, že úmrtnosti dítek ve vel
kých městech za stávajících nedokonalých po
měrů zdravotnických nenbývá, Příčiny vězí
v tom, že přemnoho dítek zmírá následkem
Špatné výživy. Rozumí se, že úmrtnost týká se
blavně tříd chudých a obnáší přes 25 proc.
zrozených dětí. V Londýně, Paříži, Borlíně a
nejnověji také v Budapešti byly zřízeny nákla
dem. obecním ústavy, jež mají za svůj hlavní
účel čeliti tomuto strašlivému stavu, a sice
pečováním © poučení nejširších vrstev obyva
telstva o zdravotnictví čili o bygieně výšivy
dítěte a hlavně pak poskytovati chudým mat
kám, jež své dítky kojiti z jakýchkoli příčin
nemohoo, vbodné mléko pro jejich dítky zdarma.
Poměry podobné jsoui v Praze. Povšimneme-li
si pražského dorostu blíže, pozorujeme, že zdra
votní poměry chudých tříd obyvatelstva praž
ského jsou prabídné. Každý lékař přesvěděil
se, jak řádí u dětí krtičnatost, tuberkalosa,
rhachitis a podobné jiné zhoubné nemoci, za
viněné mnohdy i tím, že kuždé desáté dítě již
od počátku evého živote nese sebou známky
obatroé výživy. Ostatně číslu při odvodech více
než dostatečnoa měrou přesvědčí každého,jaký
dorost k odvodům se dostavuje. Pravíme, že
devadesát procent mladíků k odvodům se do
stavujících bývá v Praze oznáno za úplně ne
schopné k službě vojenské! Ačkoli se přiznati
musí, že i jiné okolnosti padávají v těchto při
padech na váho, zejména alkobol, tabák a j.

přece jenom jest úplně jisto, že děcko, jež
nedostatečnou, útlému věku nepřiměřenou po

nese sebou, s malými jenom výminkami, po
celý život. Ježto pak ve zdravém dorostu apo
čivá vlastní síle každého národa, jest otáska
řádné výchovy dítěte nejen veliké důležitosti
zdravotní, než i sociálně politické, a proto mé
býti jedním z nejpřednějších úkolů. každého
státu, jelikož jedná se o zachování národa, 6
jména pak úkolem našich samosprávných móst
o této otázce horlivě uvažovati. .

Bohužel, v Praze v této příčině dálo ee
doposud velice málo, ba skoro nic. Městská
rada pražekái sbor obecních etarších, kteří
měli statisicové příspěvky ua závodiště pro
koňské dostiby u Chuchle, doposnd ani ne
pomyslili, jak velkou zodpovědnost mají před
budoucností za to, že otázce ohromné úmrt
nosti kojenců v městecb pražských doposud
nejmenší nevěnovali pozornosti. Již před ro
kem nabídla „První česká akciová parní mlé
kárna v Praze“ z podněta svého předsedy, p.
MUDra. Frant. Kašpara, praktického lékaře
v Pruze, městské radě prašské, že v Praze zřídí
městský ústav pro výživa chudých kojenců, a
že bude veškeré mléko potřebné pro kojence to
mato ústava dodávati úplně zdarma;čádala tehdy,

skytla zdarma přiměřenou místnost ve středu
města. Pražeká rada městská návrh tento,
v každém případě velice výhodný a úplně ne
zištný, však zamítla, odůvodnivši překvapující
zamítnatí své tím, že obec pražská pomýšlí
8ama na zřízení ústava podobného.

Každého, kdo zoá, jak veliký má význam
zdravé mléko pro výživu malých dítek, od
mítontí pražské rady městské dotklo se co
nejtrapněji. Praktický a lidumilný návrh byl
zamítnat, leč ke ařísení bumanního ústavu,
jaký výše zmíněná česká mlékárna zdarma za
mýšlela zříditi, v Praze doposud nedošlo. Byl
odložen jako tak mnoho jiných, do nekonečna,
a úplně zapomenut k velké škodě hynoucích
v pravém smyslu slova dítek chudiny. Proto
odhalujeme rouška zapomenutí 8 návrhu to
boto, a vidouce, že ke zřízení instituce tak
ušlechtilé záby by nedošlo, vybízíme lidumily,
kteří otázkou ťouto hnnli, aby jí nedali zanik“
nouti a cestouveřejné dobročinnosti ji v Život
uvedli.

Tisícechudýchmatekastrádajícíchrodio
budou zajisté ústavu, bude-li záhy oveden
v život, vděčiti za zdárný vývin svých dětí.

+ *“

Řády — již nepřijdou! Z Vídně došla na
staroměstskou radnici pražskou překvapující
a neočekávaná zvěst, že řády, jimiž po poslední
vávětěvě panovníkově měla býti vyroamenána
řada osobností z rady městské a sbora obec
ních starších král. hlav, města Prahy, již ne
přijdou. Za jedno vzbudila prý, jak již jsme
zaznamenali, ve Vídni v rozhodujících kruzích
nemalé roztrpčení otižádost, se kterou dožado
vali se vyznamenání veškeří obecní starší, až
pa několik, za drahé pak padlo na vábu ne
malý úžas vzbudivší ve Vídni pedopatření při
zdělávání seznamů voličských, do nichž bylo
zaneseno oa 50,000 voličů Špatně, tuk že to
mělo v zápětí spousty rekiamací a různých
nepřístojností. Panovník d+l si prý zvláště re
ferovati o tom, co následkem zdělávání vo
ličských seznamů vzbudilo v nejširších krazích
pražského voličstva trapné rozrušení, 8 vy
Blovil prý nad tím i svoji nelibost; rozumí 86,
že tato věc byla jistými krahy využitkována
v neprospěch zástupců obce pražské, tak že
nedávno i do jistých vládních noviu vídeňských
dostala se o tom zpráva, že „Špatné 90z0amy
voličské budou míti v zápětí nemalé a nepří
jemné překvapení na staroměstské radnici.“ —
Překvapení toto již se tedy dostavilo, a ode
kávané řády vůbec nepřijdou!

Obrana.
(8) Hemlcké nabčhnutí orgánu pro

řepímské zpravodajství. „Klerikální“úvaha
hodí se leckdy dobře i k zvelebení obsaba
listů pokrokových, jestliže 80 jen „klerikálal“
etikota odstraní, tak še Se úeposná autor.
R. 1905 v 51. čísle „Obnovy“ byl »veřejněn
článeček pod titulem: „Kdy se v vašich Lho
tácb pije kořalka?“ Ten článeček byl v ně
kterých listech později jednoduše opsán bez
udání pramene. Při opsání kratičké lokálky
ovšem není třeba podotýkati, odkud zpráva
opsána. V případě uvedeném však přece enad
bylo potřebí více dbáti žurnalistické slušnosti.
A nyvl otiskaje se náš článeček v »pokroko
vých“ listech vesele dále, aniž by již oyní re
dakce věděly, kde původaě byl otištěn. Na př.
mladočeské „Lidové proudy“ uvěstojí: „Edy
se v našich Lbotách pije kořalka? vypočítává
„Český Jib“ takto: . . . -“ Velice důvtipný Jest
ten „Český Jih“. Několikeré střibnutí nůžek
již jej udělalo moudrým. :



Ale nejvíc naběhl Masarykovský „One“.
Ten 20. t. m. sdělaje pod titalem „Vůně Mo
ravy“: „Kdy se pije kořalka?“ Selské Listy
(moravský Gasopisl! pozn. red.) odpovídají:
1. Když se slaví křtíny . . .“ atd. Pokrokové
Selské Listy vynechaly obratně v titala slova
v našich Lhotách“. A „Čas“ až viděl v tom
časopise bystré uvažování o smutných pomě
rech té „zklerikalisované“ Moravy. A zatím
náš pisatel raslal článeček ten z Čech a sice
z poborské krajiny, a sice z místa, kde jest
daleko více evangelíků než kuwolíků a kde
evangelíci pijí docela“i denaturovaný líh —
Jak dobře víme. Tedy ten článek nepoukazoje
nijak na vůni Moravy, nýbrž charakterisuje
kraj, kde sousedí čtyři evangeličtí farsři. Budí
to bezděčně hamor, vidíme-li, jak mravokároť
„Čas“ sage nejapné uaběhl. Selské Listy neod
povídají, ale pouze opisují, povznešoný žaraále |

Zprávy místní a z kraje.
K ulatému jubileu vsdp. Hegr Al.

Frýdka. Padesát let volezáslužnépráce kněžské!
Jubileum zajisté vzácně, avláště Ldyž po tu dobu
— po celé půlstoletl — pracoval náš oslavenec
8 napjetím všech sil! — Narozen 24. prosince
1832 v Krchlebích, vysvěcen r. 1857, 25. července.
oku 1845 přišel po prvé do Hradce, kde s ma
lými přestávkami ztrávil téměř celý život. Gym
nasíjní studiu odbyl s vyznamenáním v Hradci
Král ; rovněž i studia theologická. Po svém vy
svěcení roku 1857 povolán byl do vyššího ústava
u gv. Augustina ve Vídni, kde roka 1862 povýšen
byl na doktora Plsma av. Pak nějakou dobu za
stával místo katechety v Přelouči. Po dvou
letech jmenoval jej biskup Hanl apirituálem v bisk,
semináři kněžském, v kterónž úřadě setrval až do
roku 1877. Toho roku jmenován byl rektorem.
Roku 1881 povolán byl do kathedrální kapituly;
roka 1894 zvolila jej tato kapitula za děkana, a
v témže toce jm.noval jej biskup Ednard Brynych
svým generálním vikářem. Po amrti biskapa Bry
vycha byl zvolen za kapitulárníuo vikáře osiřelé
diecése; uejdůstojnější nynější vrchní pastýř jme
noval jej opět generálním vikářem Již jako spi
rituál získal si všuobecnou lásku svých alumnů;
snad třetina duchovenstva diecésního ctí v něm
svého učitele, ale všickni otcovského přítele. I mimo
kraby kněžské požívá vzácné úcty pro svou akrom
nost, a daleko za hranice diecése je ctěn a vážen.
Od císařa jmenován dvorním kaplanem a posléze
vyznamenán komandérským křížem řádu Fraotišku
Josefa; od av. Otce jmenován protonotářem ap>
Štolským, nejvyšší to vyznamenání, které knězi
může býti uděleno. Po více let již zasedái v měst
ském zastupitelstva. — Jako chudé dítě vstoupil
před 62 lety do brány města toboto, a jsko kmet
náměstek biskupa slavii večerní oběť kněžského
svého života. Ale mezi tím prvním vatoupením
a včerejší slavností leží 62 let — plných práce,
plných obétí a zapírání sebe. To chudé dítě stalo
Be vzorným knězem, který však zůstal chudým.
Ten kněz stal se berlou 3 biskupů, ale chudým
zůstal. A přece není chudým. Vděčaost tří biskapů,
vděčnost a láska kněžetva diecásního — to jest
pokladem dražším nad zlato a diamanty. To bo
batetví není zapsáno ve spořitelně, ale jest za
psáno na vždy slatým písmem v knize života.
— V den jubilea podány skvělé důkazy, jaké
úcty, vděčnosti a lásky požívá jubilár v nejširších
kruzích. O půl deváté gratuloval oslavenci v jeho
residenci jménem kapituly vadp. prelát Magre
Hampl. Poukásal na blahodárnou a záslužnou
činnost jeho jako katechety, pak představeného
semináře a konečně chéfa biskupské konsistoře,
kde všude získal si úplnou oddanost, úctu
u lásku všech. A proto může směle řící dnes „Toť
den, který učinil Pán, radujme se a -plesejme
v něm !“ Nato veden Megre Dr. Frýdek do kathed.
chrámu, kdě jej očekával udp. biskup Dr. Dou
brava. V kostele ozdobeny vkusně oltáře — a
uvlášť oltář bolestné Panny Marie, u něhož osla
vený stařičký hodnostář denně slouží měj svatou.
Nejdp. biskup proralnvil: „Vysoce důstojný Mon
signore! Srdcem radostí a vděčností prodohnutým

poh Vás v této chvíli, kdy přistupujeteoltáři Páně, abyste dosábnuv štěstí, jež zřídka
bývá kněžím údělem, po padesáti letech kněžského
šivota Hospodinu přinesl jubilejní oběť mše avaté.
Pozdravuji Vás s myalí vděčnou, vzpomínaje pře
četných skutků stkvělých, jimiž jste za Života
svého kněžského o naši drahou diooési vzácných
sásluh ni získal. Zauochalť jste v každém obora
dosavadního působení svého památník výmlavaý.
Na čest jest Vám, co jete působil v duchovní správě
jako kněz mladý; na čest jest Vám,co jste působil
v úřadě profesaora a představeného při kněžském
semináři jako maž alovatný; na čest jest Vám, 00
jate konal a dosud konáte jako kmet moudrý a
zkušený na pomoc svých arcipastýřů v řízení
diecóse, Tak plný zásluh a milý všem přistupujete
k oltáři Páně jako jnbilár, hoden jsa, abychom
pozdravili Vás srdcem vděčným, abychom blaho
přáli Vám srdcem radostným. K těm, kdož s úcty
ve slavný den Váš všeho dobra na Pánu Bohu
Vám ji, družím se i já blahopřáním nej
vřelejším. Vůak více ještě, přináším Vám přání,

jež bude Vám na převzánnou čest, na radost vo
likoa: Jest to Neaiéo Ole Pia X. —
Ano, Svatý Otec avěděv se aprávy mé o tom, že
slavit budete památný den svého kněžského zla
tého jubilea, v lásoe své ráčil projeviti z toho své
potěšení, « aby dovršil naši společoou radost 4
projevy lásky, ráčil na důkaz své blahovůle a na
záraku všech milostí poslati Vám své apoštolské
požehnání. Slyšte tento projev Otce křesťanstva,
jejž jménem Jebo Svatosti zvláštním listem Vám
svědčícím zaslal J. E. ndp. kardinál státní se
kretář Rafael Merry de Wal: „Veleslovatnéma a
vysoce důstojnému Pánu Aloisiu Frýdkovi, apo
Stolskému protonotáři v Hradci Králové! Veleslo
vutný a vysoce důstojný Pane! Od velezasloužilého
pana biskupa Vašeho zvěděl Svatý Otec, že za
krátko slavití budete padesátý rok svého kočžství.
Nad šťastným tímto dnem, plným radosti všech
dobrých lidí, kdožkoli v diecósí chválí Vás pro
Vaši zbožnost, horlivost a lásku, sám Svatý Otec
8e aduje. Aby pak všeobecná radost A ony pro
jevy lásky, jimiž Vás zvláště pri této příležitosti
zahrnuje Váš pan biskup, byly zcela dovršeny,
Bvatý Otec ua důkaz Své blabovůle a na záruka
všech milostí láskyplné uděluje Vám Své apoštolské
požehnání. — Používám této vhodné příležitosti,
abych ujistil Vás o své přízni, v níž jsem Vám
zcela oddaný R. Card. Merry de Wal. — V Rímé,
dne 6. července 1907.* —| Odevzdávám Vám
tento důkaz lásky Sv. Otce v drahocenný dar
k Yašema jubileu. — Než ještě jiný dar z lásky
mám pro Vás. Vysoce důstojná kathedrální kapi
tola a velebné duchovenstvo diecésní, z nichž
mnohým jste byl učitelem a vůdcem, všem puk
přítelem, anesli ae mnou čestný dark tomu účelu,
aby na paměť Vašeho jubilea kněžského určitá
vzácná výzdoba pořízena byla v tóto velebné ka
tbedrále. Jaem velice šťasten, --- pokračoval —
že mohu v tento čestvý Váš den podati Vám
tolikerý důkaz upřímné lásky, vřelé úcty. V lásce
žehná Vám Svatý Otec, v lásce raduje 8e
se mnou na Vaši radost katbedrální kapitula a
diecésní duchovenstvo, v lásce prokazají Vám tisl
cové úctu v tento den, a Četní zástapové ctitelů
Vašich shromáždili se, aby obcovali jubilejní slav
ností Vaší. V pravdě: Haec dies guam fecit Do
mínus — a Vaše i naše ardce volají: Erulfemus,
jubilemus et laetamur im ea! — Pak odevzdal
Jeho B. M. oslavenci discésní dar (3000 korun.) —
Vsdp. jubilár dojat odpověděl, že nenalezá slov,
jimiž by v první řadě děkoval Pánu Bohu za tak
muobá a tak veliká dobrodiní, jichž ge mu do
stalo, jak již povoláním na kněze, tak zvláště po
celých těch 60 let, Po Bohu děkuje vřele: všem
těm, kdož byli jeho vůdci a příznivci po celý ži
vot, a tklivě vzpomíná zesnulých svých dobro
dinců, učitelů a předetavených. Vzpomíná a úctou
Jeho Svatosti i Jeho Veličenstva. Děkuje zvláště
srdečně nejd. p. biskupovi Dr. Joa. Doubravovi za
jeho přízeň a lásku, zvláště dnes tak atkvěle pro
kázanou. Děkuje svým nejd. pp. spolubratřím, ka
pítulárám i pp. konsistorním bodaostářům za kol
legiální lásku, s pohnutím za dar jabilejní všemu
duchovenstvu diecésnímu a všem, kdož k němu
přispěli, děkuje všem přítomným zástupcům a ná
čelníkům úřadů politických, soudních, vojenských
i autonomních za tak vřelon a hojnou účast. Cítí
se býti přece jen starcem, jemuž potřebí opory
tělesné i duševní — ale soddaností do vůle Páně
dojat volá dle slov velikého biskupa sv. Martina:
„Pane, jsem-li ještě diecéni královéhradecké po
třeben, nevzpírám se prácil“ — Pak sloužil sta
fičký vedp. jubilár za četné assistence pontifi
kální mší Sv. „coram episcopo“ (za přítomnosti
nejdp biskupa u oltáře). Kůr přispěl krásně k po
vznešené náladě. Již pří vatupu jubilára do kathe
drály zpíván na uvítanou slavnostní sbor slošený
od samého ředitele kůru p. Wůasohe de sólem
sopránovým, jež precisně zazpívala al. A. Fialová.
Při nejsvětější oběti pak provedena na kůru slav
nostní mše Doušova. Offertorium, složenétéž od
ředitele kůru, zazpívala krásně sl. B. z Koschinů
za průvodu na housle, jejž s pravým uměleckým
pochopením obstaral pan kapelník R. Manzer. —
Ku konci zpíváno Te Deum. — Družičkou při mši
sv. byla E. Lendecková. Po skončení bohoslužby
doprovodil klerua vedp. kapital. děkana do jeho
bytu; zde jménem bisk. vikářů blahopřál vldp.
vikář polenský Jos. Šimek a ostatní duchovenstvo;
pak přijímány byly gratulace laiků: od městeké
rady, zástupců politických a soudních úřadů, zdej
ších škol, důstojnictva, katol. jednoty a Všeodbo
rového sdružení křesť. děluiotva, atd. Všecko spě
cbalo projeviti úctu a láska velesasloužilému ju
bilárovi. V předsíni ve váse byla veliká kytice
padesáti bělostnýchrůží"—symbolický to dar pl. ge
nerálové. — Vldp.rektor Nývlt staral seconejpečli
věji, aby seminář, v němž jubilár byl učitelem, spi
ritnálem, rektorem, oděl ee v roucho slavnostní.
V předvečer památného dne budova tonula v záři
bohaté illaminace, Včera pak před dvanáctou ho
dinou utvořili četně shromášdění v chodbě a na
dvoře semináře špalír, jímž kráčel ndp. biskup
s jubilérem do kostela seminářského, pěkně vy
sdobeného. Zdebyla krátká adorace, načežodebrali
se do hlavní síně seminářeké, v níž záclony spu
štěny, aby vyniklo světlo četných lampionů zde
rosvěšených. Zde bylo kněžstvo od vedp.gener.
vikáře o. Týž jakož i ndp.arcipastýř chodili
od kněze ku knězi, přátelsky s každým rozmlouva

jíce. Za chvíli pronesl nadšený přípitek velectihod.
miláčkovi a otcovskému příteli všoho duchovenstva
vedp. arciděkan Vorlíček z Kutné Hory. Vděčně
vzpomínal velikých záslah, trpělivosti, zbožnosti,
peůmorné píle a otcovské lásky oslavencovy. Nejdp.
bískup s radostí, hlasem pohnatým konstatoval
vzácnou účast dochoven-tva na slavnosti a páči
správy semináře. Jubilár poděkoval vřele za
všecka lásku nejdp. biskupa, správy ústavui všech
kněží vůbec. Po každé řeči břímavě provoláváno:
„Ať žije! Blával“ Jubilároví a nejdp. biskupovi
od eprávy ústavu podány vádherné kytice. Za
hřímavého volání slávy odváděl nejdp. biskup
oslavence z dvorany. — O 2. hodině odpolední
byl slavnostní oběd u Jeho Biskupské Milosti,
jehož zúčastnila se celá nejd. bisk kapitola, pan
místodrž. rada Steinfeld, p. dvorní rada z Kosebinů,
p. starosta dr. Ulricb, p. plukovník Bamberg, p.
vrch. fio. rada Lexa, senior sboru protessorského,
čest. kanovník dr. Frant. Šule a zástupcové kléru
diecésního, vldpp.: vikáři č. kan. Kleprlík n Krinke.
— Den byl krásný, obloba jasná, tak že krása
dojemné slavnosti ničím nobyla rašena. — Přes
150 kněží aúčastnilo de oalavení jubilea. Vldpp.
bisk. vikáři dostavili se ve značném počtu. —
Slavnostní den zajisté zůstane navždy velice milou
upomínkou velezasloužilému oslavenci. Velevtihoduý
kmet přesvědčil se, že obrovská, byť tichá a ne
okázalá práce k slávě Boží a pro dobro lidst:a
konaná, posud budí vděčnost, že otcovská láska
posud budí lásku vzájemnou. Nechť kmet zaslou
žilý, „posud 8 nestenčenon borlivostí pracující, při
jmé za všecko odměnu stonásobnoa od nejvyššího
Dárce všeho dobra! Kéž jeho daové plynou utě
šeně v nezkaleném štěstí|

Ve schůzí městské rady králové
hradecké dne 22. července1907 usneseno: Vý
kaz řiditeletví c. k. vyšší reálné školy v Hradci
Králové o prospěchu stipendistů v II. pololetí 1.
r. byl vzat na vědomí. — Žádost obce Praž. Před
městí za úpravu chodníku a rigolu podél plotu al.
Riemrové postoupí se technické kanceláři ku před
ložení rozpočtu. — Přípis pregidia zemské komigso
pro úprava řek v král, Českém, dle něhož zemský
výbor byl požádán, aby opatření, jichž jest na
Orlici při jejím ústí ibned zapotřebí, bezodklad
ně byla učiněna, a jímž podána zpráva, že dle pra
covního programu má zemský výbor projekt úpra
vy ústí Orlice během tohoto roku dohotoviti, byl
8 díky vzat na vědomí. — Provede 8e oprava
schodů u vojenské nemocnice do městských sadů
vedoucích. — Žádosti pravovarního měšťanstva za
vypuštění hnijící vody ž lučaí klotliny u továruy
p. R. Pajkra bude vyhověno. — —Dramatickéma
odboru Živnostensko čtenářské jednoty“ propůjčí
ge divadlo Klicperovo na den 28. července t. r.
k opakování dětského představení. — Výkaz po
kladní hotovosti ze dne 15. t. m, byl vzat na vč
domí. — Jedna podpora chudinská byla prodlou
žena a jedné žádosti o zvýšení téže nebylo vv
hověno.

Dary. Jednotě katol. v Hradci Král. daro
val vsdp. kanovník dr. J. Soukup 6 K. — Na soe.
kurs vsdp. dr. Brychta 6 K, dpp. Ant. Štenc,
kaplan v Divišově 10 K; F. Ronblk, kaplan
v Rožmitále 2 K, J. Černý, spirituál 3 K; pp.
konkurenti 10 K na soc. kurs, Rudolfinu 12 K
20 h, Borromaeu 36 K 40 h, jistéma nuznému
17 K.

K volbám členův berní komise pro
všeobecnou daň výdělkovou. Ve schůzi
župního výboru s delegáty všech v župě sdruže
ných společenstev, předešlé neděle v Jednotě od
bývané, očekávalo zástupce živnostenských kor
porací královéhradeckých trapné překvapení. Spo
léhajíce se pro tentokráte na poctivou dohodu v
nedepsané záležitosti se zástupci všech župních
společenstev mimohradeckých, nepodnikli solidárně
nic samostatně předem, ponechávajíce společnou tuto
záležitost všeho v župě sdražaného živnostnictva
instituci jmenované k vyřízení. Jinak ovšem za
chovali se zástapcové venkovští. Majíce určitě již
pozvání do schůze župní 8 jasným udáním pro
gramu v rakou, odbývali scbůzí „svou“ několik
dnů předem v hotelu p. Holuba na Pražském
Předměstí, aniž by jediného zástupce živnostniolva
zdejšího byli o tom zpravili. Do schůze župní
přišli tedy s věcí hotovou, totiž a vytiskoatou již
kandidátní listinou 97 volitelů, z nichž ovšem ani
jediný není živnostníkem tohoto města. Pochopi
telné bylo rozhořčení všech přítomoých zástupců
zdejších, a aprávně položena několikrát otázka:

K čemu tedy župní sdražení vlastně sloužiti má ?"
Že k vzájemnému potírání se živnostnictvo v šapu
se nesostoupilo, uznal konečně sám delegát novo
hradecký p. Stromhaus, když šlechetně projevil
ochota vzdáti se kandidatury své do řečené ko
mise ve prospěch jednoho zástupce živnostníků
královéhradeckých,zaručiv se zároveň poctivě se při
činiti o zvolení jeho. Tím ovšem nemilá tato zí
ležitost byla prozatímně urovnána. Živnostnictvo
královéhradecké zajisté delegátům svým odpustí,
že spolóhajíce důvěřivě v solidaritu zástupců iv
nostenských celého ukládacího okresu, nepodnikl
ihned akci vlastní. — Že však « výsledku výše
zmíněné dohody odvozeny budou důsledky pro
budoucnost, leží ne bílední. F.

Osobní. Pan inženýr Arnošt Soukup po



a byl usoán velmi způsobilým. Jest Jedním ze 4
bratří pocházejících z Dombrové, kteří studovali
ne zdejší reálco.

Procesí de Vambeřle. V nedělidne 11.
erpoa vyjde z Hradce Král. procesí do Vambeřic.
Účastníci sejdou se před 6. hod. ranní na nádraží
královéhradeckém a pojede Be až do Starkoče
vlakem, odtad půjde se pěšky do Vambeřic. Návrat
dne 13. srpna večer. Kdo chce, může až do Vam
beřic jeti vlakem.

Odborzemskéjedny soukromýchúředníků v království Českémv Hradci
Králové pořádá v neděli dne 4. srpna t. r. celo
denní výlet na Zvičína, odtad do Miletíná a do
Hořic, odkud zpět do Hradce Králové. Cesta,
kterou nutoo vykonati pěšky, jest velice nepa
trná (asi ho'inu) a pohodlná, tak že každý zají
mavého a vdéčného výletu tobo súčastniti se může;
netřeba so obávati namáhavého a doubého po
choda. Odjezd z Hradce Králové ráno v 6 h. 23 m.,
návrat do Hradce Králové v 8 h. 28 m. večer.
Jízdné na dráze tam i zpět činí ve III. třídě pouze
1 K 80 b. Společný oběd připraven bude v Mile
tiné. Každý, kdo by se výletu toho súčastniti chtěl,
račiž se laskavě přiblásiti nejdéle do konce čer
venceu jednatele odboru p Pavla Beyera v Hradci
Králové (Čelskovekého třída č. 321) který též
všechny dotazy zodpoví a bližší vysvětlení ochotně
podá.

Z e. k. berního úřadu. Za příčinou
čištění místností c. k. blavního berního úřadu
dne 9. a 10 srpna 1907 nebudou 8e peníze přijí
mnati ani vydávati.

Zápis do kursu ku vzdělání pě
stounek škol mateřských a do knreu
ka vzdělání učítelek ručních prací
v Hradel Králové konati se bude 12. září;
přijímací zkoušky budou 13. a 14. září. Žatatelky
necht při zápisu předloží: křestní list, propouštěcí
vysvědčení a vysvědčení lózařské. Nechodila-li ža
datelka v tomto roce do školy, tedy i vysvědčení
mravní zachovalosti. Mimo to předloží vlastnoruční
ukázky z kragopieu, z kreslení a z ženských
ručních prací.

Proč nastalo zdražení vholirnách©
Jest zajisté všeobecně známo, jak veškeré životní
potřeby se během fady let vícekráte zdražily, čímá
stalo 85, že veškerá odvětví obchodu i řemesel
nucena byla zboží a výrobky řemeslné v cenách
zvýšiti, což všeobecně takořka bez reptání, bez
omluv jako samozřejmé obecezstvem přijato bylo.
Leč nyní také místní holiči po víceletém uvažo
vání přišli k názoru, že za stávajících poměrů sa
tak nízký peníz, jaký jim některými zákazníky byl
poskytován, jim dále pracovatí nelze. Usaesli se
na nepatrném zvýšení svých cen; to však již tak
chladné přijato nebyla, ano jeat slyšeti i úsměšky
a bubování, Naskytuje se však otázka: Což ten
živnostnik-holič necítí to zdražení všech životních
potřeb a netísní jej zdražení potřeb provozovacích?
Neplatí za výrobky jiných řemeslníků stále více?
Nezdražuje se i jemu, stiženému přebytečnou kon
korencí, nájemné? To jsou otázky, které si každý
nepředpojatý zajisté kladně zodpoví a tím i uzná,
že ten hosič o výživu a výchovu savé rodiny po
starat se chce, a přichází k poznání, že za tak nízké
ceny, jaké před 20 lety byly a za které dosud
přacova|, dále pracovati nemůže, Vády ta nemálo
padá na vábui okolnost, že, ač práce boličůhlavně
na sobotu a neděli se soustřeďoje, musí holič
řemeslník celý týden pomocné síly vydržovati. Dá
vajíce toto naší širší veřejnosti k blahovolnému
posouzení, doufáme, že v těch kruzích, kde snad
to poněkud 8 nelibostí přijato bylo, názory 86

příčin zdražení cen v holírnách su uzná a nám
další důvěra a přízeň zachována bude. — Jeded
ra všechny.

Školské správy. Výroč.zprávac. k vyš
Gymnas. v Hradci Král. sa r. 1006-7 obsahuje
pojednání prof. V. Vlčka: 1. O atavisticky ab
normním květu Primala officinalis. 2. Příspěvek
k poznání činnosti fossilních Xylopter. Na ústavě
působilo 26 učitelských sil. Knihovna professoraké
čítá 3101 čísel (6363 svazků), žákovská 3631 čísel
(5923 sv.). Žáků bylo 323, z nich 2 privatisté.
Z těch 321 Čechů, 1Polák, 1 Němec, náboženství
katol. 303, evangel. 9, israel. 11. 21 stipendistů
bralo 4742 K. — Ve výr. zprávě c. k. vyš reálky
v Hradcí Král. pojednává prof. J. Seehák 0 pa
thogenních parasitech člověka z kmene prvoků.—
Vzpomínka prof. F. Hniličkyaa+ prof. Milbauera,
Toudla a Ringla. Učitelů bylo 30. Kaihovna pro
fesaorská čítá 3364 děl o 5552 sv., žákovské 2745
knib o 2927 ev. Žáků bylo 398 vesměs Čechů,
nábož. katol 372, evang. 18, israel. 6. Stipendistů
13 přijalo 141090 K — Výroč. správa obchod.
akademie v Hradci Král. obsahuje pojednání prof.
F. Mejenara: Přebled dějin literatury české, —
Ve sboru učitelském jest 18 ail. Žáků bylo 186
vesměs Čechů, s těch 174 katol, 10 evang. a 4
larsel. Pohračovací Školu kupeokou navštěvovalo
45 žáků a jednoroční dívčí kure obchodní 55. — Na
c. k. odbornó škole pro umělé zámečnictví v Hradci
Král. bylo 62 žáků, s nichž 10 mimořádných
Sbor učitelský čítá vedle ředitele 4 učitele, 4
odbor. učitelé a 3 výpomocné. — C. k. státní prů
myslová Škola v Pardabicích dle výroč. své správy
měla 18 učitel. ail; žáků ve škole mistrovské

v běhu zimním (odd. atavitelské a strojnické) 77,
v běhu letním 76, ve škole pokračovací 42. —
Rolnická škola v Kostelci n. 0. vychovává samo
statné hospodáře a zřízence pro velkostatky. O
ubytování a úplné zaopatření chovanců postaráno
jest ústavním intermátem. Náklad na celoroční vy
držování 1 chovance nejvýš 350 K. Školné se ue
platí. Škola je dvouroční. Sbor učitelaký čítá 8 sil
a Bmistry Žákůbylo v 1. roč. 29, v druhém 22.
— 0. k. odborná škola tkaicovaká ve Dvoře Král.
obsahoje denní Školu o 2 roč. a přípravný, večerní
a nedělní běh. Učitelů 5, výpomoených 3. V L.
roč. bylo 22 žáků, ve druhém 6; nedělní a ve
černí běhynavštěvovalo O3 žáků.

Z Nového Hradce Král. V pondělídne
22. července o půl 6. bod. odpol. stalo se zde
politování hodné neštěstí. Jel zde na kole syn
p. Havránka, majitela pily « Bělečka, a tu nc
Šťastnou náhodou praskla mu vidlice u kola a
nešťastník se k nepoznání na silnici potloukl.
Smutný úkaz věru, že z přítomných občanů žádný
mu neposkytl na místě Čiou přístřeší, a vedli ho
zemdlevého k obecní strážnici, kde ho nechali skoro
hodinu na lavici venku ležeti, než lékař se dostavil.
Mělo by býti v taková velké obci lépe pamatovánu
na podobné případy. Myslíme, že nějaké mlsto
by se v obecním domku našlo, neb je dosti ve
liký. Nešťastník po ošetření, které mu poskytl p
MUDr. Souček, odvezen do Bělečka.

Upozornění dachovním správám.
V minulých dnech potloukal se v okresu holíském
mladík prostřední velikosti, bervousý, který na
vštěvoval farní úřady předstíraje, že absolvoval
gymuasium v Praze v Žitné ulicí s vyznamenáním
a že bude studovati bohosloví v Římě. Aby spíše
ueproziravé oklamal, chlabil se známostí 8 vldp.
Říbánkem, rektorem semináře pražského, vidp.
ceremonářem Píchou, vadp. kanovníkem Dr. Bari
anem a jinými duchovními pražskými. Na této
visitační cestě přišel na farní úřad v Moravanech,
kdež vylákal 2 K a odtud zavítal do Rovně. Tam
přeptal se na jméno pana kaplana a zvěděv je,
ubytoval se v hostinci, kde na útraty jeho dal se
častovati. Druhý den, totiž v sobotu 20 £ m. po
libém spánku představil se na farním úřadě, omlou
vaje Be, že sice dokumentů nemá, poněvadž prý
je musil přiložiti k žádosti o přijetí do České
kolleje v Římě. Již to budilo podezření, v němš
jsme byli uterzeni, když po některých otázkách
prozradil takovou nevědomost, která by a primána
překvapovala Na př. řekl, že četli z řečtiny Ho
ráce, nevěděl, co zoamená slovo D-us. Ve svých
rozpacích omlouval se, že prý to již zapomněl,
v -čemž opět si odproval. Nato předstíral, že musí
odjeti z Moravan do Brna ke strýčkovi, který má
býti jeho poručníkem; jak jsme se přesvěděili,
byla to opět lež, Proto- upozorňujeme ua to vldp.
spolubratry, aby 8 dotyčným mladíkem příslušným
způsobem naložili.

Z Nechamle de Dobřemle. (Dokont)
Váš pan řiditel se drží „zeleného filka“ a ten „se

lenej flek" drží starého pánu « okresního výboru,co byl na komisei. Proto ten starý šikovník
drží vašeho řiditela. Holečkové, to ja řetízek, to
je kroušek a ten kroužek. ej jako železo.
Žádnej neví, co je kroužek. Kroužekje železo,

má zlatá Terozo, šádnoj neví, eo je kroužek.
Na ten kroužek vemte Mošnu, čo zdvihé mnoho
kilo v Národním ve „Prodané“ a ten vám poví,
že jste sami prodení a rozdejte úlohy Mařenky,
Kecala a Vaška a tu ostatní štafáš si dovedete
domysliti. Každý nedovede zdvihat a trhat. U vás
v Dobřenicích nehráte filky? U vás platí všecky
filky, zelenej, kulovej, žaludskej, červenej. U nás
v Nechanicích r každej hře platí jen a jen „še
lenej filek“. Všecky ostatní, ať hrají okresní nebo
obecní hru; maryáš, to jo samej spodek s samá
sedma, žádnej trumf! Sázejte na „zeleného filka“,
ten přetrumfne všecka esa a desítky. My na něj
sásíme všecko, na něj, k vůli němu a pro něj

Jatíme, až jame modří a když probrajem, mičíme
jako ryby, ale kdo má v rukou „šeleného filka“,
vždycky -ten hráč a nám „zelenej“ vyhraje. Ani
jeden nekřičí „červená platí“, všecky na radnicí
a okresu volaj' „zelenej platí“. Jak dlouho bude
platit, neví se. Druhá hra bývala maryáš s kulo
vým králem, marydě pad a přejed Be;teď se hrají
„filečky“. „Bože, kóž jsem tím „filečkem“, to je
vyražení, i strážník se před ním třese, nad Boha
ho cení. Zebrát si on může, kde chce, všecko 80
mu svolí, uekýrovat, komandovat může koho
koli. Šlápnout mu na kuří oko, to by byla mela,
Nechanice hned by štandrecht neb vyhazov měly.“
Volně dle bumor. listů. Konec se spívá jako „Poďte
lidi touto cestou, kady hodně houby roatou.“

Z Dobřenie de Nechanie. Děkujeme
za laskavé sdělení vašich zajímavostí. Jest to věru
překvapující zpráva o těch sajících nosících oves
se sušárny. Ale u nás jsou věci ještě zvláštnější.

Zajíc jest tvoreček Birý,Jed se nikdo nediví, žemůže škodit Ale hleďie, u nás máme zázračné
boty, které trestahodným způsobem poškozují pole;
kdo by to řekl, še i obuv by mobla býtí tak jí
slivá a prostopášná? Přišel k nám na komissl
p. Rašín. Komisse uznávala ge strany poškoze
ného škodu od zajíců spůsobenou na poli p. Ham

na 9gGřepy a se strany p. nájemce na Ď g Alotu máš! Přiběhnep. ředitel cukrovaru a povídá,
še tu škodu neudělali zející, ale Hamplovy boty,

Všecko žaslo v obdivu nad- bystrozrakem pana
ředitele, který stavěl Hemplovy boty na lavici
obžalovaných. Myslelo se, že p. Rašín jedaodaše
flosofa odbude, že sde nemá co dělat, a že mu
řekne, abý se neplati komisal do jejího dobrozdání.
A p. Rašín snad sám věřil na hříšnou a bez
oblednou roztoulanost dravých a žravých bot, které
tolílk dovedou pustošiti; aspoň p ředitele neodbyl.
Bnad by ta škoda byly opravdu boty odnesly,
ačkoli se jich nikdo neptal, přisnávají-lí se k těž
kému provinění, kdyby byl jeden odhádce se strany
p. Hampla neřekl: „My všichni, oelá komissa
uznáváme, že to jest od zajíců a nikoli od bot;
a Vy, pane feditelí, tady nemáte co dělat, ně
mašírujte.“ A p. Hampl dodal: „Každý vandrovní
si přinese kníšku, a Vy příjdete bez ní.“ Po tomto
rázném odporu p. ředitel odejel. Panu Rešícovi
Be moc nedivíme, že snad věřil v zlomyslnost
těch bot. Vádyť hospodářetví mnoho nerozamí;
řepa není šafrán, ani kolomaz. My věsk víme, že
úrodu nežerou boty, ale sato zajíci. Teď aby po
malu bospodář nechal boty doma, chce-li jíti na
pole. Jinak přijde komisse snadno do rozpaků
znovu. — Pořád nám nejde do hlavy, kolik vlas'ně
honebnlch zákonů mají ti páni v Nechanících
Jeden žádá zálohy 20 K, drabý už 80 K; my
však v hunebním zákoně nemáme o zálote ani
zmínky. Inu, zvláštnosti jsou váude. Tedy vidite,
vy nechaničti čtenáři, že my máme také zajímavé
svláštnosti. Nemyslete si tedy, še v pokroku nad
nás příliš vynikáte. Vy máte zvláštní zajíce, my
za8 zvláštní boty.

Práběh eyriliských exerelelí r Hle
Fleieh. Dne 23. a 24. t. m. pořádán byl ojesd
přátel církevní hudby azároveň cyrillské exercicie
v Hořicích, k nimž se pjelo přes sto účastníků
e blízka izdálí, ze všech českých dlecésí; dostavil
se i z družné Moravy prof. Kolísek, jeni před
nesem slováckých písní vyvolal v obon večírcích
pravou bouři potlesku. Po oba zábavné večery
byl prostranný sál do posledního místa naplněn
vybraným obecenstrem, jež s nadšením vyslechlo
umělecký a zdařile předaesený program. Rovněž
ploý byl kostel p> oba day, kdy dávala 60 osmi
hlasá proslulá mše Palestrinova „Hodie Christus
natus est“ a čtyřhlasá mše Stehle-ova. Máe Pale
strinova překvapila precisním uacvičČením,správ
nou vokslisací i intonaci; bohatá polyfonie přive
dena byla k plné plataosti, a jedaotlivé blasy
nastapovaly s největší jistotou. Též druhého dne
Stehle-ova „Missa jubilaei“ měla plný úspěch.
Všeobecně uznáno, že kostelní sbor hořický patří
k nejlepším v Ú-cbách; varhany vzácné konstrukce
doplňovaly umělecký požitek. — Večer před exer
ciciemi přivítal obecenstvo i hosty místní vldp.
děkan Kousel, jenž poukázal na účel cyrillských
exercicií; jemu případně odpověděl předseda vsdp.
Dr. Mrštík. Přednášky pp. referentů byly nevby
čejně zajímavé a podaly muobou dobrou rsdu pro
praktické zavádění chorálu a budby přísněcirkovní
vůbec. Zásluha o celý zdar náleží ovšem jak vldp.
děkanovi, který všechny práce 8 exerciciemi Bpo
jená 8 nevšední ochotou obstaral, cek zvláště ře
diteli kůru p. Pilařovi, jená nešetřil námahya času,
aby p:dal výkon v každém obledu brillantol. Vůbec
náležejí tyto exercicie k nejzdařilejším. Účastníci
byli radostně překvapení listem nejdůstojnějšího
arcipastýře, jenž přál jim všeho zdaru, totéž jmé
nem vadp. kapital. vikáře megr. Dra. Al. Frýdka
tlumočil vedp. kanovník Dr. Šule, jenž sjezd svou
přítomností poctil. Ve středu odpoledne zdařil se
projektovaný výlet do Miletína, kde volesaslonžilý
veterán-cyrillista pan ředitel Bídio podal ukázky
zdatnosti avóho kostelního abora, jakých věru na
venkově zřídka lze nalérti. V povzněsené náladě
loučili se účastníci srdečným „Na shledenou sa
rok !“

. Prvmí exerelele pro učitelkyv chradim
skóm paedagogiu badon o letošních prázdninách.
Podaou v pondělí dne 126.srpna večer s skončí se
v pátekráno. Zreme 00 nejsrdečněji al. aĎitelky vůbso
a bývalésvé kandidátky zvlášť k těmto duch. oriče
ním. O přihlášky adremsované představené iataroátn

agogis v Chrudimi prosíme nejdéle do 30. srpna.
oněvadt těško jest rozeslati všude jedaollivá po

svání, dovoluje si kongregace školekých woster00 Boj
uotivěji prositi veledůstojné pány duchorní správos
i ostatní veledůstojné pány, aby učitelkám, které v je
jich osadě meškojí a uvlášť bývalým kandidátkám
obradimekéhu ústavu, laskavé o těchto exerciciíchdali
věděti e udáním jich doby a lbůty k přihláškám. Za
tato laskavou ochotu, us kterou v sájmu dobré věci
prosíme, valáváme nejerdečnější díky. Za celé saopa
tření platí ce 6 E. Kongregace školských ester v Chra
dimi.

Ať šíjí, kdož tohoto příkladu bu
demu másledovati! Témito slovy provází pen
Jos. Tesař, neunavný starosta spořitelního a záloš
ního spolku v Hoříněvsí, své sdělení, to usnesla
se valná hromada této Raiffeisenky vlošiti po 6
K za 40 dětí nejpotřebnějších členů spolku do
kr. č. zemské pojišťovny starobní. — Usnesení to
takó nyní Raifeisenka provedla, Bloživší u Zem.

polo ncno fondu 200 K. Tím položen- základstarobnímu opatření čtyřiceti dítek a zakoupen

některému z nich již tímto jediným vkladem doŠirotul roční důchod 11 K 56 hal.od 65. roku,
Tedy i kdyby jit ani balóřem nepřispělo so k to
uto základu, mohou těmto dítkám jednou, až
vyspějí v šivnostníky a rolafky, jejich důchody
býti zvýšeny z nadlepšovacího fondu tivnosten



-akého, který právě zřízen ponizem 500.000 K,
sspbo s Štňdu rolnického, na jeh * založení podán
dyl poslsácem a starostou Ústřední jednoty J
Dvofákom v posledním zasedání ssémovním návrh,
poněvadě splněny u pojištěných dítek podmínky
stanovené pro účast na těchto fondech nadlepšo
vucích. A budoucnost pro každého tak je zabalena
mihami, snad zakrývají mlhy ty tray růží, snad
takó Jen trny starostí. Jedna z největších starostí,
jak bude ve stáří, tímto osaesoním Ruiff-isenky u
enobých z pojiátěných děti amenšena, u všech
pak větípena do duší jich útlých, valmavých pro
vše krásné a ušlechtilé, zásada včasného spoření
pro simu stáří. A tuk nelze než z plna urdce
přáti zdraví a zdaru ve všem, kdož příkladu da
ného Raiffeisenkon v Hoříněvei budou následovati.

Ukázka šidovskco-pokrokářskékul
tury. V neděli dne 21. července t. r, když vra
ocelise účastníci manifestačního krajinského sjezdu
v Náécbodě na vozích domů a projížděli městysem
Krčínem, z hostince „u Rydlů“, kde má sídlo átáb
pokrokářský, vyřítilo se několik fanatických indi
viduí a uvítalo přijíždějící sprostými vtipy a „me
čením“ dle škály kozlů. Našinec by myslel, že se
ocitl někde mezi Čeroochy a nikoli v pokročilém
Krčíně. Když kdosi vykřikl z vozu: „Podívejte se,
tohle jsou vzdělanci |“ — teprve dali se na útěk,
Jako když hoškům vypráské. Bude to asi dloobo
trrati, než výchova přemůže v nich onu náklon
nost ke „kozlovině“. Krčínu však a hostinci Rý
dlovu rozhodně to ke eti neslouží.

Zase jedom. Židovská rma „VilémMunk
v Dobrušce“, vedoucí obchod oděvními látkami a
velkozávod krejčovský, činí vyrovnání a nabízí vě
řitelům od 40 procent výše. Ale věřitelé prý nechtí
přijmouti a tak to jde do živéhe, Jak se proslýchá,
nedostává prý ae hodně tisic a to v krátké době
dvou let. Ač to trvá již delší dobu, „Hlasy
pokroka“ o tom ami muk, Či to patří do zásad

ku ? — Na oslavu všesokolskébo sletu v Praze
ylo etříleno s bmoždířů. Nic proti tomu nemáme,

ale podotýkáme, že, kdyby tam byl starostou do
brašský starosta p. Eduard Žižka, lékárník, tenhle
„starý cop“ by nedovolil. Aspoň v Dobrušce o uír
kevních slavnostech střelbu « hmoždířů sakásal.
Pak že neni v Dobrušce pokrok. To se Praha mus!
od Dobrušky učit.

„Hiasy pokroku“ donuncujífanatickým
způsobem p. Rajmava a p Havlíčka z Náchoda,
že ke krajinskému sjezdu strany katol. lidu v Če
obéch měli v předprodeji lístky ke koncertu. Tak
tito v Židovské peci kalení pokrokáti ukazují svou
anášelivost a úctu k přesvědčení a úslužnosti
drahého nejzakavéjším způsobe:. Prodávati ony
listky jest dle „Hlasů pokroku“ sprosté. Je to
nemoc rodáků nácbodských. V Náchodě prý panují
roztřepené buby starých, modlivých „pannen“
(psáno tam 8 dvěma „n“), klep a pomlava. Ne
v Náchodě, ale „v Hlasech“ panují pomluva a
klep, jak citovaná lokálka doavědčaje. Špatný
kompliment činí se Náchodu, že panství starosty
p. JUDra. Čížka natupuje komando ženskému. Su
rové jest a zcela zpátednické nazývati ústa člo
věka tek pitvorným výrazem, jako „Hlasy“ uči
mily. Jest to přece jen z vyjadřování se stále
snáti, že hlasatel pokroku nedostadoval. Naposledy
roslícený referent ponořil se na ochlazenou do
oblíbeného „pytlíku“.

Z Eychuova ma Km. Dozvukyrychnov
ských voleb nedaly na sebe dlouho Čekati. Dovídá
me se, še Ieraelita Mex Lówy odsouzen v posled
pich duech pro falšování voleb, vlastně proto, še
splet) sj blasovací lístek s fakturou a podal hla
sovací lístky pro posl. Drtinu dva,k pokutě60 K;
vyvásl tudíž ještě z lebka. — „Mravní“ pokro
káři v Rychnově dočkali smutných doů. V jejich
táboře ryobnovském zabnízdila se hydra obavná
saň dovítiblavá, saň sváru: povstal Cbyský proti
Štemberkovi a Štemberka proti Chyskému a řežon
se ráz na ráz, jedna radost. Z tobo ovšem po
vatalo veliké zděšení v Israeli a nahoře v parla
meatních sferách. Přijel posl. Drtina, smiřoval,
klíži, lepil, ale marné. Coyský se Štemberkon
stáli proti sobě jako avgličti bojovní kohouti, Drtina
saso klíšil a lepil, ale nešťastnou náhodou přišla
mu velká voda do té práce, musel svůj věblas
obrátiti jinam. A tak rozkol u pokrokařů rychnov
ských trvá dále. Ať slouží ku zdraví.

Slavnost otevření spolkového a ken
snmního domu v Ústí m. Orl. Naši milí
spolubojovníci v Ústí nad Orl. slavili minalou ne
děli významnou událost. Otevřeli dne 21. t. m.
svůj vlastní spolkový a konsumní dům. Co práce
a námahy tu mají za sebou! Přes všecky ústrky
a protivenství podařilo ne jím zlakatí útulek a zá
roveň pevnou baštu, ze k bohdá, vyjdou vý
sledky blahodárné, Mají teď útulnéhnírdečko, kde
mohou se pokojně acházeti a věnovati so další
úspěšné a blahodárné práci. Slavnoat započata
byla o půl 10. bod. dopol. imposantním průvodem,
ve kterém za zvuků městské kapely kráčeli všichní
našinci « města i z okolí, zvláště « Litomyšle,
Č. Třebové, Chocně atd. Kráčeli hrdě ku chráma
Páně, kde na poděkování slouženy velké služby
Boží. Poděkovavše a povzbudivše se k další práci,
rozešli se účastníci, jedni, domácí ku svéma krbu,
drasí ku společnémuoběda v restauraci Machkové.
Nebe. dopoledne zachmuřené, vyjasnilo se, slunce
ukázalo svoji zářivou tvář, takže odpoledne mohla

Se Slavnost v útulné zahradě u spolkového doma
v plném rozsahu odbýti. O 2. hodině konána byla
konference důvěrniků. Poté zahájena byla slavnost
vřelým proslovem vlp. Sokola z Ústí n. 0., který
v promyšlené řeči vylišil krátce dějiny spolim i
konaamu, vyložil, jak tyto korporace vzrůstaly, jak
přemošeny byly obtíže,a nyní že stojí křesťansko
sociální strana u práce hotové. Čeká ji ovšem
ještě bodně námahy, než dostojí všem závazkům,
které tímto čiaem na bedra avá vzala, ale pomocí
Boží a přičiněním pilných pracovníků všema do
stojí a zanechá potomstvu památku, jejíž hodnota
oceněna buda v budoucnosti. Po řeči této, bonřli
vým potleskem zaslouženě odměněné, ujel se slova
sekretář Mužík, který v krátké řeči promluvil shro
máždění u důležitosti pilaé, poctivé a užitečné
práce, kterou jedině lze křesťanským pracovníkům
domoci ge toho, po čem toužil, totiž blahobytu
časodbo, aniž by tím uškodilia čelili, jako strany
jiné, svému cili věčnému. Po řeči této rozvinula
se slavnost utěšeným krokem. Libezné zvuky
smyčcové kapely střídaly 8e 6 prodakcemi obrov
ského gramofonu, solové výstapy a recitace vhodné
8 dobře sezpívaným kvartetem udržovaly náladu
elavnostní. Slavnost, kterou velice četné navětívilo
obecenstvo i intelligence = místa i okolí, byla ve
líce pěkně zaranžována. Švarué selky a avižní jo
náci v Belekém kroji obatarávali prodej lístků do
tomboly a prodej vkusných kytic. Do bufetu vě
novaly dámy ústecké velice dobře a chutně apra
vené pokrmy a nápoje, které šly čile na odbyt.
Otevření spolkového domu mě!'o tudíž, jak dálo 8e
při známé horlivosti ústeckých pracovníků, veliký
úspěch jak morální tak ij foanční. K další prácí
přejeme upřímné „Zdař Bůhí*

Odhalení pomníku Karla Havlíčka
Borovského v Choemlf, pod protektorátem
městské rady a za účasti všech spolků místních
i okolních a studentstva stane se v neděli 28. čer
vence t. r. péčí Okraši, apolku. V předvečer slav
posti o půl 9. hodině ve dvoraně Panského domu
akademie. V slavnostní den dopoledne o půl 10.
hodině seřadění epolků v Palackého třídě, odkud
se průvod odebéře k pomníku. Pořad u pomníku:
1. Slavnostní sbor přednese sl. zpěvácký spolek
„Zvukobor“. 2 Přivítání účastníků zástupcem obce.
3. O Karlu Havlíčku Borovském a jeho činnosti
promlaví p. JUDr. Ladislsv Klumpar, advokát
v Praze. 4. Odbalení a odevzdání pomníku. Odpo
ledne o půl 2. bodině seřadění v Palackého třídě
a průvod do knížecích Pelin ku lidové slavnosti,
kde provede „Sokol“ prostná evičení V. sletn a
ženský odbor jeho cvičení a kaželi. — Zábavnou
část obstará místní stadentatvo a hudební sbor
„Sokola“ chocenského, řízený kapelníkem panem
Aloisem Kubíčkem. Za nepříznivého počasí odpo
ledne slavnost v sokolovně s týmž vstapným.

Z Chotěbořska. Že hospodářskávalná
hromada dne 7. července v Chotěboři odbývaná
byla dílem pokrokářským, ví již dnes na Choté
bořsku každý. Jest to útasná drzost avolávati
valnou hromadu úskočač proti stanovám. Že tu
byli všichni rolníci uraženi, to také víme a ne
musil nám to povídat ani chotěbořský „Obzor.“
Či není to urážka rolníků, když lidé, jimž země
dělské zájmy jsou Španělskou vesnicí, násilně ko
mandují, aby valuá hbromeda byla v den, když
rolníci byli nepřítomni? Není to urážka rolníků,
když na valné falešné hromadě byli a hlasovali
socialisté? Mimo to tato valná hromada měla i
rát protikatolický. Jednalo se oto, aby odstraněn
byl z jednatelství p. farář Vlček. A tu čtenářům
i p. faráři Vlčkovi musím pověděti, co posud
jsem tajil, ačkoli jsem věděl, že vhodný okamžik
přijde. Byla pokrokářská achfze, kdož bylo ust<
noveno p. faráře Vlčka z jednatelství odstraniti. A
byla hledáva odoba v osadě p. faráře, která prý
by se mu postavila a vedla proti němu opošici.
Byl vyblédnut rolník p. Dvořák, předseda hospo
dářského spolku. Mám důkladné zprávy o tom,
jak v různých rozhovorech tento rolník proti p.
faráři Vlčkovi byl štván, sám proti němu také
mlovil a pokrokářům přizvakoval. Proto byly časté
poznámky v „Oav. lidu“, že pan farář ztrácí již
půdu i doma. Řeknu hned, že mě do těchto ne
čistých plánů zasvětil učitel, a tea mi řekl, že se
o tento plán přičinil nejvíce učitel S. z K. Máme li na
zřeteli, že farář Vlček častěji mluvil na schůzích
proti pokrokářskému heslu: „s náboženstvím ka
tolickým ze škol ven“, pak pochopíme vstek po
krokářů proti němu. Proto pravím, že schůze ona
byla urážkou nejen rolaíků, protože tam roshodo
vali nerolnlei, ale také katolíků, což by pokrokáři
nyní rádi katolickému lidu sastřeli Rolníci, ne
eháte se takto nrážeti ? Vaší povinností jest, žá
dat valnou hromadu novou, protože prvá bylane
právem a úskočně svolána. Panu faráři Vlčkovi
jsem sice dopsal soukromě, ale povídám to tóž
veřejné, že pokrokáři a vůbec šivlové protikato
ličtí užili rolníka Dvořáka jako nástroje. N.N.

Vzácná polkrokovest kolínského
Duškova časopisu. Víte, od koho © chce
teď — pravíme teď — poučovati „Česká Stráž“ o
Husovi? Od německého (!) a k tomu katolického
kněze ze století XVIII. Prý ten kněz (August
Zitte) vydal koihn o Janu Husovi, v níž ge nechce
chvíti „před sykotem badího plemene, před Ižíl“
(Jen je-li ten katolický apisovatél pravýl Od té
doby, kdy dokázáno, že evaogeličtí klerikálové

balamatili lid L*ipogiem, musíme býti k jejich
tvrzoní velice opatrní.) Ten německý knět praví.
že bylo od jesnitů mnoho děl Hasových do ohně
bozeno. Snad by měl p. Dušek věděti, že jesuité
i kacířské kniby scbovávali; za to jest známo, že
busitští stoupenci Jana ze Želiva trbali koihovny

to jsou spisy Husovy, ješ jesuité nadobro zničili?
Byl (dle Zitta) Has odsouzen mímo jiné proto, že
nechtěl zatratiti učení Wiklefovo A tohle odsou.
zení se nelíbí Zittovi, který přece mohl věděti,
jak ještě o mnobo později Luther a Kalvín pro
následovali vášnivě ty, kteří se odvážili proti je
jich učení něco tvrditi. Zaal Zitte ty veliké ne
proyaly, jež Wiklef šířil a které ani pokrokář há
jiti se neodváží? A dobrácký Zitte, který Husovo
učení velebí, jako by ani nevěděl otéch názorech
Hasových, které nejen že byly rozhodně bludné,
ale zároveb i velice zpátečnické. Odvážil by se
na př. p. Dušek nyní dle Husa tvrditi, že papež
ství bylo založeno teprvé za Konstantina Vel., že
panovala nad církví papežka „Agaes“? Bude ká
zati p. Dušek, že člověk ve smrtelném hříchu po
stavený všemi dalšími, i dobrými skutky hřeší?
Bude někdy tyrditi, že člověk smrtelným bříchem
obtížený všecko, čeho užívá, krade a že sa takovou
krádež má býti trestán? Usiloje p. Dušek, aby
likoaví křesťané byli násilím pušeni k večeři
Páně? Také se neodváží tvrditi s Husem, že zu
tvrzelí kacíři mají býti na brdle trestání. Nevěděl-li
o připomenutých zásadách nic ten dobrácký Zitte,
Snad by už konečně měl o nich věděti aapoň něco
sám p. Dušek a v zájmu vědecké pravdy o tom
očiniti výkiad. Vždyť nož dle slov samého Zitta
dávno „pominulo násilí a smíme beze strachu říci,
co jest pravda a co nepravda.“ Čita svoboda pro
vaši církev neplatí? A pak vězte, že velikou
chválou Husa marně již budou čeští evangelíci
odvraceti pozornost od svých přímých patronů
Kalvína a Lathera. I o těchto dvou rytítích „re
formace“ dovědí se široké vrstvy lidové mnoho
pravdy a poznají, jak tito vlastní zakladatelé evan
golictva rozuměli snášelivosti a humanitě.

Výbor k oslavě 100leté památky
obnovení gymnasia jičínského oznamuje,
že památník bude ke konci července dán do tisku.
a proto vyzývá znovu důtklivě všechny ty, kteří
dosud adres svých nepřihlásili, aby učinili tak
nejdéle do konce toboto měsíce; jinak by v Se
znama byli uvedeni jako abiturienti bez označení
jejich nynějšího postavení,

Z Havlovle. V neděli dne 14. t. m. po
řádána v Havlovicích důvěrná echůze, při které o
„důležitosti katolické orgavisace“ velice pěkně a
časově promluvil p. Frant. Šapka z Hradce Král.
Uvádíme stračně hlavní myšlenky řeči. Nejširší
vratvy lidová, rolnictvo, řemeslnictvo, dělnictvo i
část intelligence domáhá se úpravy svých poměrů,
jelikož „svoboda“, která dána k rozkvětu hospo
dářskému v r. 1859, nepomobla stavům těm; při
nesla vykořisťování nejčetnějších vrstev lidových
ku prospěchu několika jednotlivců, jimž lid vydán
oa pospas. A poněvadž k nápravě těchto poměrů
vtírají se s nekalými úmysly svých vůdců různé
strany, které však svorně hudou nyní píseň po
zkašenustech ve Francii aItalii, již atarou a zpá
tečnickou, že 8e má odstraniti náboženství ze škol,
rodin a státu, museli vyvetati a organisovati ka
tolici. Ti právě nejen savedením, ale i přesným
plněním i náboženských povinností všech a všady
ve škole, v rodině a státu chtějí vychovati a 80r
Ganisovati všecky katolíky dobré vůle, aby při
příštích volbách neprošli tací, kteří, ač lidu plnými
ústy slibovali vše možně, nyní v parlamenté, místo
co by se nejdříve starali o úprava téžce doleha
jících hoapodářakých poměrů a zavedení starobního
a invalidního fondu, starají se nejdříve o raskou
dumu, polské volby a o dvakráte již porotou
odsovzeného vraba Hilsnera. Pan řečník v další
poutavé řeči ukázal na poměry v různých státech,
kde náboženství ze škol vyloučeno a na poměry
vzorné, katolíky spravované Belgie. Končil pak
žádostí, aby přítomní stali se rozhodnými katolíky,
pristapovali k místní katolické organisaci a aku
pině všeodborového sdružení, aby neodbírali Česo
pisy protikatolické. Po přednášce přihlásil se ke
slovu soc. demokrat — jak jsem již pravil — od
víry odpadlý p. Fr. Lslek, který žádal, aby pan
fečník přítomným ženám vysvětlil, co to vlastně
rozluka manželství jest. P. řečník ovšem oobotné
vybověl a vysvětlil, z jakých důvodů chtějí „vzoral“
opravovatelé rozluku manželskou, a proč my kato
líci hájíme posvátnost a nerozlučitelnost stava
manželského. Škoda jen, že debata nemohla 8e
rozvinouti — měl p. Lelek i jiné ještě návrhy a
jak bylo lze vycítiti, i osobních věcí se týkající,
Jelikož hacičská trubka venka zshlabolivší uposor
ňovala,že stálými dešti rozvodněnáÚpa povážtivě
stoupá. Panu řečotkovi vřelý dík za jeho před
pášku a obětavost.

Staroslavné učení jihočeské, gym
neslam Jindřichohradecké, konávednech
2.—5. srpna t. r. jubilejní slavnost stoleté obnovy
své sloratným rodákem, knězem Fr. Janderou. Za
tou příčinou čioí se v první řadě zdvořilé pozvání
k bývalým žákům toboto gymnasia, k bývalým
jeho professorům,jakoži ke všem, kdož v různých
příčinách byli kdy ve atycích atímto staroslavným
učením a s městem Hradcem Jindřichovým vůbec,



aby se ku slavnosti té dostaviti ráčili na důkaz,
že pochopili s chápou i oceňují kulturní i národní
výsnam jmenované školy. Mohutné to shromáždění
žákův, učitelův i příznivcův ústavu i města budiž
zevním zoakem vniterního přesvědčení, čím byla
škola ta městu, státu a národu, jemuž dala tolik
sdatných synů! Na shledanou, přátelé, ve dny
2.—b. erpna v Jindřichově Hradci. Program slav
nosti jest tento: V předvočer,v pátek dne 2. srpna
1907 o 8. hodině velká slavnostní akademie za
epoluúčinkování mnobých vzácných sil hudebních
a pěveckých, bývalých i nynějších žáků ústavů.
Čistý výnos věnován bude založení jubilejní na
dace ve prospěch stadujících tohoto ústavu. V 80
bota dne 3. srpna 1907: O B. hod. ranní tichá
mše v kapli gymnasijní, již sloužiti bude nejstarší
absolvent ústavu komandér ryt. řádu křížovníků
se červ. hvězdou P. Aug. Cassali. Prohlídka gym
nasia a Musea městského. O 10. hodině v zámecké
rolundě uvítání účastníků sjezdu. Starosta města
pan JUDr. Václav Naxera, rytíř řádu Františka
Josefa. Zahájení sjezdu. Zapisování hostí do knihy
pamětní a fotografování účavtníků sjezdu před zá
meckon rotundou. O 1. bod. epoledne slavnostní
banket v sále na Střelnici. Příbor 6 K; přihlášky
nejdéle do konce měsíce července. O 6. hod. od
polední vycházka do Obory panské, O 8. bod.
přátelský večírek « gále na Střelnici. Hudba stře
lecká řízením kapelníka p. Pojmana. V neděli dno
4. srpna 1907: O 6 hod. ranní budíček. O9. bod.
peřadění slavnostního průvodu epolků, cechů, sta
dujících a přespolních hostí v sadech Jablonského.
O 10. hod. slavnost odhalení desky faráře Frant.
X. Jandery, zakladatele gymnasia: a) Polní mše
na náměstí před budovou bývalého gymnasia; b)
Slavnostní kantána zapějí zpěv. spolky „Černín“
a „Slávy Dcera“. c) Slavnostní řeč, -C, k. ředitel
gymnasia Ph. Dr. Antonín Decker. d) Odevzdání
desky v ochranu města a hold zakladatelům ú
stavu. Obědy v různých hostincích dle přihlášek
jednotlivých ročníků. O půl 3. hod. odpol. student
ský výlet do útaloého údolí „Rudolfova“. Národní
slavnost v Rudolfově, Buffet dam. Hudba střelecká.
Vstupné 40 h. O půl 9. hod. Regatta veslařekého
a bruslařského spolku na jezírku „Vajgaru“ spo

čírek na rozloučenou v sále na Střelnici. V pon
dělí dne 5. srpna 1907: Sjezdy jednotlivých roč
níků. Přihlášky kajozdu a na byty buďtež zasílány
pořadatelskému výboru nejdéle do konce Července
1907. Ubytovací kancelář v době sjezdu na městské
radnici v přízemí.

Prosba. Horlivý a obětavý uašínec p. To
biáš Petr v Bezděkové vyhořel. Prosíme přátele,
aby nějakým dárkem laskavé na něho pamatovali.
Dary přijímá a kvituje administrace t. I.

Různé zprávy.
Zmamení času. V minolémčísle Obnovy

v dopise z Prahy bylo si stěžováno do toho, že
kněží ještě namnoze a katolickou organisací vá
haji. A přece není příhodnější doby než-li právě
ta, vo které žijeme. Na venkově našem ztajena
jest tak veliká aíla, že by nepřátelé. naši žasli,
kdyby všude všichni kněží chopili se práce. Mně
to tak přichází, jako napjetí parního kotle. Náš
lid jest velmi rozhorlen proti těm, kteří začali
8 agitací protikatolickou, zejména „s náboženstvím
katolickým ze Skoll“ Mám-li mluviti o pokro
kářských učitelích, musím podotknouti, žetito lidé
ve své amělosti ani netuší, co by se dělo, kdyby
kněží jím měřili stejnou měrou a kdyby lidu všude

tolicismu. Pravím a podtrhoji své tvrzení, že jest
hříšno propásti tuto chvílí, kdy lid na činnost
knězovu žíznivě čeká. Volám na všechny kněze:
„Lid na Vás čeká, kněží katoličtí, chopte se práce
a obatarávejte každý svon farnost. Jděte mezi lid
a mluvte k němu, co nepřátelé chtějí, jak mluví
a plší,a katolické hnatí se stane mořem. Sledujte
veřejný život, čtěte, vzdělávejte se.“ Bohužel mosím
říci, že jsou kněží, kteří nevědí, co se ve světě
děje, a co znamená to hnutí katolické, jehož 0
blasy k němu doléhají. Znám kučze, kteří nemají
ani jednoho katolického Časopisu, neboť jim po
stačaje „Nár. Politika“ nebo „Kurýr“. Jest to
strašné. Proto souhlasím s tím, aby Se mezi vámi
větralo a aby takoví nájemníci byli plným jménem
uveřejňování. Povstaňte ze sna, čas se přiblížil.

Masaryk a židé. Velikýhuěvpanuje nyní
mesi předáky sociální demokracie. Voličstvo po
návrhu Luegrovu na zavedeuí starobního a inva
lidního pojištění dává nepokrytě na jevo své pře
evědčení, že o třídy utiskovaná křest. sociálové
starají se daleko pečlivěji a opravdověji než Boc.
demokraté. Masaryk snažil se trochu zatušovati
blamáž svých chráněnců a proto aspoň řeč Lue
grovu ve sněmovně 20, t. m. kritisoval: „Očeká
val jsem, že dr. Lueger navrhne, aby do služeb
všeobecného starobního a invalidního pojišťování
postaveny byly bohatá (1) olrkov, bobatá hierarchie
e bohatá plutokracie.“ Prý řeč Lnegrova jest ja
kýmei byzantinismem; otáska takového pojišťování
není otázkou filantropie (lidomilnosti), nýbrž e
táskou zákoca s spravedlnosti. — Slyšíte ty ubohé
fráze „velikého myslitele“? Proč tedy o tu s
vedlnost a zákon te mostaralMasaryk sesocialisty

rázně děívnež Lueger? U ka byzantinismus
(patolízaletví) není žádný? Velice často vychva
lovat soc. demokracii a nevystoupiti rázně proti
jejímu surovému násilnictví a nejnišší sprostotě —
to už není byzantinismus? —Ale nejzajímavější jest,
še mluvil Masaryk o bonaté církvi, bobaté bierarchii,
ale nikoli o bohatých židech. Bohatá hierarchie|
Kdyby na př. měl některý kanovník králové
bradecký aspoň polovici toho ročního důchodu,
jaký má prof. Masaryk, byl by velice spskojeo.
Věrný a krajné poslašný panoš Masarykův Herben
také právě nemiluje evangelickou chudobu. Jang
prohlásil, když se jednalo o převzetí „Casu“ stranou
pokrokovou, v dopise adressovaném Macharovi, o
Herbenovi takto: „Strana s ním nebude vyjedná
vati i z jiného důvodu. PM prvaím jednání (před
2, lety) o předání Časn straně prohlásil, že on
potřebuje pro sebe měsíčně 600 korun a ly že musí
mít.“ Tohle bylo vytištěno v „Čase“ 10. pros. 1905
A sám Herben v Čase Ikal, jak mu málo chtěli
pokrokovci pomoci. Vždyť — považte tu amělost
—nabízeli mu za rodaktorství pouhých 240 korua
měsíčně| — Na tohle přece nemůže býti nadšený
ctitel chudého Chelčického živ. Tedy pozor! Herben
musí mít pro sebe aspoň 600 korun měsíční, A
jaký jest blahobyt té „bohatá“ ofrkve, pane Maga
rykuf Na jednoho obyčejného kněze v Rakousku
přijde průměrně čistého příjmu 900 K, jež by
Herben spotřeboval za půldrabého měsíce. Na
biskupa průměrně přijde v Rakousku ročně 62 000
K, z nichž se podporují nejrůznější dobročinné
účele. Co z těch peněz obyčejně bisknpovi zbuda,
patrno ztoho, že budějovický biskup Říha zemřel
tak chud, že mn nezbylo ani na pohřeb, a že po
kladna Bryaychova při jeho amrti byla vyčerpána.
Na jednoho řebolníka připadá z klášterního jmění
průměrně 600 K, na jeden kostel v Rakousku
přijde ročně hrubého příjmu jenom 1300 korun.
Zanechejte tudíž, veliký Hlosofe, zbytečných před
sudků, šířených s okatou tendencí od socialistů,
kteří báchorkami o velikém jmění církevním chtějí
odvrátiti pozornost od přeplněných žoků avých
komandantů, totiž židů. Plutokracie' Vláda pe
něžníků! Kapitalismus! Kde se jen taková vláda
výhradně nachází? Proč jste se ostýchal říci to
otevřeně Vy, jemuž stoupenci připisují „přímo
čárné“ myšlení a jednání ? Jediný žid Rotschild měl
z dráhy Ferdinandovy a dolů Ostravských ročaš
40 millionů K, tedy dvakrát tolik co 12.500 kněží
dohromady. V Rakousku jest veliký počet ještě
jiných milionářů židovských. Proč jste nezavadil
o jejich žoky přímo? Prvč jste neprohlásil určitě,
že starobní a invalidní pojištění lehce by 88 pro
vedlo, kdyby Konečně přestalo se sypati do po
kladen židovských tolik peněz, jak se nyní děje?
Proč jste bez rozpaků neprohlásil, že by se mnoho
napravilo ve financích státních, kdyby byla ko
nečnězavedena všeobecná vzestupná daň s příjmů?
Zavaditi o židovstvo — to jest pro Vás práce ve
lice nepříjemná. Ale pozor! Židé se nestarají o
Vaši popularitu k vůli Vám, nýbrž k vůli sobě.
Až nebude potřebí, abyste je kryl úzkostlivě svým
„pokrokovým“ štítem, až nebudou potřebovati
advokátů z křesťanské krve zrozených, pak dají
všem kvinde. Vychází v Praze židovsko-národní
týdenník „Selbatwehr“ (noabhkogige jůdische Wo
chenechrift), který napsal v 19. čísle: „Kolik židů
skočilo by do ohně při pouhém vyslovení jména
Masaryk, Herben, Němec, Svukup .. . Suad ko
nečně židé v Čechách se probudí a uznají, že jen
na sebe se musí spoléhati, svůj jazyk a mrav
pěstovati a ne sí páliti prsty za prospěchy cizí.“
— Tedy jen pozor! Možná, že ta židovská re
klama Vašemu jméno dělaná taky brzy přestane.

Spolek emeritů katolického kleru
ve Vidml. Vr.1906 přistoupiloka apolka emeritů
70 katolických kočží, s pojištěním celkom na 30.343
K, 9 pojištěných členů zemřelo a 6 pojištěných stalo
se invalidními před uplynutím doby karanění (pěti —
resp. desíti let pojištění); tito obdrželi etatatární od
bytné. Koncem roku 1906 bylo 1818 právoplatných
pojistek celkem na 800.368 K ročního důchodu. Na
příspěvcích zaplatili v roce 1906 pojištění členové
97.215 K. Příjem z úroků obnášel ga rok ten 23.403
K. Na odbytném a podporích vyplaceno roku toho
0396 K. Hlavol fond vsrostl během r. 1906 o 87.000
K a obnášel koncem roku okrouhle 568.325 K, Fond
režijní páčilse na 87.614 K a fond bezpečnostní na
44.874 K.Jmění spolkové koncem roku 1906 obnášelo
641.800 K. Z toho jest část 619.000 K uložena v pu
pilárně jistých cenných papírech a deponována k vůli
úplné bespečaosti u c. k. priv. úvěrního ústava pro
obchod a průmysl ve Vídni. Předsednictvo Spolka
emeritů osvobodilo ve smyslu dotyčného nenesení od
1. června 1907 každého katolického dachovního, který
do roka po vysvěcení se člena spolku ee přihlásí, od
placení zápieného. Stanovy s sazby sasílá besplatoč
ba přání ředitelství „Spolku emeritů“,Vídeň I., Renn
goswe 13, (Janushof l)

Nvětskásláva1 u socialistů —polní
tráva. Na vůdoe sociálních demokratů v Německu
čeká zvláštní překvapení, které ma asi sotra budo
milým. Eesonští soudruzi dádají, jak sděluje časopis
„Dentecbe Nachrichten“, aby sjezd „soudruha“ Bobela
popohnal k sodporidnosti, še dědictví po Koliman
noví u větší části atrčil do ové vlastní kapsy. Bebel
dám se věsk vyslovil, Be dědictví toto v obnosn
300.000 marek bylo mu dáno jako odměna se jeho
dobré rady, ktaré dal infenýru Kolimanoví, a ss to,
de če ho v parlamentě tak rásně zastal. Soudrasl es
vonští všek namítají: „Jestliže Kolimann chtěl skutečně
dobré rady Bebelory honorovati 200.000 M, tak byl,
jek tvrdí jeho vydědění příbasní, na mysli pomaten,

a pak teké jeho závěť byla neplatnou. A ua to, eo
poslanec v parlamentů vykonal, nesmí poslanec vůbec
nějské odměny příjatí ani si dáti seplatiti.“ V Esaenu
se nepochybuje o tom, še dědictví bylo odkáséno
straně soc. demokratické n Bebel jen formálně dědicem
by! ustanoven, poněradů aci strana sní její před
sedniotvo nemůle býti formálně dědicem natanoveno,
poněvadé schází oblme vlastnost právnické otoby.
Bobel aš dosud v této věci dádného vysvětlení nepodal
— protoho chtějí esenští soudrazi k tomu donatit,
—Bobel do nedávaa byl úznáván za předaího po
hlavára socialistů všech Lečjeho násilné vystopování
proti nocislistům svóráznějším, svobodomyslnájším
pošramotilo jeho popularita značně. Bobel jest zkost
natělým, nedůtklivým atarcem, jehoš dráždí k hošvu
nové proudy v socialistické epolečnosti. Ač socialisté
se vysmívají prohlášení papeleké neomylnosti, sami nad
sebou mají ztraulého sociálního drgmatika, kerý Ipl

na pendežitolných zásadách A pronásledaje volnoukritiku vlastních poddaných. Že socialisté v Německu
při posledních volbách do říšského wnámu tak velikou
porážka utrpěli, na tom má mpoho viny vrtošivý,
panoračný steř:c Bebel, jehož poslední činy tolik so
oialistim před vořejovatí ašk dili. Není tudíž diva,
že by rádií socialisté svého vůdce viděli již na vý
měaku, aby atafeckou neústupností 4 hassrskými
koasky strana dále nepoškozoval.

Liščí chytráctví — vyšší, reformo
vamou mravoukom pokrokového učitel
stva. P. Jos. Hofer se Slatěnic věnoral v „Nadinci“
socialistickým učitelům z olomoucké jednoty toto „z8
aláno“: „Jak jast ctěným čtenářům t. I. saámo, uve
řejnil jsem v tomto listě 1:. kv.tna b. r. zpráva, že
jistý učitel z olomoucké jednoty odpověděl na křesťan
ský pozdrav žáka Pazdery vypláznatím svého jazyka
a že řekl svóma faráři, de „Otče náš“ není modlitbou.
Dále, že učitelstvo okresa vlomonckého 88 Usn6680 va
výbora podporovati volbu sociálního demokrata, ježto
prý socialisté vymohou volnoa školu, 2. rozluku man
želakou a 3. odlaka církveod atátu Výbor olomoucké
učit. jednoty mne vyzval ve „Věstníka“, bych onoho
učitele haed jmsnoval. 29. Červns b. r. jsem opět
v tomt> listě odpověděl, že ho budu jmenovati, jen
aby sa sám předseda jednoty p. Veselý na prohlášení
p depsal, poněvadž právě jeho podpie má pro mne
větší cena, než celéjednoty. Ale co ae nestalo? Výbor
olomoucké učit. jednoty by rád očistil nejen evou
v poslední dobé pošramocenou pověsť, ale rál by po
mob! z bahna arému předsedovi Veselému. Proto 83
celý výbor utekl šikovnd do pokoatalho prostějorekého
plátečku „Soahy“ a do sociálně demokratického „Hlasa
lida“ ze dne 13 £t.m. a oznamuje 9. čerrence b. r.
české veřejnosti nadutě, že prý jsem onoho učitele
posud nejmenoval, ponsvadě prý se bojím soadního
stíhání. Pánové, ne tak. Soudního stíhání ee ani dost
mále nebojím. Vždyť vám ho chci jmenovat Což pak
nemáte tolik elly, abyste řekli svému předsedovi:
„Tak se přece do čerta podpiš ?“ Aneb Vám snad p.
Veselý svůj podpis odepřel? A konečně jste snad
staré báby, abyste se v jedaotě nezmohii ani na ša
lobn proti mně? Všdyť jsem vám přece napsal, že
ten učitel je daší olomoucké jednoty. Jste praštění
ytlem již všiohní ve výboře, če mne nechápste?

Šitoiti jete mi, če mne v očích celé veřejnosti,
nejmenuji-Ji bo, označíts jsko nízkého na cti utrhače,
lháře a pořád nic. Chboste z horké lázně vylézti neo
psření? Proč mne „neřežete“ ve svém „Věstníku“, a
proč ue v „Pozora“, proč v pokoutaí, bezvýznamné
prostějovské „Saazs“? Drasí páni „eminsntně osvětoví“
z olomoucké učit. jednoty. šalujte mne hned jménem
jednoty a já nastoupím důkaz pravdy anob ať se po
depíde váš slavný předseda na vybídnatí ve „Věstníku“
Pak onoho pana ačitelo hned jmenuji, aby mne mohl
uoudně stíhat, ale pak nastoupím opět důkaz pravdy.
Co tedy jeňtě chcete? S Taliánem bych se již spíše
domlavil neš a „eminentné osvětovým“ stavem učitel
ským olomoucké jednoty. Jakmile „satroubíte“, tak
z vás-jde hrůza a leze nama „eminentní osvěta“ a tu
es domníváte, ša tím oblafuete kde koho. Pročeš jen
se nebát a statečně podat na mě šalobu. Je vás více
a proto ten šert snáze zaplatíte. — Z uvedeného pa
trno, jak pokrokoví zbabělci prchají před sodpověd
ností za vlastní činy a jak místo sebenápravy pokoat
vím způsobem dovedou mrskati toho, který jim pravdu
pověděl.Politika chytré lišky! A tihlelidé odražají
6s velebiti Husova neohrošenost, tible lidé si troufají
tyrditi, de zreformují morálku,

Nevékrvavé násilnosti socialistické.
Na moravském Ofešíně konali socialisté 31. t, m.
výlet do lesa „Trávníka“, K večera ae dali do rvačky,
a když je napomínal vážený p. Navrátil, sasvištěla
vadachem dvě polena, pak sklenice, až ubožák skácel
se k zemi. Snad takhle chtěli socialisté skutkem pro
jevovati touhu po míra mezi národy, svůj odpor proti,
krvavému vraždění a militeriemu. Navrátil potácel
se úplně krví zbrocon na pokraji lesa. A snovra vrbli
ae mokroborští násilníci na p. Navrátila, jehožby bylí
snad poleny s nedalekéhometru vsatými ubili,la by
býval nepřiskočil na pomoc bajný Váci. Škaroblíd. Teď
všsk teprve mokrohorští socialisté vrhli ss poleny
jak raka maže silnými na hbajného, bili ho po
blavě a po rakoa, tekše v okamšika byl krví zalit,
Když hajný m četných ran krváceje s pod ranami s0
potáceje počal volati o pomoc,podal mu rychle jeden
s jeho snámých flintu, do níš apóšně vrasil náboj,
ale hajný v tá chvíli seslaben jsm ranami sotra jen
po ní raka vstáb!, kdyš tu oni mokrohorští s00.-dem,
tváči fintu mu vydrali. Pak vrhli se oa hostinského
p. Jaška, jenž popřával místní organisaci a sobe místa,
mlétilí ho poleny, aklenicemí, hliněnými děbánky atd,
aš z četných ran krráceje klesl k zemi. Snad by bylo

toto bohopusté řádění potrvalo ještě dále, Kay “bývali ně se sousedů novjali okrravěnýc a
rohlídae Navrátila s je neodváděli. V té obvíli přiběhl
na Ořelín do hostinoe asi 7letý hoch hajného Škaro
hlída Karel, jenš celý slokaný v pláči vyrazil hostům

vsabrádneA ootsÍ drahý“bm mj jeoslév i", v tom přiběhl druhýposel, volaje o pomoc,

kb letišti Jediv krvíŠkaroblid,Navráti)s Jašek.vi če na tři kusy rozbili flinto, že je tam

jistě sabijí nepřispěje-li se ka pomoci. Ns Úřešiaěnastala v té ohvíl nevypsatslné panika. Na tato po



vu -asi 5 hostů, záhodou nimrodů, cho

pilo 00nůžek a kvapili s hostince, p pěli kuF moci svým opolobiiáním. Kdyš vyběhl hosté na
révrší a duba sa Ořešínem, potkalismutný průvod,
Dra muži polo nesli, polo vedli p. Navrátila, několik
kroků dále vedli sase dva kníšecího hejného Václ.
Ú"arohlída, jemně :e krev lila po obličeji. Hosté svů
děvše spěšně, co a jak 60 stalo, kvapilí dále, aby

skytli pomoc host. Jaškovl. Na výletišti mokro
orští sociální demokraté Pvali dále. Hosté domlu

vami a mírným slovem hleděli snřivoe ukonejšíti, ale
marně. Musili astoapiti. Ta rfanatisovaní sociálně
demokratičtí rváči je bnali do lesa. Jen pohled na
hlavně pušek a revolverů, jimiš 4 hosté byli ozbro
jeni, zuřívce zarazil. Vystřelenodo vzdachu z revolvera,
dyš tři zo zuživců vrhli se na finta jednobo s hostů

a obtěli mu ji vyrvati. Před tím jeden z hostů poslal
svůj povoz do Jebnic pro četnictvo a během několika
minut dostavil so tam četnický otrétmistr p Fogsl;
přišel právě v nejkritičtější chvíli. Na Ofašíně totiá
před hostinec, kam odvedení byli okrvavění pánové
Škarohlid a Navrátil, přitáhli mokrohorští soudrazi,

kteří, když shlédli knížecího zřízence Škaroblída před
četně shromášděným obecenstvom, které v bearadností
tu stálo nevědonc co dělati, vyhrošovali mu zabitím
atd. Nato sjednán klid. Večerní taneční zábavaso již
nekonale. — Zase jedna nkáska, jak socialisté štvaní|
svými listy proti straném jiným — rozumějí svobodě,
bratrství. „Právo lidu“ ovšem se baď „abohbýchsou
drubů“ zastane, nebo o tom násilnictví se ani nezmíní.
A nejvíce bude mičoti pokorný sluba socialistů „Čaa“.
Masaryk také rozhodně nepodá interpeliací namířenou
proti dtváčskému a surovérau pesní radého tiska a
proti barbarekým skutkům s00. demokracie.

Drabá česká pont do Lurd. Ozoamaje
se znova, že přijímejí se přihlášky pouze do I a M.
třídy a to do 1. srpna. DoITI. třídy nelze již nikoho
přijmonti; účastníků pouti je již přiblášeno přes půl
čtvrta ste. Milodary zaslány ze 160 farností. Další
milodary pro chudá poutníky příjímá Leopold Kolísek,
farář v Předklášteří.

Křesťanským firmám odporačajemein
serování v kapesním kalendáří „Křesťanský organi
eátor na r. 1008". Velký náklad zabezpečuje výhody
této inserce, zvláště při nynější rozsáhlejší organiseci
katolíků. Ceny velice mírné, bez konkurence, umož
ňují insorování a zvlášť připomínáme našim katol.o
kým firmám, aby neopomenaly apozorniti ne sebe naše
katol. orgenisace, jelikoš všichni členové naši vymaní
se s podračí firem nám nepřátelských. Objednávky
přijímá nejdéle do 30. srpna 1007 Josef Polák, admi
mistrator kalendáře v Hradci Králoré, Adalbertinum.

Odporučujeme ředitelům kůra | Časopis
Cyril“ (ročně 440 K) vycházející redakcí Mnsg.
Sbnera. Obsahuje kromě běžných zpráv vědecká po

jednání a přílohy notové, jež rozbojnití mohou značné

repertoir našich kůrů. V posledním čísle jest vJEloze mše Cainerova. Prof. Orel pobračuje v literární
části ve studiu českých tropů a historicko-kriticky
probírá píseň : „Nastal nám den veselý“.

Úpadek zemědělství. V r. 1846.šivilo
zemědělství anglické ještě 909/, vůeho obyvatelstva,
does diví už jen 109, — míněna ta hlavně chleborá
výšiva. Ovšem tehdy měla Aoglie 23 mil. obyv., dnes
jich má 46 mil. — Celá plocha obilí věnovaná v po
eledním třícetiletí klesla o víc než 409, luka s pa
stviny se rosmuošily o třetina, ale podet dobytka ne
stonpl vajně (o 50, [) Proto také živilo-li v Angliido
byté mano ještě v lotech 70tých 859, všeho obyvatel
stva, daes utačí na zásobení sotra 65%, — jedné
poloviny! Ale Anglie nejen še nedovede tedy sama
potravinami zásobiti leda malou část obyvatelstva,
ona má ještě jiný přísnak obyvateletva čtetě měst
ského. Potřebuje stále více bílého ableba a maasl V
roce 1871 obnášela spotřeba půenice na každého oby
vatele ročně 136 kg, snes obnáší přes 160 kg. Joltě
více atoupl konsum masa. Byl v roce 1871. 40 kg na
jednoho obgvatele, dnes psk obnáší 60 kg na obyra
tele. Už v letech sedmdesátých dovážela ui Aoglie
všech potravin s císiny tóměř sa 4000 millionů K,
does u jich dováží akoro za 5000 millonů koran. To
soaší asi tolik, jak by celá naše říše ae souaedbími
balkánskými zeměmi, vše, oa sklidí v obilí a jigých
plodinách a vytěší v dobytka, ale vše, nic si nenechá
vajíc, savezla do Aoglie. Anglie pak z:ráví to ještě
vedle svá vlastní těžby zemědělské, jež vydá jen o
třetinu móaě než těžba polovice rakouské. Oltad
Aoglio snaží se, jak by zemědělství svó povznesla,

Kolik vymáší u nás půda. Ujitková
půda dle ové jakosti jest rozdělena na pole, louky,
sahrady, vinice, lesy, rybníky a pastviny. Dle toho
jeat výnos také různý. V zemích koruny České jest
výnos 1 hektaru (51/, měřice) půdy tento: v Čeobách
vynáší průměrně pole 18:98 K, louky 16:60, zahrady
28-06, vinice 1288, lesy 6-10, rybníky 842, pastriny
888 K; na Moravě vynáší 1 ha. pole 16-06, louky
14 94, sabrady 38-70, vinice 34-54, lesy 464, rybníky
9:48, pnatriny 226 K; ve Slezsku pole 9-00, lonky
1256, sabrady 17 76, vinice ——, lesy 476, rybníky
18-48 a pastviny 2'40 korun, :

Nejstarší strome světa je naostrověCoy
lonu. Znalci odhadují věk toho stromu asi 9300 roků.
Spolapracovník francouzekéhogsograficko- národního
sboralku ten odhad atrrmoje. Aei 800 roků před Kri
stem byl donesen na ostrov Ceylon mladý peň stromu,
pod nímš prý seděl Buddha Gantsma, kdyš Daso
přijal božství. Z mladého toho stroma vzrostl ne
smírný onen kolos-stařeo, Poutníci i taristé vsdávají

kmetn největší pooey e nedaleko stromu sbudorali„pěkof chrámek. Pooolá staletí jest strompodlivě oše
třován a obráněn před pohromou. Strom jest pamět
níkem valné části avětové historie.

Na ochrana hudebních památek.
Hudební odbor Iméleoké Besedy obrací se k přátelům
české hudby s prosboa, aby veškeré starší i novější

hudebniny, déle spisy, brožary, časopisy, staré programy koncertní a pod., pokudjich sami nepoušívají,

vámovají archivu Umělecké Besedy. Hudební arohiv, jeně jest s čoakých největším, bylv posledních
datech í . u Kook je

plažnoa

tnačně rosmocšen, avšak přes
« mnohém obledůjištš'%TAY Brěkorý.Velikotd tTěty |

nahradí hudební odbor sasílatelům ihned, Ohledně
cenných jhudebnin starších, jicbš nelso získati, pro
níme aspoň za Jnekevéaposorační, jakého druhu jsoa,
s které doby a od kterého autora. Adresa: Umělecká
Beseda v Praze. .

Vysnšení Zuyderského jezera. Ob
rovský plán, od 20 let předmět ustavičných úvah a
úsilí Nisozemčanů,blíží se svému nskutečnčaí: vysu
šení Zaydorského jezera. Původně bylo nynější moř
ské rameno pevnou zemí 8 vpitrozemským jezerem
nevelké plochy. Severní moře provalilo se v prvém sto
letí před Kristovým narozením do země a zaplavovslo
ji stále více. Záplavy pokradoralya dostoapily vrcholu
v létech 3170, 1277, 3378, 1887 a 1862, Nirzemí má
plcšné rozlohy 83 tisíc km? Znyderaké jezero samotno
6250 km?, tedy skoro '/, celé země. Vláda zamýšlí no
ohati jezeru o 1200 ku! státi a ostatek záliva zas"
pati v bařinu, pouze ponechati v ní síť umělých prů
plarů Nejdůležitější a nejpevnější částí podujka byla
by stavba hráze 30 km dloubé od Ewyku k Pisamu
ve Fieglandé, Masila by vyčaívati nad bladinu mo:'
skou 8 m a nahoře býti 10 m Široká. Stavba bráze
trvala by 8 lot. Na ní vedle by dvoukolejná dráha a 7m
široká silnice. Soočasně s hrází stavěly by se prů
plevy pro budoucí bařenu. Vybírání a přesyp půdy
děl by se znenábla, po malých částech, a to čekalo
by se, až by vysypaná část zarostla rostlinetram,
Cslkem by stála atevba 260 mill, marek, ale náklad
ten bude úplně zaplacen získanou půdou. Velké při
valy a bouře mohou začasté práci ta přerušovati, ba
pičiti. S'avbs celého podniku vypočtena 432letal

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna jest zase na odchodu.

Prozatímní rozpočet schválen převážnou větši
noo. Pro rozpočet hlasovaly všecky strany

vyjma 80c.demokrety, Rosíny, české radikály,polskouJidovonstranu,dr. Ofoeraa Kurandu.
Před samým hlasováním udály se mezi čes.
agrárníky a národními katolíky z Čech nemilé
výstopy, které ani jedné ani druhé straně ne
slouží ke ctí. Vykonána také definitivní volba
předsednictva sněmovny, 4 zvoleno dosavadní
prozatímní předsednictvo. — České a polské
řeči byly již ve sněmovně zvláštními úředníky
zaznamenávány. Německo-židovské listy badoa
prý proto boykotovat čes. řeči: nebudou čes, řeči
uveřejňovat, i když jim korrespondencí říšské
rady ve výtaho budou doručeny. To bude
škoda| — Schváleny také předlohy týkající se
ražení 100kor. mincí jubilejních a ových pěti
korun. Na řado dosta) se pilný návrh Udrža
lův ohledně melioračníno fondu a maliorace
vůbec. Rozpočtový výbor podal o tomto ná
vrhu zprávu; meliorační zákon sám pro krát
kost doby nemohl býti v tomto zasedání změ
uěn, proto výbor rozpočtový podal zatím ka
schválení několik resolnc', jež mají býti pří
pravou k nedaleké změně melioračuího zákona
samého. Nutnost regalací 4 meliorací pocitaje
ee naléhavě ve všech zemích, proto také reso
lucu schváleny. Vedle toho projednány četné
jiné záležitosti. [ v panské sněmovně schválen
prozatímní rozpočet. Pauská sněmovna bnde sa
scházeti K dalšímu zasedání na konci rokov,
před velikonocesni a před letními prázdninami.
— Rakousko a Italie prý se dohodly o obme
zení vojenských příprav na svých hranicích.—
Ve vyjednávání o rakonsko-rherském vyrovnání
bude se pokračovat v Pešti,

Chorvatští poslanci v uherském sněmu
hodlají se na podzim rázně Maďarům opříti.
Připravují se obstrakcí zmařiti vyrovnání i vy
řízení vojenských předloh a ústavních záruk.

Horní anglická sněmovna echválíla pře
dlobu, kterou jest ženám, které mají již volební
právo do obec. zastupitelstev, přiřknata způ
sobilost, aby eve mohly státi členy obecních
rad a rad hrabstev.

Na Korei, která jest pod evrchovaností
japonskou, vypukla revolace. Císař korejský
musil se vzdáti trůno. Nový císař jest prý
však neschopným k vládě, státní záležitosti
řídí koranní princ.

Z hnutíkřest. sociálního.
Sociální a řečnícký knrs v Hradel

Králové Čilé katolické organisace králové-hre
decké během „každého roku od r. 1905 pořádají
vadělávací, sociální a řečnické kursy. R. 19065po
řádán byl kura jako soubor jednotlivých přednášek,
které byly předneseny v zimních nedělích. Probrána
byla podstata socialismu v růsných tvarech, po
jedoáno bylo o ochranném zákonodárství dělnickéra,
pojednáno o ehromažďovacím atiskovém zákoně,

podánpřehled ženské otázky a pypráoony časovénáboženské bludy. Kars tento měl povahu před
náškové informace. — O rok později (1906) byl
opětně pořádán kurs v červnu o svatodušních
svátcích po celá dva dny, kdy přihlédnutojiž bylo
k praktickému výcviku přítomných účastníků. Byl
podán též tbeoretický návod ku řečnictví. Před
nášky byly vybrány z nejpotřebnějších oborů soc.
vědy. Již tento kurs znamenal značný pokrok. —
Ještě lepších úspěchů dodělal se letošní kure, po
řádaný právě uplynulý týden od 14.—21. července.
Kura byl zařízen jako Škola 8 inžernátem, neboť
účastníci kursu byli vyměpváni i atravování ve
Wďdějtském semisáři „Borromaeu“. Přednášky

převsali předoí naši sociální pracovníci: Dr. bule,
prof. Drápalik, Dr. Reyl, Dr. Jindra, Dr. Hejšl,
katecheta Jukl, Dr. Petr, redaktor Sahula a sekr.
Mužík. Každodenně po 6 hodin vykládány byly
základní pravdy křesťan. eocialismu, soc. demo
kracie, probrána byla otázka dělnická, rolaiozá i
živnostenská, vyvráceny různé náboženské a dě
jinné bludy. Večer pak po dvě hodiny, někdy
ještě déle odbývány byly řečnické debaty, při
nichž jednotlivým účastníkům bylo umožněno, aby
se praklicky ve veřejném vystupování vycvičili.
Účast kursu všeobecně překvapilu i samé pořada
tele, nebot každodenně bylo na přednáškách 150
až 170 posluchačů, z nichž 18 dostavilo Se z di
ecésí jiných. Mnozí až z Budějovic, Pizně, Rož
mitálu, Moravy, atd. Nejenom pracovní vratvy,
ale i intelligenti bylí zde zastoupení; zejména
bylo potéšitelné, že90 procent účastníků náleželo
naší mladé goneraci Tento zjev budí nejlepší na
děje pro budoucnost. Podotýkáme, že neby] žádný
jednotlivec ani spolek zvláště zván, a že na pouhé
novinářské oznámení Be dostavili posluchači, ač
koliv před tím malý zdar kurau sociálního v Be
nešově odstrašoval mnohé od návštěvy. Velmi
mile působilo, že kurs poctil návštěvou odp. biskup
Dr. Jos. Doubrava, a jednání zúčastnil se též
vadp. kap. děkan Msgr. Dr. Frýdek. Pozoruhodno
jest, že ani jeden účastník neopustil kurs, leč
z podstatné příčiny, kdy zejinéna pro velkou vodu,
aneb pro neodkladnou domácí práci telegraficky
vyl odvolán. Jinak vydrželi všichni po B hodin
denně věnovat se svému vzdělání, a když v 80
botu večer kura byl nkončen, lončili Be Boad
všichni dosti neradi 8 budovou, kde tolik pěkných
myšlenek uslyšeli a příjemných chvil zažili.
Ukončení korsu mělo ráz Zvjimavé slavnosti. Ce
lému ačitelskémo sboru přítomnému vzdalí díky
veřejné členové deputace, která z účastaíků byld
zvolena k tomuto úkolv, Jednotliví řevníci děko
vali nejenom za vynčování, aleiza příjemné nby
tování a laciné stravování v ústavě, — Pořadatelstvu
kursu, ojehož svolání postarali se páni, Dr. Rey',
katecheta Jukl a strojmistr Polák, vyslovili účast
níci přání, aby kure uspořádán byl též příští léta.
Někteří si přáli docela, aby trval aspoň 14 dní,
Výloby s pořádáním kursu spojené obnášeií "206
K, které byly uhrazeny z části poslochuči kursu
a « větší části sabveucemi, které poskytly „Poli
tické Družstvo“, „Všeodborové sdružení“ a ducho
venstvo. Uzavírajíce referát o informačním tomto
karau, vyalovajeme plné uspokojení nad jeho zde
rem a jeme přesvědčeni, že přinese stonásobný
užitek. Doufáme, že i pro příští léta nalezne tato
myšlenka příznivce, a že se vždycky nám podaří
nalézti i hmotnou podporu v katolických kruzích.
Jak jame zvěděli, bude podobný kurs uspořádán
ještě v Čes. Budějovicích a enad také v Praze.
Hradci Králové náleží ta přednost, že v tomto c
hledu stojí v popředí veřejného katolického života
a udává tón sociálnímu ruchu.

Odvolání,
Není slova pravdy na pověstech, které jsme roz

trašorali o pana redaktora „Kovařičovi“, že by se
byl při stávkovém hnutí v Dobrušce od někoho pod
platiti. Litujeme těch alov a pomlavy ty odroláváme,

V Dobrušce r červenci 190%.

Václav Pumr. Jense!Švorc.

TUržní zprávy.
V Hradci Králové, dns 20, července 1907 1

bl pšenic>K 17:00—17:60, $ita K 12 80—13 80, jedms
De —— ——. pre K1i£———, vikra K 10—
13-—,brachu K 18——20—,oa K8 ——
čočky K 36-—60'—, jakel K 3000—22—, krap K
20 00—40 00, bramborů K 3*40—4'00, 1 hl jetelového
semene bílého K —————, 1 hl. jetelového ao
mínka der. K ——— ——, rnského K —————
máku K 60———, Iněného semene K —20-—, 100
kg žitných otrab K 18—— —, 100 kg. pšeničných
obab K 18—-—16.—, 1 kg másla čerstvého K 238
—280, 1 kg másla převařeného K ——-——,
1 bg zádla vepřového K 180— 192, 1 kg traro'u K
0-80—0'32, 1 vejce K 0*05—300,1 kopa okarsk K 660
700, 1 kops zelí K ; ( kopa kapnsty
K 1——3—, 1 hl oibule K —60——90, kopa. drob,
zeleniny K 180——, 1 kopa mrkve K —40— —60,
1 kope salátu K ————. 1 kopa otýpek petržele
K ——— —, 1 bečke třešní K 1-60—2-— Natýd, obílní
trh v Hradci Králové due 20.července 1907odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hakto'. 7, dita
36 ječmeno 50,0rms. —, prosa. —, vikve —, bra
chu —, čočky —, jehel —, kran 99, jetelov. semínka
—, Indného semene —, máka —. — *,) Zeleniny:
zelí O kop, corele 0 kop, petržele kop otýpek —, cibule
06 bl, drob. geleniny %34 kop, mrkve 348 pytlů,
brambor 484 hl, salátu — kop. — 3) Ovoos: jablek
O hl, hraček 0 bl, třešní beček 206, — 4) Drob.

onytka: vepřů 1 kus, podevinlat 488 kusů, kůulat 0.

—— — — —,

Kupte si důkladnýspis: "již

Z domácnosti sociál. demokratů,
Řada I. Píše J. P. Hradeoký.

Cena1ex.16 h,60 kusůpo14b, 100.kusůpo12h.
Objednávkyvyřídí edm,- Óas. Úvah o Hradci Král.
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Kupte si důležitý spis:

Karel IW.
jako křesťana vlastenec.

Plše Jiří Sahula (ona 3 K.

Objednávky vyřídí obratem

Biskopská knihtiskárna v Hradci Králové

FEE P K
P——————————>
- Mladší natěrače a 
- truhláře na nábytek 
- dýhovaný přijme 

Adolf Novotný,
továrna nábytku

v Týništi n. Orl.

VANY
| garnitury,matrace

a čalounické výrobky vůbec,
dále

OLETY
do oken všech druhů nejlépe

koupíte u

Jos. [hoře
v Hradci Král.

OOOOO0000

udáhh
DáVŘÍÚSLavv SlaliRanobů

(u Chrudimě)

poskytuje příležitost k řádné přípravě Mu ve
dení vlastní domácmosti a ve vyučeníse
vaření, šehlení, šiti prádla, šatů, střihů,
účesů, výrobě umělých květin, vypalování na dfe
vě, kůži, malbě na plátně 1 sklo. Též vy
učoje se hře ma klavír, bouele 1 cítera, řeči

věmecké i francouzské.

Divčí škola mášťanská,
úplná, nově zřízená i obecmá škola a pokračovací
kurs jest v ústavě v Slatimanech. Prostorná bu
dova ae zdravými, světlými, moderně zařízenými
učebnamí a místnostmi prochovanky, pěkným ka
binetem, tělocvičnon a koupelnou, obklopena jest
pěkným parkem. Nadané a pilné dívky z této
školy měšťanské mají přednost při přijímání do
ústavu učitelského v Chrudimi. — Krajina jest
velmi zdravá. Ústav asi 5 mínut od města vzdá
len, blíže lesa, kde jsou krásné procházky a partie.

Představenstvo ústavu.
FFFTVVTVYTYT

Mřeséní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskapská knihtiskárna,

Prodá se

domek
nový, na způsob villy stavéný a krásnou za
hradou a vším pohodlím zařízený. Y místě
pošta, kostel a čtyřtřídní škola. Nádraží 20
minat. Do města vlakom '/„ hod. Krajina pů
vabná, lesy poblíž. Hodí se zvláště pro pen

siety. Bližší sdělí redakce t. 1.

NCICCee E
Jydovělá lám

bezdětná
v prostředních letech, schopná veškeré represen
tace, výtečná kucbařka, prosí za místo hospodyně

nejraději na faře.

Laskavé dotazy ochotně zodpoví administrace (£.I.

x .

avodoléčebný
x x ÚSÍAVx x

3< 3* x w Bohdanči

různé nemoci nervové, chudokrevnost atd.
uznáván.
uvléštěvýhodnépro rekonvalescenty a

jediným majetkem jest zdraví.

Z Pardubic tHkrát denně poštovní spojení.
Výtečná a lorná strava.

Žádejte o prospekt,

Ryzečeskýpodnikl

u Pardubic X X X

eškerýchrhow

Lázeňský lékař MUDr. Jindř. Požár.
Ceny bytů mírné..

Saisona do konce září.

(TUDOod$£AS099ZÁH

Založeno roku 1868.

Skladiště. Směnárna.

m | Záložní úvěrní ústav | p
š vwHradci Hrálové. 8

;

| Vklady

Telefon č, 9,

Stav vkladů koncemkvětna K10,119.190:63.

Filiálka v Semilech. Telegram: »Ústav«.
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Číslo 81. | > na pdl roku 5 A — A

Svépomoc.
(M) „Bída, bída l“ volá se dnes na všech

stranách. Otázka chleba doutala se do stadia
akatoíbo. Chtějí Jidé žíti jako lidé, nechtějí
živořiti. Sociální demokracie, která slibovala
lidem ráj oa zemi, zklamala se ve Bvé vyčká
vací politice, nedočkala se ždaného rozvratu
lidské společnosti, ze které chtěla těžiti. Počet
kapitalistů se nemenší, nýbrž vzrůstá, vzrůstá
počettěch,kteříúsilaou,poctivoui nepoctivon
prací domobli se kapitálu. Vždyťsám sociálně
demokratický poslanec na říšském sněmu ně
meckém nacen byl prohlásiti, že počet osob,
platících daň z ročoího ©důchoda | nad
100.000 marek rozmnožíl se mezi lety 1896—
1900 v Prneku z 2830 osob z r. 1896 na 3277
v r. 1900, v Sasku pak z 394 osob v r. 1896
na583 vr.1900, což jest přírůstek tak značný,
že převyšnje daleko průměrný přírost obyva
telstva. Vidno tadíž, že krise a konečný roz
hodný bo) kapitalisma a proletariátu nenastane,
že stát sociálně demokratický ve svém jdeálu
tak svůdný nenastane.

Sociáluí demokracie 88 přepočítala. Za
dupati chtělu střední stav, chtěla všechny lidi
světa uvésti v porubu a poddanství jediného
kapitalisty, kterého by potom shodila a dle
svobody, rovnosli 8 bratrství vše by nikoliv
rozdělila, ale společným ačinila. Ahle, ty stavy
střední, rolnictvo a živnostnictvo náhle svo
bodně zas hlava zvedají, čelíce pošetilým ná
vrbům sociální demokracie; samo dělnictvo,
na které gociální demokracie stavěla, nemohouc
dočkati se už touženého pozemského blahc
bytu, chytá se nyní praktického prostředku,
jak aspoň kousek lepšího živobytí by dosáhlo.

A prostředkem tím praktickým jest své
pomoc. Rolnictvo brzo poznalo nebezpečí hro
zící mu zábubným tím směrem s80c.demokra
cie, vzchopilo ee a atvořilo bobažel svépomoc
vlastní politickou stranou, kterou odtrhuje 80
násilně od zájmů všech stavů jíných i národa
celého. Politickou sv c totiž spojuje často se

odbornou, hospodářskou. ©Velikým kle
sáním obilních cen na trzích evropských, ve
likým vzrůstáním daní a dávekveřejných, stou
páním cen životních potřeb a mzdy dělnické,
nedostatkem zemědělského dělnictvu, moderním
právem dědickým, volnou dělitelností statků
selských, stále stoupajícím zadlužením půdy
a jinými nepříznivými vlivy donuceno bylo
rolaictvo k politické svépomoci, k utvoření
strany agrární, která má za cíl svépomoc ná
rodohospodářskou.

Požadavky rolnictvaa to spravedlivé byly
by předně:

Důkladné opravení zastaralého práva dě
dického. Bylo by spravedlivým, aby až jednon
to stálé dělení statků a půdy při dědictví pře
stalo. Rolnictvo v té příčině mělo by žádati,
aby statek dědil dědic jeden, který by vypla
til spoladědicům obnos odhadautý ne dle hod
noty směnné, která se dnes vysoko odhaduje,
tedy ne dle ceny vylicitované hodně vysoko,
nýbrž dle užitku, jaký statek nese, a tento
obnos bylo by volao epláceti dědici hlavnímu
buď rentou aneb najedaou dlé toho, jen aby se
nemusel statek zděděný přes zákony stanove
nou míra dlaby obtížiti. Ovšem pří rentách
takových musely by se otvořiti ústavy, které
by po případě renty takové spoludědicům zka
pitalisovaly.

Dále rolnictvo ve své svépomocí žádá,
aby stanovena byla míra, přes kterou zadložiti
86 pozemek nesmí, a ponenáhlu chce postou
piti k zákonu úplné nezadlažitelnosti půdy.
Dnešní stavdluhů v knihách pozemkových je
opravdu hrůzný. Dle prof. J. Kožaného uvá
díme: „Koncem r. 1902 dostoupil stav dlahů
ve všech knibách pozemkových, sapsaných
v Čechách na 17278 milionů zlatých, na Moravě
na 4974 milionů zlatých, ve Slez-ku ma 1409
milionů zlatých, úhrnem tedy 23661 mil. zla

koihách gruotovních. Proti tomu r. 1868 vy
kasovaly Čechy všech bypothečních dluhů 708.2,
Morava 225.4, Slezsko Óž'1,úhrnem tedy 980.7

V Hradci Králové, dne 2. erpna 1907.

millionů zlatých a z toho 7671 mil. zlatých
v knihách grantovních. Dle toho by přírost
všech hypothekárních dluhů za období od r.
1868 až 1902 činil v zemích korany české
1385:4 mil. zl., t. j. přes 1409; dlahů v kni
hách grantovních 9888 mil. zlatých, čilí skoro
1129,. Těmto pro naše zbědované poměry o
pravdu výmlavným číslicím knibovního zadlu
Žování odpovídají i číslice exekučních prodejů.

Za řečené 35letí bylo v zemích našich
prodáno 160,676 nemovitostí za vydraženou
cenu téměř 392 mil, zlatých. Z nich bylo
nemovitostí v knihách gruntovních 152479
(959/,), kteréž prodány byly za vydraženou
cenu bezrmála 306 mil. zl. Velice významné pro
naše poměry hospodářské js u též číslice udá
vajicí,okolik millionůpřišliknihovnívěřitelé
jen proto, že se z vydražené ceny při exekuč
ním prodeji nemovitostí už oa ně aedostalo.
Dr. Kožaný uvádí za citovaná léta, že při
svrchu uvedených 160.676 +xekučních prodejích
nemovitostí za vydraženou cenu 392 mil. zl.
přišli knihovní věřitelé o 178976 pohledávek
v ceně více než 279 mil, zl., z čehož na ne
movitosti v koihách grantovních zapsané při
padá na 165.000 pohledávek v obnosu více než
202 milliooů zlatých. (Dle JUDra. Ant. Koťátka:
Agrární otázka: str. 27.—28.)

Jak vidno, ta liberální zásada 80 agrár
ulkům špatně vyplatila, že mohou dělati dluhy
až do úplného zadlažení, ba i předlužení statků,
a pochopitelno jest úsilí svépomocné —určiti
mez, hranici dlužní. Ovšem liší se v tom;
jedni chtějí, aby se mohl statek zadlužíti pouze
do poloviny své hodnoty, drazí chtějí mez do
třetiny a dlaby nad tuto mez mají býti poklá
Aányza dlohy osobní. Chtějí také, avy rolníka,
když už je «xekvován, nebylo sebráno a pre
dáno vše, aby mo byla ponechána jistá hospc
dářská základna, aby se mohl živiti dál a to
svým zemědělským zaměstnáním. Řemeslníkovi
zabavili nesmějí jebo nástroje, pa př.šicí stroj,
inte)ligent musí míti a má zajištěnou roční
rentu 800 zlatých i když je jeho majetek nej
uice prodlužený, ale rolníkovi seberou často jedi
ného živitele — dobytek. (Případ postřeleného
rolujka Kobů pří exekucí ve Skalici r. 1901)

Aby dluby na statcích vězící mobly býti
vhodným způsobem skoncentrovány n umrtveny,
zakládány mají býti avépomocné banky nebo
záložny, které by půjčkami vhodně upravenými
a úrokovanými pomohly rolnictva břímě tak
hrozné ponenáblu sejmouti. (Podobné ústavy
snad asi jako blahodárné Raiffvisenkr).

Jiná věc, která tane svépomoci rolnické
na myslí, jest zvýšení výnosnosti hospodářství
zemědělského. Rozvojem moderních vynálezů
v oboru kommupikace stalo se, že rolník český,
který pracuje velmi drabo, má velikou režii,
mosí dávati své české obilí tak lacino, jako je
lavné dovážené obilí a nataralie baličské, uher
ské a americké. Chtějí tudíž docíliti, aby dosa
vadní nízký výmos pozemků zavedením cel obilních
byl zvýšen,hodlají provéati akoj na zrašení ob
choda obilím blankoterminového a zavedení
družstevních organisací obilních a plodinových
burs, chtějí zavedení oového zákona berníhoo
postopné dani z příjma. Specielním drabem
svépomoci rolnické jest činnost v dražstvech.
To jest nyní hlavní zbraň malorolníků proti kapi
tálu velkostatkářů, proti židovským obchodůma pře
kupnikům, kteří dříve i nyní malorolníky vyssávají.
Jeou to různá dražstva nákupní, jež starají 80
oto, aby pro sdražené rolníky jedné obce neb
okresu potřeby hospodářské levně a výhodně
ve velkém nakoupila a jednotlivcům přene
chala, jsou družstva výrobní, na př.hospodář
ské mlékárny, oukrovary, pivovary, lihovary,
mlýny, sušárny, družstva na zušitkování ovoce,
družstva prodejní pro výhodný prodej hospo
dářských výrobků, obilní skladiště, spolky ú
věrní, dražstva k meliorování pozemků, pojiš
tající zvláště proti strátě dobytka, dražstva
k společnému opatření drahých strojů atd.atd.
Dražetva tato dovolena říšským zákonem ze
dae 9. dubna 1873. Osnova zákona o závazných
hospodářských společenstvech byla přijata
roku 1902.

|
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„Všechny tyto drobné podniky hospodář.

dražstev při poctivé a pílué správě prospívají,
působí velmi blahodárně a tvoří opravdu mo
butný krok ku předa. Mají také tu výhodu,
že rolníci v nich ustalují se ve společném pu
stupu a že, jsou-li řízeny v duchu křesťan
ském, přispívá se všem účastníkům ku pomoci
slovem i skutkem.

Dopis z Prahy.
Zemské pojišťování. Není v hospodářské

politice snad druhé věci, o které hy se bylo
již tak namlavilo a napsalo, jako o zemském
pojišťování. Tato otázka jest již omletou odr
hovačkou, která zaznívá z měst i našeho ven
kova a která má své doby zvíhův a poklesův.
A není drahého po"adavka v hospodářské pc
litice, vůči němuž veřejnost a interesované
vrstvy obyvatelstva byly by tak malomocné,
jako jest požadavek zemského pojišťování.Sotva
že v létě někde ohlásí ve krupobitní pobroma,
spust se křik ve všech novinách, které plny
ať skutečného, ať strojeného zájmu 0 země
dělce v záplavě článků bouří a hrozí, kdy kc
uečně to zemské pojišťování stane se skutkem.
A komu hrozí a koho se ptají? Tudy jest vc
liká potíž, neboť na otázky tyto nelze jasně
odpovědět; rozkládáť se mlha v těch krajinách,
kde vlastaf vinníci se skrývají. Zažili jsme
v otázce této tolik obviňování a zase tolik
obran, ža nelze se v motanici té již uni vy
znati. Noviny A obvinily pana B. Leč v. B.
hned dokáže, že jest nevinen jako Lilium,ale
že viaci jsou vlastně ti a ti. Obžalovaníli a ti
zase spráskají ruce podivem a rozhorleně táží
se, proč noviny a veřejnost nechytueza límec
tam toho, o kterám se dobře ví, že stálo nu
strojuje zemskému pojišťování pod+opy. A tak
do nekonečna. Jest to hra na slepou bábu,
Přemýšlejícíma člověka jest nejpodivnější, že
naše veřejnost stále se nemůže dověděti, kdo
jsou vinolky a kdo jsou tak mocnými, že do
vedou se Jidovéma souda vymykávati. A přece
ua drahé straně jisto jest, že praví vinníci
jsou známi, a že příčinou zadržovaného zem
ského pojišťování jest hnusná sobeckost jednak
jednotlivců, jednak těch snah, které označa=
jeme hromadoýim jménem „Kapitalismus“ 80
všemi jeho nepěknými vlastnostmi.

Jest v této otázce mravní hoiloba našeho
národního života, jest ta doklad mravní nemoci,
která se vyjadřuje již všednímu slovy, že zájem
sookromý vítězí nad blahem veřejným. Není
lékařů, kteří by ochotní byli provésti uzdra
vující operaci, a ti, kteří přesvědčivě sa nabí
zejí, norají zase tolik moci, naběhlé vředyvy
říznouti. Není také pochyby, že naše pražské
noviny mohou si opatřiti jistých intormací;
ale ohledy, styky a různé vlivy překážejí správ
nému objasnění věcí. Mimo to movhé noviny
nemají ani času, aby pomáhaly uleviti bídě
lidové, neboť zaměstnány jsva bojem proti vě
trným mlýnům klerikalísma, a velká část obe
censtva jest již tak vychována, že takové don
gaichotiády ani nepozoruje. Množí se den co
don doklady, že rozličné časopisy bojem proti
klerikalísmu odvracejí pozornost od nenasyt
ného kapitalismu, čím ovšem jen aperňají ne
zákonné panství poněz a zakořeňují svouvl-stní
lež a sociální zlo.

Právě listy, které zdůrazňují bez únavy
boj za hmotný blahobyt lida a zaslávají se
práv jeho, nešpetnoa slovem o hltavosti a tlaku
kapitalismu židovského. Socialistické listy hrají
v tomto ohledu prim a pokrokářeké „Čas“,
„Osvěta Lida“ a jiné sekundají, oplývajíce
lidumilnými frázemi, ule na člověka při nich
zapomínají. Nepopíraselné doklady této jejich
činnosti rojí se jako komáří za slunečnéhodno.
A žarnalisté této značky jsou ještě tak smělí,
že za svoa nepravdu žádají Často uznalosti.
Zatím však nekonají nic jiného, než še úslnby
židovskéma kapitálu zastírají hlučnýmhovorem
o emysla a povinnostech sociálních. Dovedou
mlaviti krásně o výchově a pokroku, ale vý
chova pro vymanění se ze jha kapitalistického



jest u niob předmětem nejsanedbanějším, ba
vymizela již úplně z jejich lidového vychová
vacího plánu. Nemají-li lidé prostředků De
zbytných k existeoci, a přiblíží-li se němě,
jak židoveký kapitál tyto prostředky požírá,
pak žvuněním jest všechna mluva listů sociali
stických a pokrokářských © povivvostech po
kroku, o životě duševním, mravním a právech
politických. „

*

Lidový tisk. Po volbách rovným hlasova
cím právem vykonaných lze pozorovati čilý
ruch v šíření tisku, čehož dříve nebývalo. Jest
to přirozeno, neboť naskytla se možnost širých
vrstev obyvatelstva získávati pro určité idee
a politické programy. Ta ona strana snaží se
nabýti v lidu půdy, protože vidí, kterak zu
chytila sa strana jiná, která posud pěstovala
své myšlenky v obmezeném počtu příslušníkův
a ve sloupcích svých novin. Nelze se proto
diviti, že nastává soutěž o přízeň lidovoua že
rozliční pracovníci suaží se úrodu sklízeti do
svých stodol. Mnozi trakařníci programových
myšlenek sedí na číhuné a přemýšlejí, jak by
nejvhodvěji průlomem rovného hlasovacíhu
práva vnikli do pevnosti a v ní rozbili svůj
Stánek. Ziskávati přívrženců ve vrstvách, které
blasovacím právem byly vtlačeny v zájmy po
litické a sociální, není snadno, jak by 8e kdo
na prvý pohled domníval. A řekněme hned,
že úspěchů může se dodělati toliko strana,
která dovede podávali listy, přizpůsobené po
měrům, rozhledu a duševním zvláštnostem Ji
dových vrstev. Zkušenost pak ovšem učí, že
mnohé pokusy selhaly a slibné podniky často
zklamaly právě tum, kde odůvodněny byly na
děje ve zdar. Náš lid, jienovitě venkovský,
má již svůj úsudek a zvláštní svénáklonnosti,
které jest vždy v úvahu vzíti, kdykoli pro něj
nějaké noviny Se zakládají. Slovem, noviny
musí vyhovovati psychologii lidové a varovati
se předpokladů, gestrojovaných předem u re
dakčního stolu.

Proto runohem tíže jest psáti pro lid, než
pro inteligenci, a snadno daly by se spočítati
noviny, které se lidu líbí a které v něm zdárně
působí. S potěšením možno tvrditi, že nasta
lým náboženským hnutím, které zvedlo se mo“
hutnon vlnou v minulých volbách, umožněn
jest všade přístup listům katolickým, které
pro zmíněnou právě nálada lidovou setkávají
Se 3 porozaměním, přijímány jsouce s vnitřní
jímsvon silou P uvědomělým přesvědčením.
Jest potřebí jen upřímných elov a přátelského
rozhovoru se strany kněze, aby stali se odbě
rateli a čtenáři ti, kteří před tím vzdorovali
i nejvýmlavnějším slovům, a prcto hříchem by
bylo, kdyby kouzelným proutkem tisku nebyly
otevírány a k čilejšímu životu přiváděny mysli
lidové. Snad křiklavým by se zdálo přísloví,
kdo dřív přijde, že také dřív mele, ale v tomto
obledu pravda jeho vystupuje v plném svém
významu a jisto jest, že, obmešká-li se kde
z netečnusti nebo z pobodlnosti kněz, přijde
rozsévač jiný, zaseje v pole a obsedí území.
Pozdě pak bychu honiti, neboť mysl četbě se
záhy přizpůsobuje. Nežijeme v době nějaké
filosofické uecitelnosti, nýbrž v době prudkých
zápasů myšlevkových a střetajících se zájmů,
Potřeba volá a povinnost velí účinně všimati
si tisku a, budiž užito slova hodně plného,lid
jím zahrnovatí.

Také odůvodněně se domnívám, že listy
směru katolického mají vhudné podminky, že
mobon býti tiskem opravda lidovým, lidu sroz=

spolupracovuictví kněží, kteří, žij ce v liduvém
prostředí, znají hlavní vztaby duševní a hmotné,
Bylo již bezpočtukrát mluveno 0 apoštolování
nejen slovem, ale také tiskem a preto není
proč dukazovati, že nutno dnes knězi uetoliko
mluviti, nýbrž také psáti. Co životuích zkuše
ností, co poučných zjevů, jak mnoho užiteč
ných myšlenek dostavnje se při četběl Nuže,
tožko do ruky, co dobrého, badiž pozname
náno a ve vhodné úpravě posláno do přísluš
ného časopisu, aby konalo duševní cběl a
směřovalo k výsledků praktickému, cítěnámu,
hmotnémn! To jest dávná sice povinnost, ale
dnes přibylo ji důležitosti tak, že není ani
slova, jež by ji vhudně moblo vyjádřiti.

Lid není nebybnou nějakou hmotou, nýbrě
žije u cítí, má své potřeby hmotné a duševní,
zápasí a sleduje své cíle — proto kněz ne

může žíti mezi lidem lhostejně jako aběratel
rostlin nebo poštovuích známek, necitelně jako
fysiolcg ve své pracovuě. Za dobrým knězem
kračí dav, jeož nemůže vždy plně pochopovat
zoameví doby a vystupovat duchem svým ku
příčinám duševních hnaltí. Pro něho tedy jest
potřebna bdělá llava, jež by řídila pobyby
jebu, aby nezabloodil, neboť, zabředne-li lid,
má to mn hem zhboubnějšínásledky, než když
pobloud! uěkolik Glosofů.

+ *
+

Židovská taktika. Židé dovedou zasáhnouti
za svými účelý všudy. Nejoblíberějším a nej

účinnějším prostředkem jsou jim jejich ženy,
jichž se dostává znamenitým mužům, když židé
jejich zvučného jména a významu potřebují.
Takový případ stal se a franconzským spiso
vatelem Anatolem Francem, Byl rozbodným
naciovalistou a zbožňovatelem silné, neporu
šené armády. Dnes jest socialistou, revolucio
nářem, uadává carovi a topí katolíky, A 00
mělo takový kouzelný vliv na spisovatele,
který se obrátil tak rychle jako včerejší vítr?
Elegantní židovka, která byla nejdůležitější
položkoa v rozpočta těch, kteří potřebovali
silného jména gpisovatelova pro Bebe a své
účely. Anatol France duševní svojí podstatou
jest popěrač všeho a pochybovač o všem Proto,
když se vytrubuje dnes do světa, že řeční na
socialistických táborech z lásky k utlačova
nému lidu, ze Boucitu s bidon a strádáním,
jest to zase jen doklad k tomu, že svět chce
býti klamen. Nikdy žádný ustněvavý rozkošník
a pochybovačný rozmařilec, jakým se France
ve svých spisech jeví, neřeční pro bída lidskou
z přesvědčení a hlubokého opravdového cito.
Hlavně tedy duševní rozbor jeho bytosti duka
zuje, že to byln příčina docela vnější, ktará
ho přivedla v řady sccialistické a zednářako
židovské. Odtad ss-také dobře vysvětluje, proč
posílá své články do „Nene Freie Presse“ do
Vídně, do listu tedy židovského, Fraucouzské
pařížské společnosti ovšem jest vše jedno, af
zasluhuje kdo úcty nebo ne. Tum, kde ovládl
požívačný smněřživotní, kde se hraje velikými
hesly jen jako míčem, kde se cení zvučné
slovo a duchaplný vtip více. než víla ctnosti
a vážnost životního oazírání, tim ovšem mohou
lidé zrazovati svá přesvědčení pro elegantní
židovky. Nynější představitelé francouzské
státní moci a občanských zřízení vysmívají se
ctnostem náboženským, a va druhé straně
Francie potápl se vždy hlouběji v bahno roz
kladu. A vždy vesele, právě tak, jako umírali
8 úsměvem požitkáři vyžilého pohanského Říma.

Sjezd. vědeckého odboru Apoštolátu sr. Új

rilla a Methoděje na posr. Velehradě,

Sjezd tento konán byl ve dnech 26. —27.
červemce 1907 pod protektorátem J. E. ndp. arci
biskupa dra. Frant. Bauera. Účelem jeho bylo
oživiti znovu snahy k odstranění rozkolu v církvi
východní a spojení této s římskou. Svolavateli
byli říšský posl. dr. Antonín Stojan a kanov
ník dr. Aut. Podlaha. Účastenství bylo veliké;
byli tu Bulhaři, Čechové, Poláci, Rusíni, Slováci,
Blovinci (ze Slovinců americký kněz z Bridgewille
Joa. Zalokar). Slavnostního významu dodala sjezdu
přítomnosttří arcibiskupů; bylito ndp. arcibiskup
ulomoucký František Saleský Bauer, arcibiskup
rusínský Ondřej hr. Szeptycki ze Lvova a bulharský
arcibiskup Menini ze Sofi>. Za diecési králové
hradeckou přítomen byl v zastoupení J. B.M dra.
Jos. Doubravy vldp dr. Fr. Reyl.

Sjezd měl průběh velmi zdařilý.
Je to důležitý pokus o uskalečnění myšlénky

anie obou církví, o odatra: ční rozkolu, jenž měl
pro obě strany a obě církve západní a východní
účinky velice neblahé. Ostatně není to Be strany
katolické pokus první. Vždyť celá řada papežů,
od prvních nástupců Lva IX. až k posledním před
cbůdcům Lva XIJI., pracovara 8 větším nebo menším
úspěchem, ala vždy s novou odvahou o vznešeném
cíli, přivésti Východ k jednotě církve katolické,
Nečinili toho, jak tvrdí jistý předpojatý dějepiseo,
z úmyslů sobeckých, ba naopak, plnili jen svou
povinnost, vyplývající z jejich postavení. Již Řehoř
VIL se pokoušel o sblížení, ale marně. Od toho
času byly četné pokusy, ale ztroskotaly se. Ovšem
zhola bezvýsledny nebyly, poněvadž máme ovoce
jich: východní 8 Římem sjednocené církve čítající
asi pět milionů obyvatelů.

eroč nebylo úsilí to žehnáno zdarem úpl
ným? Vadily tomu velice zájmy státní apolitické.
Až teprve 7 19. etoletí pozbyla církavní východní
otázka rázu diplomatického, jejš měla po tolik
steletí ku své škodě. Pravý ráz díla ohledně sjed
nocení —jakožto díla ryze církevně-náboženského —
označil zcela zřejmě a určitě papež Lev XIII. ve
své encyklice ke knížatům a národům ze dne 20.
Června 1894, která proto. vyvolala i v kruzích

plývá jasnost, že opětné sjednocení nemůle býti
dekretováno shora, nýbrž musí vyrůsti ze samého
nitra, jakožto ovoce vlastního nábledu a osobního
rozhodnatí. Právě tak vysvítá určitě z jiných aktů
Lva XIII., že Hdí se v příčině sjednocení dokooce
zásadou: Východ Výchoďanům! Tím povznesena
byla otázka na výši moderní kultury a odstraněny
nedostatky ze zcela jinak ntvářené minalosti, Nej
novější program sjednocení možno tudíž oznašiti
také jako první paprsek naděje pro budoucnost

"Tedy duševní práce je třeba pro sjednocení
církví obou. A tu chápe 80 práce činitel nejváš
nější na poli obrovského toboto dile, totiž ducho
venstvo. Bohosloví a dachovonstvu patří ten úkol,
zkonmati prostředky a cesty, které mohou vósti
k připojení církví východních.. Ovšem ejednocení
to nemůže se státi rázem; právě tak jako konečný

rozkol byl výsledkem dějinného processu, tak možno
očekávati příští sjednocení jen jako výsledek pro
ceasu vzájemného sblížení a dorozumění, při něm
jedním z předních činitelů býti musí všestranné,
nepředpojaté a důkladné prozkoumání a apraved
livé ocenění dějepisného vzniku a života obou
církví a obojí kultury. Doba, jaké bude třeba ku
původní jednotě katolické, nedá se určiti, neurycblí
ji nějaký výrok církevní autority, nýbrž jenom a
pouze vnitřní síla moderních kulturních činitelů.
Sjednocení bude výsledkem svobodného rozhodnutí
příslušníků východních církví, nabytého na základě
duševní práce křesťanské. Kněžstvo katolické chápe
se, jak vídno s posledního tohoto vědeckého sjezdu,
vážně této práce duševní, jejíž výsledek budiš co
nejlepěl.

Obrana.
(3)Žurnalistickoa sršní nazývá(ovšem

bez podání důkazu) Obnova pokrokový šid
Leda — a to právě v tom čísle „Osvěty lidu“,
které píše ušlechtile o „černé bavěti“, „dara
báckých činech“, „klerikální sani“ atd. Bu —
je to potíž! Pokrokový tisk nernůže a nemůže
Obnova povznésti k té vysoké eleganci, na jaké
stojí sám. Anebo — nemohl by p. Leda citovati
z čísla Obnovy, jehož se dotýká, „jetoné“ vý
razy dle vzora „Osvěty lidu ?“ Jen do tohol
Pak aspoň ten ušlechtilý titul „sršně“ bude
něčím odůvodněn.

Pražský náš dopisovatel v č. 29. pouká
zal na kritiku strany Masarykovy, uveřejněnou
od samého Masarykovce p. Ledy v „Osvětě
lidu“. Kritika ta správně vytýkala přílišnon
závislost „Času“ na autoritě Maserykově. Aby
však majestát Masarykův příliš nebyl dotčen,
poznamenala redakco „Osv. lidu“, že v mnohém
8 Ledou nesouhlasí, ale přece uveřejňuje.

Teď Leda sděluje, že souhlas i nesouhlas
8 jeho úvahou děl se bez kaceřování, přímo,
neskryté, prostě, protože prý volný projev vůle
ve straně pokrokové jest respektován. A du
kládá: „My v pokrokové straně nemáme ná
habkových předpisů, a nás se netresce od
chylný názur excomunikací, my 86 nemosíme
báti žádných syllabů I“

Pozor, pozor, p. Ledo, jen pomalu! Baďto
máte příliš krátkou paměť, nabo pohližíte na
svoji stranu příliš oaivně. Pěkně děkujeme za
ta svobodomyslnost Masarykovskou. Raději
být válečným zajatcem, než pocítiti slasti ná
habkových předpisů Masarykových. Výkonný
výbor pokrokové strany vyloučil Herbena, ale
Masaryk, který ani ve výbora nebyl, přinutil
celý soadat tribonál ke kapitalaci. Výkonný
výbor sliboval, co všecko před soudem a v na
mětním spise Horbenovi dokáže, Musuryk
však přes heslo „S pravdou ven“ adělal tlaston
čáru a — paostvo ztichlo, jako když atue. Dr.
Cbalupný vám může pověděti, jakou msta ve
vaší straně zkasí sám Masarykovec, který se
odváží o Masarykově práci svobodněji pro
mlaviti, Dovede-li „v mravním rozčilení“ „Čas“
k vůli udolání Masarykovského volného my
slitele nepoctivě jeh: výroky překrucovati a
křiklavě iháti, pak ten násilně vnocovaný Ma
sarykovský nábabek není ničím přijemoým.

Jen zkuste, p. Ledo, a napište otevtený,
rázný článek proti barbarským skatkům 800.
demokracie, proti jejímu zámyslnému oblapo=
vání lidu podvodoými brožurkami — a úvi
díte, zda vám „Osvěta lidu“ úvaha tu otisknel
Exkomonikaci ovšem strana pokroková nerada
pronáší (jak patrno z aféry dra. Herbena, proti
němuž přece dávno před vyloučením panoval
ve straně veliký odpor), ale zatím dělá aspoň
tolik, co se dá. Kde pak hned vylačovat|
Vždyť vás je posad tak málo. Vědsf se vaše
panstvo leklo, še konečným dojednáním aféry

s článku „Osvěty lida“, který po míru rosva
děných bratří jásal nad „vítězstvím dobrá věci.“
— A tak. místo útoků mlavto raději reálně a
— slušně!

Novinářský hyenlemus. Různípokrytci
v liberálních a pokrokových redakcích vyko
řisťojí skandál v „klerikálním“ ústavě milán
ském. „Berliner Localanzeigor“ přinesl minulý
týden zvěst, že v útulná milánské po delší již
dobu páchány na dětech od čtyř do šesti let
housné zločiny, následkem jichž všecky zmíněné
děti onemocněly. Mimo to správkyné užívala
dětí k žebrotě a vykořisťovala jich nejrůzněj
ším způsobem.

Na pouhou zvěst o milánském skandálu,
jenš nebyl dotud ani úředně vyšetřen, zasedli
redaktoři, kteří svými inseráty gamových spe
cialit avádějí každý den k nemravnosti, na soud
nou stolici mravokárců acelý případ přišili scela
krátce „klerikálům“ na sáda a vyvozají z toho
nepoctivé osočování katolických ústavů. Člověk
šasno, jaké velice „počestné, mravné a vzorné“
listy volají po přísném dozorona „klerikální“
ústavy, protožav Miláněspáchánbyl v klerikál
ním ústavó zločin, Ža.jsoa některé ty lísty nej
povolanějšími etrážci mravnosti, přesvědčí 80
každý, kdo si prohlédne jejich insertaí a často



i vzdělávací strany. Farisens také děkoval
Bohu, že není jako ti drazí, ale byla to pře
tvářka. Dnes pi poohvalaojí svou zachovalost
různí plsatelé, ale to ovšem přetvářkou —není.

ejosudnější pro tyto tmravokárce je ta
okolnost, že Špinavá tato affóra se „kleriká
lům“ vůbec přičísti nedá, protože provinilý
ústav byl ústavem čistě avětským, jenž si při
evojoval jen katolickou firmu na oklamání ve
řejnosti. Italské listy píší nyní o věci zcela
jinak a proto vysvětlení jejich přinášíme.

Ústav, jenž stal se dějištém huuvných zlo
činů. zván byl síca jménem klášterních sester
de Consolata, nebyl však nikdy oznán církev
ními úřady, ano kardinál milánský Ferrari ve
svém úředním věstníku opětovoč před ním va
roval a správkyni ústavu, jisté Marii Fuma
galliové, zakázal ožívání šatu řeholního a po
licejně dal ji vyvésti z chrámu. Fumagalliová
a několik jejich pomornie bylo zatčeno. Dle
„Messaggera“ založila Fomagalliová podobný
„Ústav“ r. 1905 také v Římě a „vychovávala“
tem dívky do 16 let, dokud jí policie rejdy
nepřekazila. Fomagalliová před svým zatčením
zaslala značné peněžité obnosy, jež svěřeny
byly sirotčinci, do Švýcar, aby po odpykaném
tresto byla zaopatřena. Katolické listy vytý
kají presidenta policie v Miláně, že dlouho
řádění Fumegalliové trpěl a to zůryslně a že
kruby církevní neměly naprosto žádné moci,
aby zločinnému jednání tomu zabránily, když
je policie sama chránila.

Vycházejí na jevo další podrobnosti.
Kardinál Ferrari zukázal v tom domě všem
koěžím konati duchovní funkce. „Secolo“, který
první přinesl zprávu o tom „klášteře“, sám
konstatuje, že církevní úřady jsou v té aféře
úp!ně bez viny. Veřejně třikrát odepřel Ferrari
Fumagalliové přijímání; zakázal též „řehol
picím“ abírati aimužinu pro „asyl“, ale policie
k tomu svolení své dala. Kněz Riva, který
v „asylu“ se nacházel, byl již dávno suspen
dován; všecky kněžské funkce mu zakázány.
Ale pro podvodný „klášter“ byl vítanou ut
trakcí ua oklamání lidí prostoduckých. Právě
pokrokářská „Gazetta del Popolo“ a jiné pc
krokářské listy kardinála hanobily za to, když
po opětném pokosu Fomagalliové nedal dovo
Jení k založení „aeylu.* Nyní i socialistický
„Avanti“ napsal, že arcibiskup milánský vždy
se alavěl proti „asylu“ tomu. Proč nedbala
po'icie ua udání elrkevních úřadů? Vždyt
mobl býti řádění kuplířky již dávno učiněn
konec.

Tak se má tato odálost ve světle pravdy,
takže nepoctivé a překroucené referáty našich
liberálních lístů prozrazují noviuářaký hyenism,
jenž je zrovna tak nemravným jako líčené
zločiny. Ušlechtilým duším opět sklaplo!

Politický přehled.
V království Českém schyluje se k zemským

volbám; šestileté zákonodárné období jeho letos
dokonává. Němci nepřejí si delšího zasedání eué
mu zem., naproti tomu české strany právem do
volávají se delšího zasedání, jako tento týden pro
hlásil se výkonný výbor mladočeské atrany pro
Bvolání sněmu čes. a proti jebo rozpuštění před
ukončením zákonité doby jeho působnosti, ježto
k rozpuštění jeho není žádné příčiny; 'tak žádá i
strana agrární. Výkonný výbor mladočeské strany
žádá také, aby oprava volebního řádupro sněm český
ještě v tomto zasedání byla provedena. Při té příle
žitosti rozpoutávají socialisté agitaci pro všeobeené
právo hlas. na sněmu. —Zřízenci severozapád. d:áhy
vyhrožují trpným odporem, nebude-li do září jejich
požedavkům vybověno. — V ubelbých pánvích
českých i morav:ko-slezských vzmáhá se zase ruch
po všeobecné stávce, jíž má býti vynaceno svý
enl mzdy, při čemž zase 8 druhé strany šíří 80
svěsti o nastávajícím zvýšení cen ublí. — Porady
o rakousko-nhorském vyrovnání byly czatimně
ukončeny a v poradách bude se pokračovati až
v září. — Panovník rozhodl, aby kvota v dosa
vadaí výši zůstala v platnosti do 31. prosince
1907. — Vyjednávání o novou obchodní smlouvu
mesi Hakouskem a Srbskem zase zmařeno. Ka
menem úrazu stalo se připuštění kontingentu ži
vého dobytka ae Srbska k nám, což odepřeno.
Nové vyjednávání až v září. — Bývalý ministr
spřavedinosti dr. Rober jmenován byl předsedou
nejvyššího sondu.

Car vyjíždí z Ruska, aby se setkal a císa
řem německým; schůze bade na moři.Cara pro
vázejí 8 ministři. Němci přikládají této echůsce
veliký význam politický. — V Rusko odbaleno nové
spiknutí. Skupina socialistických revolucionářů
odsoudila k smrti oelou řadu vynikajících osob
ností, mesi nimiž dva velkoknížata a naposled
pak samého cara.

Ne Koreji hrozí nová revoluce. Japonci sta
bojí loďstvo i posemní vojsko, aby v příhodnon
chvíli bylo vše připraveno na zakročení.

Vyrovnejte nedoplatkyza Obnovu a Časové Úvahy.

Z činnosti katol. spolků.
Valné hromada ústřední dlocésní

Jednoty. Katolická jednota v Nové Pace pořá
dala v neděli dne 28. července slavnost svěcení
spolkového proporu. Při této příležitosti diecásní
svaz katolických apolka konal zde valnou hromadu.
Valnou schůzi zahájil předseda vldp. Dr. F. Reyl
krátkým proslovem, v němž poukazoval na význam
sjezdů, které současně s valnou hromadou bývají
každoročně pořádány. Z dcešního sjezdu proudí
zajisté nadšení, vždyt všech přítomných 1200 členů
zúčastnilo ae alavnostního průvodu, v němž vlálo
12 praporů. Zejména potěšitelno bylo, že i naše
Ženy účastní se také veřejného života a naší práce,
Řečník vyvrací běžné námitky, že diecésní sdrn
žení nemá velkého významu pro organisace ka
tolické a že vzdělavací apolky mnoho nepr spívají.
Ukazuje na zjev o letošních volbách, kde práca
politická daleko lépe se dařila v téch místech. na
kterých jiš byly založeny katolické spolky. Čle
nové vychovaní vzdělavacími spolky byli také ns
ohroženými agitátory pro katolické poslance. Kde
však spolků nebylo, tam všude politická organi
Baca šla velice těžee. Nutno tedy považovati vzdě
lavací spolky za výchovné ústavy, kde se přípra
vují uvědo čif pracovníci pro katolické orginisace.
Poněvadž dosud podle odevzdaných hlasů při po
eledních volbách pouze jedna třicetina katolíků
v diecési je organisována, m-jí vzdělavací apolky
a ústředaí svaz Bvoji oprávcénost ku svému dal
šímu trvání. — Po té přečitán byl zápisník mi
nulé valné hromady a podána jednatelská zpráva,
která sice nevykazovala mnoho podrobností o Čin
nosti sváza za oplyaulý rok, ale která přece mohla
pochlabiti se skvělým podílem na úspěchu 0 le
tošních volbách. Zpráva pokladní nevyzněla pří
znivě, poněvadž znamenala úbytek spolkového
jmění. Loni bylo jmění 316 K, letos však pouze
289 K. -— Příčina toho zjevu vězí v tom, že jed
noty velmi liknavě platí své roční příspěvky. Pan
předseda upozorňuje na to, že představenstvo má
dost nutné jiné práce, než uby moblo každou
jednotu zvláště upomínat, a proto vyzývá přetomnéó
delegáty, aby každý po svém návratu domů 80
přesvědčil, zdaž jeho jednota má příspěvek zapla
cený. Na to zprávy jednatelssá a pokladní byly
schváleny. — Při volbě nového výboru byli zvolení
pp : F. Jukl, J. Polák ml.. V. Jenčovský z Hradce
Král , Karel Dašek z Kostelce n. O, Frant. Hla
vatý z Týniště n. O., Ant. Láš z Lomuice n. Pop.,
Josef Pospíšil z Kutné Hvry, Fr. Bartošek ze
Smiřic. Nábradníky zvoleni pp.: J. Astr, J. Katnar,
A. Pochrmon z Hradce Kr., J. Netuka ze Sl. Před
městí. -—Za revisory pp.: J. Sabulaz Hradce Kr.,
Jos. Řehák ze Slez. Předměstí. -— Při volných
návrzích určena Cboceň za místo příštího sjezdu.
Pan předsedu navrhuje dále, aby všecky letos za
ložené katolické organisace přetvoříly se ua ka
tolické spolky. Návrh tento odůvodňuje tím, že
organisace spolková je pevnější a tuké vydatoější.
Upoz“rňuje, že ústřední avaz je ochoten poslati
každému spolku zakládanému patřičný počet vzor
ných stanov, do nichž nntno vepaati jen jméno a
sídlo apolku a podpis zakladate.ův. Není třeba
tedy stanovy opisovati. Dále svaz je ochoten vy
slati do každé nuatavojící schůze řečníka zcela
zdarma. Pan Podhorský žádá reformu spolkových
koihoven, v nichž se kupí celá řada přečtených a
proto nepotřebných knib; činí návrh, aby spolky
v listech našich se přihlásily o výměnu nějukou
přečtených koih se spolkem jiným. Prohlašuje, že
v krátké době uvede seznam takových knih v ča
sopisech našich „Práci“ a „Štítu“. — Pan před
seda slibuje, že Úústiední avaz hodlá založiti ko
čovné knihovničky, které by se jednotám každé asi
oa 3 měsíce půjčovaly a tak po celé diecási za
vedeno bylo nutné střídání knib. — Dp. farář
Říb upozorňuje, že je nutno, abychom věnovali
všecku pozornost výchově mladého dorostu. Na
vrbuje, aby mládež škole odrostlá byla ihned od
počátku voděna do schůzí a takto v zásadách
naších vychovávána. — Ke alovu přihlásil se p.
JUC. V. Frydrych, zástapce katolické ligy aka
demického studentstva, vyřizuje sympatbie katoli
cké akademické mládeže ku snahám diecésního
svazu. Ujišťaje shromáždění, že akademická mládež
je ochotna apolupůsobiti na poli veřejného života
svorně a katol. dělnictvem. Shromáždění přijalo
pochvalně tento vzkaz, a když p. předseda děkoval
panu delegátu za jeho vřelá slova a vyslovil po
těšení nad tím, že intell. dorost nabísí pomocnou
ruko ku společné práci, přijalo celé shromáždění
s bouřlivým souhlasem tato slova; rovněž projev
delegáta boboslovců p. Konečného, jenž rovněž
tlumočil živý sájem a účastenství pp. bohosloveů
na postapu katolické organiaace, byl přijat a bouř
livým souhlasem. — Pan Šťastný žádá, aby na
obrožená místa byli vysíláni řečníci, kteří by na
místech těch po delší dobu působili a poslci naši
tím hájili. Pan předseda upozorňuje, že máme
v Hradci Král. o to postaráno a že jenom třeba,
aby spolek se přihlásil, že si přeje nějakého řeč
nika buď oa jednotlivé přednášky aneb pro sgi
tační práci několik dnů. Je nutno přiblásiti se
několik neděl dříve s ponechati volba doby po
plání řečníka bradeckému ústředí. — Pan Joudal
žádá, by v každém místě ujali se někteří člénové

ukazuje, že je snadno kolportovati časopisy „Ob
novn“. „Práci“ a „Štít“ beze všech dloubých žá
doatí. I,ze se pouze přihlásiti v Hradci Králové u
Politického družstva tiskového o písemné oavěd
čení, že dodává v zastoupení družitva předem 0
blášeným vdběratrlům zmíněné časopisy. Tato
činnost nepodléhá žádné dani a nepotřebuje zvláštní
licence. — Když byla řada volných návrbů vy
čerpána, skončil předseda valaou schůzi provolá
uím slávy protektorovi svazu Joho Bisk. Milosti
Dra. Doubravovi, čemuž valné shromáždění bouř
livým soublasem přisvédčilo. — | Po skunčeném
jednání valné schůze promluvil pan říšaký poslanec
JUDr. Myslivee slavnostní řeč o činnosti parla
mentní. Řeč jabo měla býti proslovena v zahridě
pod širým nebem, ale stálý a pradký déšť zne
možnil tento podnik, proto promluvil pan řečník
řeč svon z okna ka shromáždění, jež z části bylo
v sále, z části pod deštníky v zahradě. Proslulý
temperamentní řečník dovedl svým přednesem tak
upoutati posluchačatvo, že ti v zahradě ani ne
pozorovali proudy vod, které se jim pod nobama
finnly Za avon skvělou řeč byl p. poslanec od
měněn dlouhým 4 bouřlivým přívalem puchvaly,a
když předseda vyzval přítomné, by zůstali kato
lickým | poslancům věrní, vypuklo shromáždění
v hromový projev soublasn. — Nepříznivé počasí
vadilo hodné zdaru slavnosti i sjezdu při svěcení
prapnru, ale tím vzácnější příležitost oaskytla se
obromným zástupům kat. lidu, by dokázaly svou
uvědomělost a oudšení pro naši ideu. Účastníků
sjezdn lze páčiti na 5000 lidí, což za Škaredé
přímo pohody, neboť pršelo celý den, lze nazvati
skvělou manifestací.

Z Dašle Dne 28. července pořádala od
bočka křest děluictva pro Dašice a okolí prvou
valnou hromadu S následujícím programem: 1.
Přednáška „o dělnické otázce“; 2. volba výboru;
3. zpráva revisorů úýtů; 4. volné návrhy. - O
dělnické otázce promlovil jednatel „Všeodb. sdru
žení křest dělnictva“ dp Jukl z Hradce Králové,
který v mistrnd, praktickými příklady oživené
řeči poukázal na smutné poméry dělníků-»troků ve
starověku, na první hnutí dělnické r. 1036 v Si
cilii, jakýsi to pokus o nápravu zbědovaných
poměrů dělnických. Vylíčil příznivý — vzhledem
k naší době — stav dělatků a řemeslníků v ka
ceřovaném a tudíž špatně pochopeném středověku,
kde cechovní zřízení pojišťovalo aspoň atálou práci,
výživu a tudíž i blahobyt pracujícímu lidu. Ko
nečně za bluboké pozornosti přítomných účastníků
vzpotoněl dp řečník amntných poměrů vnaší době,
ktera planými a lživými hesly o svobodě wvolno
stí přínáší vlastně novodobé otroutví, zdražení
všech produktů a všeobecnou nespokojenost, Ke
konci své řeči probral dp. řečník důkladně pro
gram křesť. sociální strany, dokázal nutnost orga
nisace křesťanské a skončil za velikého potlesku
přítomných. — Do výboru zvoleni následující pp.:
Jan Král předsedou, Jos Půlpán místopředsedou,
Fr. Jakoubek jednatelem, V. Hromádko pokladní
kem; Jos. Růžička, ředitel kůru, a P. Fr. Náhlík
revisory účtů a sl. Torezie Chmelíková. Záleží
nyní na zvolenémvýboru,abyscelou chutíchopil
86 práce a pamatoval, že avorností věci zdárně
prospívají, ale nesvorností a zbytečnými bádkami
kuždé dobré dílo hned v začátku se ničí. Zdař
Bůh! — Členy „katol. hospodář. spolku a odbočky
Všeodb, sdružení křesť. dělnictva“ pro Dašice a
okolí upozorňujeme na koihovnn ve spolkových
mlatnostech na „Oatrově“, kde každou neděli jest
možno vypůjčiti si zábavné i pončné knihy. Bližší
každému sdělí knihovník p. J. Chmelík, domikář.

Z Lomnice n. P. Katolickájednotanaše
pořádala v neděli dne 21. července členskou schůzi,
do které zavítal vedp. Dr. Fr. Sale z Hradce Krá
lové, čestný člen jednoty naší. Předseda vldp. A.
Liš zahájil schůzi uvítáním všech přítomných
spolkovým pozdravem, v delší řeči objasnil dosa
vadal čianost čestného člena, avláště v uplyna'ém
volebním zápase, kdy jako v kandidátu 41. voleb
ního okresu program a zásady strany katolického
idu Českého našly nadšeného a nennavného
obhájce, takže atal se miláčkem všech opravdo
vých katolíků v celém volebním okrage. Též i ka
tolická jednota, uznávajíc zásluhy jeho, projevaje
jmenováním vsdp. kanovníka čestným členem jed
noty naší svoji úctu a uznání za všecku tu ná
maha, ji pro věc katolickou podstoupil. Na vy
zvání vdp. předaody provolalo shromáždění nadšeně
slávu našemu Čestnému členu, a zároveň odevadán
mu byl vkusné provedený diplom čestného členství
jednoty naší. Jsa hluboce dojet těmito projevy
lásky, vzdal vadp. kanovník srdečné díky za pocta
mu projevenoa, slíbiv, že považovati bude i na
dále za přední avoji povinnost, pracovati ku po
vzbuzení a uvědomění katol. lidu v zdejším voleb
ním okrese, zvláště pak v jednotě naší. Po zapění
všemi přítomnými hymny velehradské skončena
tato tichá oslava našeho Čest, člena. Následovala
přednáška vedp. čest. člena, který Inskavé uvolil
se přednášeti na théma „Boj o Školu“. V před
nášce bodinu trvající obbájil skvěle upírané právo
církve katolické na školu, hojnými důkazy již od
počátku křesťanství doloženými přesvědčil pří
tomné posluchače, že církev katolická nikdy a
nikde nestavěla se nepřátelsky ku vzdělávání n
a nabývání vědomostí lidu potřebných. Zmluiv se
také o snahách směřujících, aby náboženství ka



tolická bylo ze školy odstraněno, vybídl shro
mážděné, aby nedali se smásti healy lidí stojlofch
za voloou školou; ty snahy by byly v obledu ná
boženském i hospodářském nám katolíkům k ve
liké škodě. Předseda vdp. Ant. Láš vzdal díky za
přednášku tato, která přijata byla s velikou po
zorností, Po různých sděleních p. předsedy, týka
jících se záležitostí spolkových, byla zdařilá tato
schůze skončena. Podotknooti sluší, že vedp. Dr.
Fr. Šalc laskavě věnoval k účelům spolkovým
obnos 40 K, začež mu výbor katol. jednoty vzdává
upřímný dík a mnohokrát „Zaplat Pán Bůh |“

Z Chlem m Kostelce m. Orl. Dne 21.
konali jsme schůzi spojenou s přednáškou. Pro
mluvil k nám vlp. J. Sahuls z Hradce Králové o
poměrech naší vlasti v době husitské a předbělo
horské. Z předoášky jasně vyBvitlo,jak zbědované
poměry po husitském převratu vládly u nás na

pod kultarním i uárodobospodářakém u jak avooda slabých aoustavně se znásilňovala Ačkoli
některé nepředvídané okolnosti činily v ten den
značné překážky veliké účasti posluchačů, přece
jen sešel ae slušný počet členstva, jež přednášku

Áag řým zájmem vyslechlo. Žehnej Bůh práciš

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Vyznamenáníjsou: p.

Jan Bičiště, b. notář, děkan na odpočinku v Ji
číně, jubilár, jmenován Čestným Konsist. radon;
p Frant. Novák, jubilár, farář jásenský na odpoč.
v Slatinanech, osobním děkanem; p. Vác). Oliva,
jubilár, farář na odpoč. v Něm. Brodě, osobním
děkanem; p. Adolf Straka, duchovní správce v
ústava Olivově v Říčanech, jubilár, b. notářem. —
Ustanovení jsou: p. Jan Kabrhel, administrátor,
za faráře v Předhradí; p. Jos. Jaška, kapl. heř
manoměstecký, za faráře do Včelákova; p. Jos.
Knauner, kapl. ve Vrchlabí, za administr. do Spin
delmiůihle; p. Al. Prax, kapl. v Trutnově, za ka
plana do Vrchlabí; p. B h. Fišera, kaplan, za
administr. ve Vrchlabí; p. Jos. Bičiště, kaplan v
Pouchově, za koop. do Kunvaldu; neomysté: p.
Ladisl. Dragoun za kapl. do Chvalkovic, p. Frant.
Boštík za koop. do Oubyslavic, p. Jos Havel za
koop. do Dolof Dobrouče, p Fr. Klusáček za koop.
do Žruče. V Pánu zesnuli: p. Ant. Bartoš (V
Vuln.), ferář v Cerekvici, + 9. Července (naroz.
1855, vysv. 1881); p. Igo. Kasalý, kooperator v
Oabyslavicích, + 9. července (naroz. 1880 vysv.
1906); p. Josef Brož, farář v Železnici, + 20. čer
vence (naroz. 1860, vysv. 1873) Uprázdněná mí
sta: Vrchlabí, děkanství, patron. hrab, Černína, od
4. července; Spindelmůhle, fara, patrou. nábož.
matice, od 4. Července; Cerekvice, fara, patron.
knížete Thurn-Taxise, od 11.Července; Železnice,
fara, patron. města Jičína, od 26. červen:e.

ádná schůze okros. zastupitelstva
koná se dne 5. arpna 1907 09. hodině dop. v 5a
sedací síni okres. domu v Hradci Králové. Na
programu mimo jiné: Návrh komise pro stanovení
hotových výloh členů okrea. výboru, komisí atd.
— Návrh komise na stavbu budovy pro okresní
stravovnu a ústav pro zprostředkování práce a
služeb. — Návrh okres. výboru, aby v zájmu za
chování bistoricky památné Hory Kanětické nebyly
ani subvencovány ani do okresní správy převzaty
silnice, k jichž stavbě použito kamene z Kunětické
Hory. — Žádost externistky všeobecné veřejné
nemocnice pí. MUDr. Jos. Puklové o udělení re
munerace. — Žádost farníbo úřadu na Pouchově
a kaplanů z Hradce Králové o udělení remune
race za duchovní fankce v nemocnici s na břbi
tově Pouchovském. — Žádost sluhů a Blužek ve
všeobecné nemocnici o zvýšení mzdy. — Žádost
obce Hradce Králové o schválení usnesení stran
závasků převzatých obcí vůči Městskému průmy
ulovómu museu a povoloul zápůjčky 260.000 K
ne úhradu subvence obcí oa stavbu musea poskyt
nuté. — Žádostobce Černilova o povolení k od
prodeji částí obecních pozemků čís. kat. 267/L,
2670/0, 6, 12, 14. — Žádost obce Čeroilova 0-po
volení k odprodeji části obecního domu čp. 238a
směny obecního pozemku č. kat. 2671/12. — Žá
dost obce Librantic o povolení k odprodeji části
obecního pozemka č. kat. 1299/7. — Žádost obcí
Jenikovio a Pouchova o schválení usnesení obec
ního zastopitelstva stran členství v Raifeisenově
sáložně. — Žádost hasičské župy královéhradecké
o další udělení remunerace župnímu jednateli.

Věelařský spolek pre Hradec Krá
levé a okoli pořádá dne 11. srpna 0 3. bod.
odpol. t. r. v obecných školách zdejších sa
jímarou přednášku o zužitkování medu v do
mácnosti. Přednášeti bude cbvalně. snámá uči
telka pí. M. Horneková z Prahy. Zároveň budo
uspořádána výstavka včelařských produktů jakož
1 rozličných drubů úlů a nářadí včelařského. Vý
stavka zabájoua bude jiš 10. srpna v 9 hod. dop.
ve svrchu smíněsých místnostech obecných škol
a potrvá aš do pondělka do 6 hod. večer. Po

přednášce pí. učitelky M. Hornekové zhotovoványudou rozličné likéry a vína medová a pečeny
některé drahy perníků a p., a bylo by záhodno,
aby zdejší p. t. dámy ku přednášce této v hojném
počtu se dostavily. Zvláštní posvání budou ještě

má“ Vetůpdo výstavkya přednáškyje úplně.volný.

Ještě k zlatémujabilenvsdp.Mgr.Dr. Al. Frýdka. Jak četných sympatií požívá
vysoce důstojný pan gouerální vikář Magr. Dr.
Alois Frýdek, toho krásným svědectvím jsou pře

četná blahopřání, která mu k slatému dpilevbyla zaslána. — Z ústních gratuiantů bu U
vedeni hlavně: J. BiskopskéMilost, kathedrální
kapitula s dachovenstvem kathedrálního města i
diecése Královéhradecké, P, T. p. generál Křitek,
deputace důstojnického sbora v Hr. Král, c. k.
okresního bojtmanství, c. k. krajského 1 okres
ního soudu, c. k. finančního okr. řiditeletví, měst
ského zastupitelstva, c. k. gymnasia, dobročinného
komitétu dam, Mariánské kongregace dam, kato
lického soc spolku dívek a žen, katolického spo'
ku tovaryšského, katolického epolka dělnického,
orgapisace katolického lidu, spolku c. k. vojen
ských vysloužilců, pěvecko-hudebního kůru chrámu
katbedrálního, Školských Sester z Hradce, Slati
ňaa i Šedých Sester z Hradce Králové, páni ři
ditelové Choceňský a Šeda, deputace z rodně
obce Krchleb. Z písemných gratulací, jichž bylo
116 v delších přípisech, 73 v telegramech a 45
v poblednicích a navštívenkách, hlavně: od Jeho
Eminencí kardinála atát. sekretáře Rafaela Merry
del Val, kterýž zároveň sdělil apoštolské požebná
ní od Svatého Otce papeže Pia X z Říma. Od
sekčního chefa v c. k. ministerstvu kultu a vyu
čování Hussarka, od p. probošta Karlacba s Vy
šehradu, od p. preláta Zapletala z Vyšehradu,
od p. kapit. vikáře Hůlky z Budějovic, od p.
preláta Coofalíka, řiditele konsistoře ap. pol. vi
kariátu o. o., od kathedr. kapituly z Brns,od pp.
universitních professorů Dr. Kryštůvka s Dr. Ka
deřávka = Praby, od pp. opatů Dr. Čtvrtečky s
Břevnova a Roubička ze Želiva, od-c. k. polního
superiora Dr. Cáby z Praby, od Benediktinů z
Broumova a s Praby v Emauzích, od Redempto
ristů z Prahy, »© Svaté Hory a z Králíků, od
Jesuitů z Velebradu, od Františkáců v Praze a
Zásmukách, od Piaristů « Litomyšle, od Kapu
cínů z Chradimě a Opočna, od Milosrdných Bratří
z Kuksu, od Uršulinek z Kutné Hory a Hostin
ného, od Školských Sester s ©Horažďovic
a Vys. Mýta, od Šedých Sester £ Rychnova,
od knížete Hoheniohe z Poděbrad, od braběte
Harracha = Hrádku, od hraběte Kinského z Ko
stelce n. Orl., od hraběte Nostitze z Plané, od
hraběte Nostitze « Rokytnice, od hraběnky Mens
dorfové z Cnotělio, od hraběte Vojtěcha Schěn
borna, od bar. Malovcových z Praby, od bar. Parishe
ze Žamberka, od rytíře Diviše s Čisteckých
z Prahy -= Přelouče, od pí. Křítkové, choti c. a
k. generála v Hradci Král. od pánů škol. řídi
telů Nováka, Haněla, Hajnovského, Beneše, Část
ks a Ryby, od pp. c. a k. majorů Palmy a Ko
řínka s rodinou, od ©. k. stavebního rady Šan
trůčka, od pp. iošenýrů Červioky a Maška
= Mzasburga, od pp. notářů Chládka a Postlera,
od pp. továrníků Červených a Pilnáčků, od p.
MUDra. Holečka a p. MUDra. Schměgra, od p.
advokáta JUDra. Radolfa, od p. finančního rady
dr. Šimka, od p. c. k. okres. hejtmana Smitky,
od p. inspektora Trappa, od pp. profeasorů Ne
pustila, Pilného, Hobzka, Frůhbauera, 1onva
lioky a Kohouta, od p. dvorního rady Salicha
s Poděbrad, od p. administrátora panství Kukus
Chytry, od Českoslovanské Jednoty sv. Mothoděje
z Vídně, od patronátních úřadů v Lanškroaně,
Stěžerách a Kuksu, od p. železničního inspektora
Iráska v N. Hradci Kr., od p. ffaanč. komissaře
Pokorného v Hradci Kr., od p. p-štovního správce
Juliše a officiála Troníčka atd. atd. — Mimo to
přál jubiláru Senior diecésního kněžstva M=gr.
Jan Kleiu, protonotář apoštolský, arciknůs a
děkan v Čeaěvsí, všickoi vikariátoí úřadové 8
téměř celé duchovenstvo diecásní, které nemohlo
se súčastnit elavnosti v Hradci Králové. Bůh
eplniš přání jejich a sachovej zlaté srdce diecési
na dlouhá léta!

Dary. Vsdp. kapitolní děkun Magr. Dr. Al.
Frýdek obdaroval při avém zlatém jabilen kněžakém
katolické spolky značnými obnosy. Katolické or
ganisaci diecésní daroval 50 E, jednotě katolických
tovaryšů 50 K, dámskéma spolků „Anežka“50 K,
„Všeodborovému edružení křesť. dělnictva“ 50 K.
Zaplať Pán Bůhl

Poděkování. Spolek vojenských vyslou
žilct v Hradci Králové vzdává tímto vsdp. Theol.
Dru. Aloisu Frýdkovi, kapit. děkanu a bisk. ge
nerálnímu vikáři, apřímný dík za volkomyslný dar,
jímš spolek o příležitosti svého zlatého kněžského
jubilea obmyaliti ráčil. Zvláště za neduživé a
chudé členy spolku pronášíme avůj vroucí dík a
„Zeplat Pán Bůh!“ V Hradci Králové, dne 31.
července 1907. Za spolek vojen. vysloužilců Josef
Horák, t. č. starosta.

Koncertní a humoristický večírek
ve dvoraně Adalbertina uspořádá does umělecká
společ.„Silvia“ « Praby. Začátek o půl 9. bod. večer.

Ke sjezdu boboslovců ma Velohra
dě. Fenilleton pod tímto názvem v minolém čísle
„Obnovy“ uveřejněný napsal Josef Váňa. — Autor
nepodepsal se tentokráte pouse nedopatřením 6
nikoli snad z příčin jioakých. Nemá, pročby Be
právě při tomto článku za anonymitu ozýval

V Pardubicich koná 60 valná hromada
jednoty česk. ředitelů kůra, kapelníků, varhaníků
a majitelů budeb. škol 6. t. m. v Měšť. besedě.

Pro pohořoléóho4 Tobláše Potrav Bezděkově zaslal naší administraci vldp. Ant.
Žák = Rychnova 5 K, p. Fr. Černovický z Křisce
9 K. Pořadatelstro kursu 10 K.

Z Wobřenle. Ukásali jeme předešle, jak
se chová velkostatek k malorolalkovi. Ještě še
so neřeklo, že si p. Hampl řepu vykoussl eám|
Ale to by přece moc křičelo, poněvadž malorolník
ten už na to zubů nemá! AČ si panstvo chová
zvěř v oboře, jestliže mu je líto škodu na polno
stech platiti! — Ale teď zas nový obrázek. Mi
nulý týden bylo střeleno z pušky bajného p. Kra
tochvíle v lese po dětech. Sedmiletý Ludvík
Slezák poraněn; jeden brok mu projelpravým
uchem a druhý vlítl do levé noby.Hoch se mobil
takovou neopatrnosti státi lehce mrzákem. Ale
vždyť se to už nějak urovná. Jak by ne! Jednou
se řekne, še bajný upadl přes pařez, podruhé sase,
že kohoutek se zachytil o větvičku. Ale jak se
dá omluviti, že týž střelil slečnám u samých nohou
a nedaleko vsi psa? Hajný opatrný není, to uzná
každý. Sotva asi zná dobře předpisy. Ale zastání
usjde rozhodně mocné.

„ Z Dobrmšky. Pokrokáři naši, aby odvrá
tili pozornost od dvých intrik volebních, jež jim
vytkli socialisté, útočí proti katolíkům. Ústa jejich
chrlí nejlesklejší fráze, ale ruka svírá bič. O3mě
llš-li se jim odporovati, máš jej ua hlavě. Béda
lidu, kdyby takoví pokrokovci vlády nad ním 8e
zmoenili! Drtica v Hradci Král. hlásal: „Nevěřte
kočžstva“ (Čas, čís. 96), a kde jaký oedostudo
vaný mladík, za nejzáslužnější Činnost má štváti
proti knězi, obchází, vyzvídá poťouchle, lísá se
sehytrale, vybrakuje nejhorší kal ze socialistických
listů a sestaví tak pokrokový referát ve prospěch
učiteletva a proti kněžím. Rosvážaí lidé říkají:
„Že se tí pokrokářští očitelé trochu nestydí! Kdyby
si raději hleděli lepší výchovy mládeže, mysleli
více na její. dašovní pokrok a přispívali tak sku
tečně ku blabu občanstva| Pozorujeme sami, jaký
úpadekvýchovyu nás nastal od doby, kdy odešel
na odpočinek p. Dloubý; žáci se tím chlubí, jak
to teď chodí ve škole. Slýcháme katecheta každou
neděli, jek připomíná dětem krásné ctnosti křes
fanské, osvětluje cestu života dobrého a soudíme
tedy právem, že vztek, jejž pokrokáři a učitelé
v „H. p“ na jevo dávají proti němu, jest jenom
osobní metou. Pánové, mýlíte se velice, myslíte-li,
že vočkujete lidu nedůvěru ke knězi štvaním. Ne
jeme tak nevědomi, abychom nedovedli posouditi
činnost té neb oné osoby, tobo neb onoho stavu.
Své kritice však neučime se z „Vo'né školy“, ani
z „Čes. Učitele", ani od Drtiny. Vy dnes blaho
bytem bujníte; lid vidí, že oběť, kterou vámpři
náší, přichází oa zmar. Výsledky pokrokářeké
výcbovy plní náš lid obavou o budoucnost dětí.
Pánové, vám nebade patřiti náš dík; dospívající
mládež jen s trpkostí bude vás vzpomínati, až
pykati bude jí za výstřelky vaší nerozumnosti. —
Soudime, že katechetovi může býti dostinčiněním
uznání jeho práce od lidí kompetentních a vaše
útoky mobvu býti mu jen ke cti. Jste sluhy svých
vášní a své msty — aby lidé neviděli vaší banby,
honem přispíšíte sí snižovati nějakého „klerikála.“
Proč někdy nezečnete už také jinou plsničku, třeba
otom blodém Francouzovi akulhavé slečince nebo
o tom nešťestném milování dívčích ardéček červeno
okého učitele, o svém zbabělém hrdinatví, o zná
silhování kollegů atd? Jate sluby svých prospěchů.
— Což nevidíte opravdu, kdo vyssává lid, kdo jej
žene v zoufalství, ochuzuje, mravně otupuje, všechno
lepší snehu ze srdce ma trhá, aby ge vyšplhal po
omámeném lida k hrůzné světovládě? Proč jate se
ani slovem nezmínili o krachu žida Manka? Jete
sloby jistých známých pánů. Víte, které otázky
dnes zmítají myslí občanů? Otázka dráhy aotázia
radniční. Zde promlaviti vhodné slovo rady ob
čanstva a našim předákům bylo by prací polrc
kov ,u. Ale kdepsk vy a práce! Chlabili jste se
sice nedávno jakousi drobnou prací, ale amějete
Be jisté přitom ve svých doších. Práce? Lháti,
terrorisovati, tapiti jest vám pokrokovou praci?
Pokrytci! Den ze dne elidíte, ví-li kdo něco hodně
ostrého na „klerikála“, vysvídáte a drmostí semit
skou, zapřisaháte se, že nezradíte nikobo, že do
novin vašich může se všechno napšati. Sad máte
to sa drobnou práci — za sebrané peníze plniti
veřejnou knihovna spisy prolbanými a místa nej
pikaotnější a nejfaoatičtější silně podtrhávati! —
Jásej, Israeli, nový bojovník vyvatal v řadách do
brušských pokrokářů| Ve stadiích byl podporován
od „klerikála“,za cíl vzal si vychovávati mládež,
ale výchova jeho byla tak mravná a jeho chování
tak způsobné,že vyšší moc uznala za dobro ještě
mu prodloužiti prázdniny, ač jsou už dost dlouhé.
Pay prý nepěstoval, ale jakou povahu ukasuje?
Na pokyn svých chlebodárců Hítíse, hrůzu nahání.
— Půjdeme však správnou cestou, jež vede ko
spravedlnosti a oavobosení lidu z jařma semitekého,
a Jařma poroby puhansko-pokrokářské. — Jeden,
jenž pokrokáře dobře zná.

Depisovateli „Hlasů pokroka“ ra
díme, aby alorem „stádo“ se tolik necháněl, ne
boť by mohlo vzniknouti důvodné podezření, še
mu je velmi blíská epolešnost, tím jménem ozna
čená. Aepoň dosud jde pověst o jednom, který
s Bohnslavic se ztratil, ač konečně ve dvoře 8 po
krokovým židovským nářadím chycen byl. kdež
nemitaké ruce lísá, mato však arijce trká. Nás



tyto útoky neodstraší, ale posilují, neboť přísloví
praví: „Maoho nepřátel, macho ctil“ Pokrokář
Bkýmlistům připomínáme,že titul „nebeské kozy“
se správněji bodí na zástopy pokrokových mla

„díků v Krčíně, kteří ze sobo dne 14. Července
ma večer kosí blas vytrvale vyluzovali a tndíš
právem do fad „meečíslavů“ patří. Tedy pozor!
Nebeská kozy — krčínětí pokrokoví „meečísla
voyé.“ Ukazojí, že mají zlost. Vezměte do ruky
kterýkoliv pokrokářeký a socialistický lístek a
řeknete, že máme pravdu. Tolik vychrliti nadá
vek a posměchu ná své apolubližní, jako činí
listy „pokrokové“ (I71) účastníkům velezdařilého
kraj. sjordu strany katolického lídu v Čechách,
dokáže jen vztekem zalitá duše. Čekali jeme od
nich nadávky, Čekali jsme překrouceniny, lži,
posměchy, ale pokrokářskou mysl takovoa Bpou
stou aproatoty vyzbrojenou jsme si nedovedli před
staviti. Svým katolickým krajankám, Češkám,
šmahem nadávají „nebeské kozy“. Posmírají Be
Jich chudobě, še nesly košíky na zádech, což
jest hrubé a necitelné. Nemá každý, jako vypa
sený pokrok. redaktor, peněz nasbyt. Lbou, že
každá nesla košík na zádech a celý Náchod jost
svědkem, že to jo utrhačná lež. Jestliže něktbrá
venkovská žena nesla si košík na ruce, to bylo
všecko Perfidní lží jest, že odvedeno bylo něko
lik přezbožcých katolíků s místa služeb Božích,
Býbrž jest pravda, že dva stoupenci konfesae adle
rovské a Klofáč—kovařovičeké byli pro nezákonné
chování odvedení „do chládku.“ Jestliže byli
před tim pro kurážní „olej“ u pravověřícího
Munka, to bude snad vědět p. Kovařovič. Nadá
vají sjezda „chamtivá soteň pátera Horského“,
černí kohonti, stádo, denuncují pro vyvěšení pra
poru p. Havlíčka, hoatinec od „Mykyšků“ a jiné,
přejí potopu a šibeničky — chrlí ze sebe, co
zkažená přirozenost lidská vymyslit může, — Vzorné
obecní zastopitelstvo. Málokde tak se starají o
svěřenou sobě obec, jako zastupitelstvo v Dc
brušce 8 p. Eduerdem Žižkou,lékárníkem, v čele.
Obec potřebuje opravit radnici nebo přestavět,
aby byla ozdobou města. Než obecní dluhy, na
něž se vybírá obecní přirážka přes 100 pct., tomuto
blabodárcému podniku stojí v cestě. Vypůjčený
obnos na stavbu dráhy z Dobrušky do Opočna,
celkem asi 100.000 K, přirážku obecní o 25 pet.
ještě zvýší. To všuk nepřekáží statečným otcům
města, a tak ai odhlasovali přestavbu radnice
v ceně asi 30000 K. Byla by tam městská sp 
Hiteloa a městský úřad. Spořiteloa prý si bude
platit nájem. Že by mohla však všecky úroky
z vypaloženého kapitálu, as 1200 K ročně, jako
nájem Játi, pochybojeme. Proto většina z obecen
stva rekorsem, zaslaným obecnímu a pak zem
skému výboru, se proti tomuto podniku bránila.
Než zuípěvé instance rekurs zamítly a tak ato
jíme před vymožeností: stavět! Ale nyní jest
otázka: Zač? Objekty obecní jsou velmi zadlu
ženy, obecní přirážka vysoká a stavět se prý
bude. Tedy nejepíše třicet obecních starších to
„založí“ a vystaví si obecní pomník za své. Mno

bo jim to neudělá, neboť jsou většinou zámožní a
k tomu mezi nimi dva bohatí židé. Budeme se
na tu zastupitelskou obětavost těšit.

Divad. ochotnická jednota „Tyl“
v Bychmové m. Hm. pořádá na počest sjezdu
rodáků a přátel Rychnova n. Kn. slavnostní před
atavení v sobotu dae 3. erpoa 1907. Pořad: 1.
Předehra budeboího spolku „lalibor“. 2, Proslov
přednese p. říd. ně. J. Macháček 3 Živý obraz
— Panorama města Rychnova n. Ka —4. V sndě
Diogenově. Komedie o jednom jednání. Napsal
dar. Vrchlický. — 5. Paní Minemistrová Veselo
hra o jednom jednání. Napsal Lad, Stroupežnický.
— V mosiaktí účinkuje ct. hndební spolek „Dali
bor.“ Po představení přátelský večirek v místar
stech besedních Začátek určité o půl 8. bod. več.
Konec o 10. hod.

Na záchrana Kamětické Hory. Co
se již namluvilo a napsalo proti soustavnému ni
čení památné Kunětické Hory, ale všecko marné.
Majitel K E. jeat cizinec, který přes to, že žije
uprostřed lidu českého a mozoly jebo získává ka
pitál, nemá ani trochu ohledu k jeho vlastenecké
mo citu, necítí v nejrmenším lásku lidu českého
k rodné půdě jeho. On vidí jen kámen, který si
zaměňuje za slato. A naši vlastenečtí horlivci v
okresních a obecních výborech, téměř ochraptělí
nad necitelností majitele Kun. Hory, beze věeho
rozhořčení, jako by ge ani nechumelilo, dají sí
Bypati štěrk z Hory Kuvětické na obecní i okresní
sjlnice .. . K amíchu vrše vlastenectví! Správa
panství, do jejíž moci patří Hora Kunětická, jistě
de směje těmto vlasteneckým brdinům. Účinnější
boj proti ničení naší památky zahajuje okresní
zastupitelstvo královéhradecké, které snaží se oplat
piti, aby v zájmu zachování historicky památné
Hory Kunětické nebyly ani aubvencovány ani do
okresní správy převsaty silnice, k jichž stavbě
použito kemene z téhohory. To již něco snamená.

Krajimský sjezd katolíků v Nácho
dě konal se důstojně dne 21.t.m. Obloha z rána
byla sachmuřená, m spastily se proudy deště
na tisíce účastníků beroacích se se všvch stran
k Náchodu, Sem tam zabloudil paprsek slaneční
na mokrou semi, ale zase se skryl. Však dóšť a
špetné počasí sjezd kazily ©Nadšeně vítáni
byli mohutným davem hosténa nádraží. O 9. bod.

odebrali se účasiníci od nádraží ve vsorném po
řádku do chrámu Páně, kde bylo slavnostní ká
zání vip. Dostála z Nového Města. O 11. hodině
úloužena byla polní mše "svatá na náměstí. A tu
Be počalo vyjasňovati. Šedivá mračna sklouzla pod
obzor a alunéčko již zářilo plným leskem svým
nad Náchodem, když o 2. hodině bral se obrovitý
průvod katolíků od nádraží. Vpředu šli junáci a
děvčata v národních pestrých krojích, za nimi stou
palo přes 3000 našich milých pranovnic žen, prů
vod celý uzavíralo přes 6000 mužů. Průvod došel
do zabrady Sokolovny, kde patlučeno bylo k ne
buatí. Žádaé stoly, žádné Židle, muž vedle muže,
žena vedle ženy stáli natlačeni v sahradó, kamž
se všichní ani nevešli. Bylo tam dla vstupenek
přes 5000 lidí. — Sjezd zahájil osvědčený prá
covník náš Vesecký vřelým proslovem a uvítáním,
do předsednictva zvoleni aklamací za předsedu
Hěský poslanec Prokop, za I. místopřednedu re
daktor Astr z Hradce Králové, za IL. místopřed
sedu vidp. farář Erlebach z Bystré, za zapisova
tele dp. Smetana, kaplan z Dobrašky a Jan Kovář
z Hronova. — Po té ujal se slova prof. Drápalík
z Hradce Králové, který markantními rysy a pád
nými slovy dokázal správnost zásady, aby ka
tolíci účastnílí se veřejného politického života La
pidární slova pana řečulka, místy kořeněná fiznými
vtipy, vzbndila mezi posluchači bouřlivé nadšení,
takže časem potlesk nechtěl ani ustati. — Po té
ujal ae slova Hěský poslanec hr. Sternberg jenž
vylíčil působení našich pokrokářů a sociálních
demokratů jak v parlamentě tak i v obyčejném
životě. Slova jeho jako obyčejně vyvolávala tivý
souhlas. — Nato mlovil ještě dp. Jemelka, kněz
T. J., o naší organisaci. — O 4. hodině objevil
ge na řečníšti říšeký poslanec vidp. Thdr. Horský,
jenž srdečně a popalárné pojednal o parlamentní
práci a nynější situaci politické. — Sjezd s vý
sledkem tak zdařilým byl ovšem solí v očích růz
ným těm pokrokářským dětem; národní socialisté
se aociálními demokraty pořádali tracprůvod, jenž
byl tak ubohý, že se sami za něj styděli. — Mnobé
časopisy Bi omočily a vhodily ten můj milostný
zrak na růzvé osobnosti. Jsou to známé firmy:
VýchodočeskýObznr, Osvěta L'du atd. at4. a také
udá milý „Ratibor“ přišel s křížkem pa fuause.
Kdo ten referát do „Ratiboru“ psal, nevíme, ale
tolik víme, že asi na ajezdě našem nebyl, neboť
ne stěny sálové se otřásaly (sjezd a řečí konány
pod širým nebem), nýbrž celé sdi nácbodské bo
fily se tém pokrokářům nad hlavou.

Z Berohrádku. (Zajímavémístnípoměry).
Das 9. prosince 1906 četl náš p. farář Vacek pa
stýřeký list o „volné škole“, v němž pp. bisku
pové upozorňují na nebezpečnou a zhoubnou saahu
vylončsti náboženství za škol a s rozhořčením,
kterýžto výrok dvakráto opakují, odmítají útok
nepřátel na oynější školu. — Po přečtení tohoto
postýřekého listu připojil p. farář doslovně tento
dodatek: „Slyšeli jste, dr. v Kr., vážná slova, že
se jedoá o odstranění náboženství ze úkol. Nebyl
bych si pomyslil, že dočkám se já sp nění před
povédi Krista Páua: „Vem ze škol vyženou vás.“
Jan 16, 2—3. — A dle, již toma tak. Viktor
Hugo, franc. nevěrec, o rodičích, kteří posýlají
děti své do beznáboženské školy, píše: „K zod
povědoosti před soud měli by býti voláni rodiče,
kteří posýlají dítky do školy, nad jejímiž dveřmi
je napsáno: Zde se náboženství nevyučuje.“ —
Tak smýšlel nevěrec v zemí cizí — a nyní po
slyšte, jak a co smýšlí ce u uás. V jisté vesnici
vychází Časopis „Skola našeho venkova“, já jej
jmenuji „Škoda našeho venkova“ a ten plše: „Je
třeba postaviti požadavek, aby náboženství jako
předmět učebný bylo ze školy vyloučeno. Škola
stůjž přísně na půdě bezkonfessijní.“ Roč. IX.,
str. 98. — Než toto vyloučení náboženství ze
škol není ihned možné a tak snadné, poněvadž
dosavadal zákonuje chrání. To by teprve takové
zákony inasely se udělat. A kdo dělá zák ny?
Poslanci! A kdo je volí? Vy rodičové! Nnže, jaké
poslance si zvolíte, takové budete míti zákony.
Proto, až k vám přijde ten, jenž o volbu za po
slanče se bude ucházeti, zeptejte se ho, zda bude
chtít, aby náboženství ze škol bylo udstraněno.
Řekne-lí ano, tedy jej nevolte! Dále se vás táži,
kdo pak dkoly postavil? Vy katolíci! Kdo na ně
platí? Vy! Čí json dítky? Vaše! Nuže, když
tedy máte povinnost na školy platiti, máte také
právo rozhodovati vy, čemu a jak ve školách vy
učovati se má A nyní se vás táží před Bohem:
„Cheete, aby náboženství bylo se škol vyloučeno?
— Nechceme, nechceme nikdy!“ zněla hlavitá lidu
odpověď. — Tolik a uje více p. farář neřekl,
slova „učitel“ ani vůbec novyulovil, žádného uráž
livého výraza vůbec neuvedi, mluvil s největší
rozvahou a jemu vlastním zápalem 8 srdečností.
— Po službách Božích více vážných mužů čekalo
před kostelem, kteří se alzami radosti p. faráři
srdečné děkovalí za tento výklad a za upozoraění
va nebezpečí, jež škole hrozí! Než co ge stalo?
Za jedenáct dal pp. starostové obcí: Smrtka za
Borobrádek, Starý sa Vel. Čermou, Řebák za
Šachov a Škop za Žďár podali okres. školní radě
v Rychnově n. Ku. žalobu a tato jako nekompe
tentní bísk. konsistoři v Hradci Král. přepustila
týž banopis proti p. faráři, že z kazatelny čest
učitelstva pokálel, še anlžil důstojnost kazatelny a

nání musejí se do duše stydět atd. Připomínám vý
slovně, pp. starostové k podpisům svým připojili
úřední obecní pečetě a aice bez vědomí a svolení
dotyčných obecních výborů. Divno bude zajisté
každému, proč právě starostové pletli se do věci,
po které jim nic nebylo, vždyt přece pp. učitelé,
Jestlite se cítili uraženými, dovedou snad sami bez
cizí pomoci čest svoji obhájiti. Inu to je tak: Vo
Velké Čermé na jedné a táže škole jsou 2 bratří
Smrtkové, kteří vydávají onu „Školu našeho ven
kova“ a jich bratr Smrtka je starostou v Boro
brádku a za obec. tajemníka má učitele Vrbu a
členem obec. výboru je říd. učitel Koutník, V Ša
chově a Velké Čermé učitelé jsou písaři, rádci a
vůdci tamních starostů, ve Žďáru zvláště obecní
úřad vede pověstný učitel Poiskr, který také ža
lobu ta ve spolku 8 jinými dostavil a vlastnoračně
napsal. Zde máš, laskavý čtenáři, obrázek, že zde
nepanuje klerikalismug, nýbrš učitelé. Než k věci.
Zmíněný říd. učitel Peiskr, pokrokářský horlivec,
dne 3. prosince 1906 chtěl vp. kaplana Hubáčka
vykázati ze Školy a ještě jej u soudu žaloval. —
Týž tedy Peiskr otevřel dvéře du budovy soudní
v Kostelci n. O., kdež i napadený a nražený p.
farář čest svoji hájí. A nyní provázej nás, milý
čtenáři, do soudní síně. — Žádný starosta ani pi
Batel obžaloby učitel Peiskr v kostele nebyl a tedy
vysvětlení pastýřského listu neslyšel. V soudní
síni jest obžalovaným borko, Dr. Štemberka z Rych
nova n. K. schliplým dodává kuráže a namtupuje
důkaz pravdy takto: Následkem tobo kázaní bylo
prý učitelstvo v nebezpečí života, vždyt prý jim
vyhrožováno dokonce i skatky násilnými. — Se
sebezapřením zdržojeme ge zatím posudku. Staro
atové byli prý nuceni tak zakročit k vůli veřej
nému pokoji. Nenechte se vysmát, pp. starostové|
Za jedenáct dal teprve jste zakročili, není to
směšné, když učitelům hrozilo prý takové nebez
pečí? To jste přišli se atříkačkou hodně pozdě po
požáru! Škoda, že jste hasiči. To však nebyl váš
nápad a proto vás omlouvám Na to ukrutné „ne
bezpečenství“ vás apozorail někdo jiný sa prů
bledným úmyslem. — Dr. Štemberka přijel do Be
rohrádka a do „Restaurace“ zuvolal si některé
svědky proti p faráři. Co 8 nimi tam rokoval,
jest prozatím přikryto rouškou tajemství — ale
bezpoouyby učil je tam modlit se růženec, vždyť
jeho „ndbožnost“ je avětoznámá! Jak a proč se to
stalo, není známo dosud, snad 88 to prozradí po
zději, ale tolik je zoámo, že hlavním svědkem proti
p. faráři by) obecní hajný a polní hlídač Tomek,
který u soudu pod přísahou svědčil, že p. farář
s kazatelny řekl: „Ti pokrokáři páni učitelé chtějí
ze školy vyhodit kříž.“ — Z50 volaných k nouda
svědků nikdo slov těch noslyšel a ještě na 390
svědků může býti vedeno — a přece Tomek tento
výrok přísahou potvrdil a jemu podobně pod
přísahou tvrdil socialista Martinek, že p. farář
kázal: „V jedné vesnici učitel vyhodil ze Školy
kříži“ — Jak různá a přepodivná jsou tato
svědectví pod přísahou pronesená — a který duch
jim je našeptal? — Slátní návladpictví podalo na
Tomka žalobu pro zločin podvodu, ale týž stále u
krajského soudu v Hradci Králové trval na své
výpovědi. Dr. Štemberka hájil obžalovaného, jak
prý je nábožný, že odebíral Časopisy Kříž a Marii
— co prý mu je po učitelích — že neměl prý
zlého úmyslu — a soud krajský Tomka osvobodil.
Jaký rozruch tento rozsudek způsobil, nemožno
ani vypsati. Aby bylo dotvrzeno, že Tomkovi po
nčitelích nic není — ihned jim telegrafováno
z Hradce a učitel Sortka s jinými přispěchal na
nádraží do Borobrádku přivítat a oslavovat Tomka.
Čtenář tomu jistě rozumí! U okres. soudu v Ko
stejci n. O ve při této se pokračuje. Nebudeme
předbíhati rozsndku soudnímu, nýbrž všimneme si
průběhu vedeného šetření. Proti p. faráři svědčí
asi 36 svědků, z nichž ani těch 6 v kostele ne
bylo a na pastýřský list se prý nepamatují; víme
proč, nebodí ge jim do Kráma. Svědek říd. učitel
Smrtka, redaktor, majitel a vydavatel „Školy na
čeho venkova“, působil zvláštní dojem, když do
kasoval, že to je urážka celého učitelského stava,
když prý p. farář nazval jeho časopis „Škoda na
beho venkova“ a on jako redaktor je prý velikým
bodnostářem v organisgaci učitelské. Hajte ae, pá
nové, jak umíte, té pravdy vy nezměnite, že lid
vás nemá rád; máte velikou řadů osobních od
půrců, kteří celé vaše jednání odsuzují pro neblahé
uměry, které zastáváte zvláště v ohledu nábožen
skóm. Pp. starostové „naběbli“ nepředložané a
dnes toho spolku a vámi jistě litují. Celá naše
veřejnost čeká na spravedlivý rozsudek c. k. okr.
soudu pro urážky v hanopisu obsažené a chce
vidět ten „kal“, jímž prý p. farář čest učitelstva
pokálel, ty „nestydaté výpady“ s kazatelny, za
něž se do daše musíte prý styděti. Čeká rozsudek
veškeré duchovenstvo, aby zvědělo, jaké ochrany
požívá před zákonem v působení kazatelakém i
v kostele — a konečně, aby se před světem uká
zalo, kdo a jak tu Čístou vodu kalí a autorita
kněze podkopáváv katol'ckémRakousku? |

Z Německého Brodu. Dne28.července
tichým a dojemným způsobem oslavil své kočžská
druhotiny zdejší rodák, emeritní farář, osobní
děkan a biskupský notář vdp. Václav Oliva. Před
60 lety právě v nedéli a hlavoího oltáře v dě
kanském chrámu Páně celebroval první mši svatou
mladý n vokoěs a po GO letech v kněžství proži



tých dopřáno bylo starci utéhož oltáře svou slatvu
mši v oběť Buhu přinésti. Doprovázen vdp. admi
uistrátorem děkanství Fr. Rauchem, dp. V. Jet
márem, st. kaplanem, a svým synovcem dp. Bohu
milem Olivou, členem želivské kanonie a katechetou
zdejší měšťanské a hospodyňské školy dívčí, od
sloužil u velikém pobnutí v slzách mši svatou.
Mezi měl svatou podával Nejsv. Svátost všem
zdejším ctibodným řebolnicím, jichž byl několik
roků řádným zpovědníkem. Po mši svaté zapěl
jnbilár „Te Deum“ a dal požehnání Nejev. Svá
tostí Oltářní. Ředitel kůra a professor spěvu při
zdejším c. k. gymnasiu p. Karel Unger, chvalně
známý odborník, přednesl pěknou skladbu za ú
častenství členů titerátského sbora v čele se svým
cvičitelem horlivým p. Fr. Pospíšilem, advokátním
policitátorem. S povděkem a uznáním budiž při
pomenuto, že hlavní kostelník při děkan. chrámu
Páně p. Josef Štibor, neunavný Viocencián a roz
šiřovatel katol. novin a tiskopisů, co nejkrásněji
upravil k tiché slavnosti hlavní oltář a mnohými
květinami ozdobil. Co 8e tknectihodného jubilára,
buď ještě vzpomenuto, že od svého vysvěcení pů
gobil na několika obtížných německých i českých
osadách, načež odebral se ae zasloužený odpočinek
dv svého rodiště. [ zde však nezahálí. V době
velikonoční o nedělích a svátcích celé hodiny zpo
vídá věřící zdejší kolatury, jakož i při zpovídání
četné mládeže školní vždy ochotně vypomáhá. Du
chovenstvo i ze vzdálenějšího okolí věnuje mu dů
věru jako svému zpovědníku. Končíme přáním:
„Na mnohá ještě radostná létal“

Z Korouhve u Poličky. Útolná ves
nice, rodiště slavného prof. Michla a kanovníka
spisovatele P. Ebrenbergra, dočká se v brzkém
čase dokončení přestavby ctrámu Páně sv. Petra
a Pavla. Restaurace provádí se dle plánů c. k.
staveb. rady A. Riegla, stavbu provádí oavědčený
architekt ve stavbách kostelů B. Dvořák. Kojíme
se úplnou nadějí, že útulný kostelík náš bude
velmi dobře proveden a sloužiti bude jako okrasa
středu obce pro časy budoucí všem přátelům dobré
vůle. Sl. patronátní úřad c. k. statku v Bystrém
e veškerou ochotou přichází všem přáním vstříc,
a stavební výbor obce v čele s důst. p. farářem
P. Ai. Kalinou pečují o rozmnožení sbírek na
vnitřní úpravu kostela a varhany, Radostně pra
uje se pak důst. faráři v obci, ke zusedají ve
výboru přední a vážení občané s takým pořoz
uměním pro památky církevní jako u nás v Ko
roubvi. Uvádíme jména výborů: Jan Robl, ředitel
škol, Jan Pospíšil, starosta, František Trnka, Josef
Cihlář a Frant, Votava. Tak přičinlivému výboru
a obětavému patrona přáti lze vždy jeu mnoho
zdaru a požehnání ve všem dobrém. Příště více.

Z Vítějovse. Přece se konečně začalo Be
stavbou kostela. Více než dvanáct roků tomu, co
žádali přifaření o nutnou přestavbu fliál, kostela
svého. Účinnému zakročení o. k. patronátního úřadu
v Bystrém podařilo se, že stavba nové lodi a pre
sbyteria bude letos provedena. Ze starého stava
kostela má zůstati a zůstane stará presbyteř, která
bude sloužiti za baptisterium, a typická zvonice
se střílnovými okénky. Plány provedl prof. Kří
ženecký z Praby, stavbu provádí M. Vystavěl
s Poličky pod vrchním dozorem c. k. staveb. rady
Ant. Riegla a c. k. konservátora B. Dvořáka. —
Letošního roku provedena bude stavba pod střechu
a v roce 1908 úplně dohotovena, Tím dostane se
zajímavému nejzazšímu koutu českého království
cenné stavební památky.

Babylonská věš ma Čáslarsku. Ó
staročeská země| Kdysi jame slavnými byli. Ale
teď je to Kknepoznání. Kdežpak by bylo napadlo
dávným předkám našim, když k stavbám dělali
maltu z vajec, že je budou jednon lidé radóji smažit,
a že 50 najde lepší za ně náhrada. V okolí čá
elavském, které je teď velikým hřbitovem husitské
elávy, chystají se pozůstalí vystavěti na způsob
babylonské věže obrovský smuteční památník
zrovna s byty pro bývalé obecní starosty, kteří
dle „Pravdy“ pro své nemalé zrásluby o Samo
správu dělají na okresu místo stoupencům kleri
kalismu. Mezzanin vyzdoben bude pro starosta,
který „nemalých zásluh o samosprávu si získal
tím, že vysázel alej švestek, na něž mu dala obec
peníze, jenomjamky vykopalobecní strážník; vy
stavěl i obecní váhu na vážení zlatníků, která
mohly zůatat poplatníkům v kapse; jemu náleží
dík, že v obci o 86 číslech založen čtvrtý hosti
nec s kořaloou, aby svědčil o jeho zvláštní lásce
k jisté větvi Noemova rodu. Bude ho škoda, ať už
se tam bnde stěhovat dříve nebo později, protože
obec vůstane ve tmě a bude nucena postaviti si
evítilny, které dosud zdály se býti zbytečnými,
Známe ještě význačnější zásluby pana starosty 0
samosprávu, ale nechceme zastíniti tak příliš t
ostatní, pro něž už najisto vyhraženo poschodí
první a drubé. Bude-li atáti památná ona stavba
na Koudelovském kopci, bude vidět do Zařičan i
do Bíl. Podola, jak tam místo Husitů klerikálové
hospodaří; a taková vyhlídka staré politiky velice
zajímá, ©Máme li také jednou věřiti čáslavaké
„Pravdě“ ze dne 26. července, „jest klerikální
strana na Čáslavsku na postapu“, a „ukázalo 8e,
akým vlastně Čáslavsko jestl“ Očekává se proto,

že krajinský list tam vycházející stano 80 COne
vidět listem vládnoucí na okrese atrauy, poněvadě
by jinak mlel na prázdno. Jinak přenesena by «

byla redakce do nejvyššího poschodí té babylon
ské věže, odkud bude nejširší vyblídka do kraje
čáslavského, a také blízký styk se čtenáři-podná
Jemníky. K stavbě přikročeno bude brzo. U Bučic
pod Koudelovským kopcem zřízuje se ohromná
Cihelna, která a čáslavskými už na to stačí. Maltu
dělat z vajec — bloupost, a z vody — to je zas
banální a špatně to drží. Redakce jednobo listu,
který nechceme jmenovat, pořádá tedy sbírku na
husitské alzy, které jí mne býti aspoň v litrových
nádobách zasílány, Příspěvky v této podobě, přes
to,že slzičky vysýchají slanéčkem naděje v šťastný
výsledek dvon rekuraů, se čile scbázejí, bai v 80u
sedním okresn pardnbském, jak dočteme 80 ve
„»Východočeském Obzoru“, jeví se pro věc zájem.
Ktomu- jest si přáti jen tolik, když už něco tak
monumentálního se dělá, aby tam upraveno bylo
pro všecky možné případy raději více obytných
mlatností, a provedení stavby aby nepřekáželo
zmatení jazyků, jež mezi projektanty se počíná už
teď epidemicky šířit.

2 Nechanieka. Dne %6.červencezemřela
v požehnaném stáří 80 let paní Františka Kundr
tová, majitelka statku č. 3. v Rosniclob. Pravá
staročeská, přímá povaha, vzorná matka, pečlivá
a bystrá hospodyně, dobroditelka mnohých a mno
bých. Ona nepotřebovala stadovati v moderních
knihách o znacích nělechtilého Jchoraktero; jí sta
čilo poctivé katolické přesvědčení ke všem dobrým
skutkům, jež tak hojně konala. Dobrá katolická
povaha, jakou vidíme oa babičce Boženy Němcové.
Jak veliký počet chuďasů přicházel do statku jejího,
a nikomu neodepřen dar nebo pohostinství. Crěna
byla tak, že z lidí pohoštěných nikdo jí nic ne
odcizil. A uměla také místo frazl statečně zvele
bovati statek. aby bylo z čeho dávati; žena po
kroková v nělechtilém slova smyslu. Šol o ní je
den hlas: „Takové ženy dnes už Bo uerodí, ale
jen vymírají“ Pocházela z Rozběřic; otcem jejím
byl statkář Fr. Šrám, který zemřel v stáří 84 let;
matka rozená Součková z Břízy skonala ve věku
96 let. Bratr zeanalé jest nyní majitelem rodinného
statku v Rozběřicích. V letech padesátých
provdala se za Hyoka Kandrta v Roanicích. A
kolik ran usneslo se na hlavy mladých manželů!
Požár, jenž jim zničil všecko, veliké krupobití,
veliké škody za války v r. 1866 atd.! Manžel její
jako starosta jel s deputací do Vídaě prosit za vá
lečnou náhradu, nachladil se a r. 1869z toho zemnřel,
zanochav mladé vdově čtyry nezaopatřená děvčata:
Annu, Aloisii, Františka a Marii. O ruku vzorné
hospodyněucbázelo se mnoho bohatých nápadníků;
statkářka však odmítla, věnujíc celou péči nezAo
patřeným dcerkám. Vedla rozsáhlé bospodářatví se
vzornou pílí dále, postarala se o přiměřené vzdě
lání svých dítek. — Před pohřbem množství lidí
tísnilo se stále před nádherným katefalkem, rní
cích slzy upřímného zármutku. Velkolepý pobřeb,
jakého Roanice nepamatojí, konán v neděli odpol.
z Rosnie do Všestar. Mnobo věnců 8 případnými
nápisy uastubách zdobilo krásnou rakev. Pěvecké
sbory 8 hudbou závodily v krásných produkcích.
Pobřebuí obřady vykonal vldp. farář Hulata. Při
děkovací řeči p. Skvrny nastal ve velikém zástopu
pláč. Ačkoli bylo počasí deštivé, přece sešlo se
účastníků pohřbu množství obrovské. Rakov ulo
žena do rodinné hrobky. Ztrátu zesnulé oplaká
vají: vnuk po první dceři Anně Boh.Skvrny, c. k.
pol. koncipista v Praze s pravnučkou Siiveatrou,
dcera Alosie s chotěm Jos. Sálem, c.k. pošt. správ
cem, 8 dítkami Miroslavou a Radovanem, účet. úřed.
pošt. ředitel. v Praze, zeť Hanaš Richter, majitel
pobřeb. ústavu, s chotí Františkou a dítkami Lad
milou, Marií, Karlem a Janem, zeť Jos. Vančura.
správce dvoru hr. z Harrachů v Bohárně 8 chotí
Marií, vnukové Ladislav a Josef a bratr zesnulé
Josef Šrám z Rozběřic. — Zesnulá přes všecky
avízele jako vzorná hospodyně zanechala statek
úploě čistý. — Bůh dopřej věčné slávy zaaloužilé

žen jejíž světlá památka dlouho z myslí nevymiz

+ Msgr. Dr. Fr. Krásl, |
světici blskup Pražský.

Smrt milosrdná odloučila duši velikou od
chabého, vetchého, krutou nemocí trápeného těla,
Zemřel nám pracovník nennavný, zdatný Odebral
ge na věčnost majitel mooha čestných titalů, hod
ností vysokýcha důstojenství, duc vysocenadaný,
myslitel bystrý zbynul. — Narozen 24. prosince
1844 vo Dvoře Král., na kněse vysvěcen r. 1870,
na biskupa vysvěcen r. 1901. Zemřel dne 27. čer
vence o 6. hodině ranní. Činnost jeho nesla 86
mnohým směrem. Byl předně výborným knězem.
Vynikajícím rysem povahy drahého zesnulého byla
ryal, hluboká sbožnost a dobročinnost. Jako svě
ticí biskup, probošt metropolitní kapitoly v Praze
konal avůj těžký úřad vědy trpělivá a jest podivno,
jak při této zodpovědné práci nalezl čas ka práci
vědecké. Paal církevní dějiny české, Do oboru toho
spadají spisy jeho: „Arnošt hrabě Harrach“,
„Svatý Prokop, jeho klášter a památka u lidu“ a
„Svatý Vojtěch, drubý biskup pražský, jeho klášter
i úcta u lida“. Kromě těchto spisů hodlal s drem
Podlabou vydati obšírné dějiny metropolitní kapi
toly, ale došil se behužel jen počátku velikého díla
tobo; vydaltaké část z archivu arcibiskupakého0 far

nostech na sklonku století sedmnáctého pod ná
zvem „Responsa ad XLÍÍ. puocta. Psal mnohé
články do „Časopisu katolického duchovenstva“ a
do „Sborníku historického kroužku družetva Vlaet“,
Za vědeckou svou činnost jmenován byl dopisují
cím člen:m České Akademie sekce historické. —
Záslužna jest také Kráslova Činnost nčitelská. Byl
v r. 1871. jmenorán odjnoktem bohoslovecké fa
kulty, praefektem ko. arc. konviktu, v r. 1876.byl
promován na doktora bohosloví a za doba savé
praefektury vychoval maoho mladých kněží, kteří
na aěh: a úctou a láskou vzpomínají. Byl též jako
katecheta a'ředních škol vážen a milován. — Byl
dobrým pracovníkem spolkovým. Dr. Krásl jako před
seda „Křestenské akademie“ a starosta „Jednoty
sv. Václava“ byl neocenitelným. Veliké zásluby má
o stavbu velechrámu sv. Víta. Byl činným i po
liticky, starul Be o soriální zlepšení poměrů děl
nických na kapitulních statcích. — | Zirácíme v
něm člověka, křesťana, kněze, védce, spisovatele
a lidamila. jakých pobledati. — Naši diecésáni
mají v milé vzpomíace jadravu jeho promlava,
kterou pronesl v Hradci Král. r 1902 jako znísto
předseda velikolepébosjezdu. — Pohřeb dr. Krásla
k -nán byl dne 30. července z proboš:ství kapituly
Svatovítské oa hřbitov u sv. Matěje v Šárce, kdež
církevní obřady vyk nal nás nejdp. p biskup Dr.
Doubrava. Doprovodili ho ku hrobu všichni praž
ští čelní hodnostáři a neamnírný počet obecenstva
R. i p. —

Různé zprávy.
Koraelský denmík o poměrmacírkve

k vědě. v „Neue Freie Pregse“ prof. Oberhummer
nechce nijak církvi naší pochlebovati, ale přece
zaujímá k ní stanovisko atř zlivájší, rozvážnější,
než — mnohý pokrokářský fauatik zrozený z ka
tolické matky. Štůjž zde něco z jeho vývodů. Al
bertus Mugous zřekl se stolice biakupaké v Řezně,
aby moh! dále se věnovati studin, jež znamená
obrat v přírodních dějinách, Roger Bucon, jenž
první učil, že poznatků příroduleh lze nabýti jen
názorem, byl mnichem frantiskánským, Mikuláš
Koperník pak, který provedl čin největší, tvrdé,
že země se točí kolem aelance, byl kauovafkem.
Tedy přední učenci středověcí a zakladatelé mo
derních názorů vědeckých byli katoliky (ač v lecčems
i poblondili), za to však dosud v Anglii a Ame
rice jsou lidé vzdělaní, kteří i nyní rozhodně od
pírají dokázaným poznatkům vědeckým. — Ober
bummer cituje také Koperníkovo věnování spisu
o pohybu zetě papeži Pavlovi III.: „Abych učené
i nenčené přesvědčil, že mi není potřebí báti se
jakéhokoli posudku, bádání savé vénoval jsem Tvé
Svatosti, jenž jsi důstojenstvím svého úřadu a
láskou k matbematicu a všem vědám veleslavným.“
Kardiná! Schonberg, dominikán, napsal Koperní
kovi list, v němž se obdivaje bystrosti jeho ducha.
Lutber a Melanchtou však učení Koperafkovo za
vrhovali. Oberhammer píše: „Tehdy vál svobod
nější vzdach v prodaševnělém a reuaissanci zjem
nělém Římě vež v krutých bohosloveckých školách
protestantských v Ženevé a Witienberka.“ O pro
testantovi Kepplerovi Oberhummer píše: „Jan
Keppler, jenž měl v císati Rudolfa II (tedy v ka
tolíkovi) svého příznivce, teprve sto let po Ko
perníkovi, byv jako protestant z domova svého
švábského vypuzen, utvrdil vědecky zákony turuů
ského kanovníka (Koperalka). Pro náhledy své
nebyl Keppler, jenž žil v Rakousku, nikterak stlbán,
naopak borlivě a přátelsky dopisoval si s četnými
členy tovaryšstva Ježíšova (11),kterýžto řád tehdy
matbematiku velmi borlivě pěstoval.“ (Tak vidal)
O Galileim píše: „Galilei amýšlel nábožensky a
proniknout byl úctou k Písmu sv., nechtěl však,
aby citát z bible, doslovné vzat, překážel vě
deckému bádání. Dlouho to trvalo, několik let u
plynulo, nežli jeho nepřátelé v Římě prosadili, že
spisy jeho byly dány na index, (tedy rozhodajích
kraby katolické neodsnzovaly véda tak nakvap
jako Luther', ale 8 poznámkou „donec corrigatar“
a s rozsudkem, že učeníjeho filosofickyjest absurdní
a theologicky částečně haeretické, Svaté oficium
nováhalo však spisy Galileiho samo z indexu vazíti,
když „společný názor dnešních bvězdářů aouhlasí.“
(Tedy církev pouze čekala, až se náhledy odbor
ných znalcův shodnou a vytříbí). — Oberhummer
dále poznamenává: „Říkalo se, v Římě se chodí
olověnýma nohama, ale i v protestantském táboře
nešli rychleji zvláště ve století 17., kdy víra
v písmeno a náboženská nesnášolivost ve theolo
gických disputacích ve Witenberku a Královci
proti Koperníkově učení došly avého vrcholu“ —
I jiného moderního „kamene úrazu“ dotýká se
prof. Oberhummer: biblické zprávy o stvoření
světa. Pro doslovný výklad biblický byli katoličtí
theologové Suares, Bellarmin, ale už vnejstarších
dobách křesťanských vyskytli Be hladové, mezi
nimi zvlášť důležitý Augustinův, že 6 dnů bibli
ckého stvoření třeba bráti allegoricky. V 18. ato
letí byli to však protestantětí theologové, kteří
stáli na doslovném znění výkladu o stvoření světa
v šesti dnech, totéž stanovisko zaujímají j nyní
ještě židovští rabíni aorthodoxní protestantátí Án=
gličané a Američané, kdežto kardinál Wiseman
víra a sjevení emiřuje. (A přece při hovoru 0
Šestidenní napadají 50 jako „zpátečníci“ výhradně
— katolíci). Oberhummer končí dobrozdáním, že



-církev jen velmi zřídka stavěla se oficielně proti
vědám, a že za všech dob žili přírodozpytci, kteří
pevně věřili a také o pokrok přírodních věd pra
covali. — A tek židovský časopis píše o kultuře
katolické spravedlivěji než pokřtění elubové Ieraele.
Ostatoě „Neue Freie Presse“ ví, že tisk na oko
národní, ale sloužící vlastně zájmům židovským,
nalže toho o naší církvi nadbytek. Nač by se iedy
nepřenechala část práce jiným!

Také zpátečnietvít | Nejprosln'ejšími
právníky doby naší jeou prcf Ihoriug a Savigoy, jež
oba přední právník český dr. Renda velebí. Tento
prof. Ihering, maš v pravdě ačený, napsal knibu 8 „no
vými zásadami a mydlénkami vědeckými“, o nichě se
domníval, če na ně přišel poprve 8 je odkryl světu.
A hle, obyčejný kaplan, úznav správnost jeho my
Blének, poukázal jej, aby ai přečetl jistá místa ve
spisech av. Tomáde, dle kterého ss vyrčaje na vyso
kých školách katolických zásadam fi.os.fis a práva.
A ble, tentýž prcf Ibaring, protestant, opřímně do
znává: „Sr. Tomáš už davno porěděl mnohem urči
těji a jasněji to, o Čem já jeem se domníval, že jsem
odkryl. Proč nikdo z učenců na něj vědecký svět ne
upozorní? Kdybych já jej a jeho spisy byl znal, nobyl
bych kniby avé ani psal“.

Přehvapující postup pokroku. 0dvážného k eměšnému vždy malý krok. Když ve Stráž
pici ředitel gymuusia rozdával abitarientům vysvěd
čení, měl k nim při 16 příležitosti promluva (z3 pří
t:mnosti profesorského sboru). Dáral jim pro život
za vzor Krista a S. krata. Ale — zelené mládí cho
pilo se příležitosti k podání důkazu, j.ki ta miadá
hlava dorede vyspětí a na výši doby státi líp neš
ekašsný prof:ssor. Jelen abiturient, »yu temějšíhu
ředitele měšťenské dholy, vystvapil se slovy: „Pan
ředitel dával nám za vzor Kriste, my věsk 8i voz:s0mo
za vzor Hara a Cbe.číckého a půjdeme vždy jen zs
svým přesvědčením. Děkujem:, že nám byla popřána
volnost vzdělati se, důkojemo zvláště pánům N,N,N.
(jmenoval tři profesaory), ostatním nemáme zač děko
vati (I). Žádáme, aby cnplent N. byl z gymnasia od
stranéa. Nato odpověděl ředitel: „Litaji, že v této
obvíli právě zde padl takový projev“, a Ka aborem z0
síně odešel. — Abitariept přecemusil so svým „přesv d
čením“ co nejdřív ven Byla tu skoro nevyhoutelná
povinnost hlavy přeplněné pokrokem a osvětou. Jest
třeba konečně dá i avětlý příklad jiným. Ž3ten ředi
tel se odrášil tak zpátečnicky wlavit k pokrokové
mládeži! Nebylo to hotové snižování takových dušev
ních aristokratů ? Ti přece bez dloubóho studia, bez
velikého lávání blavy ubodli svým bystrozrakem hned
ducha českých dějin, atvořilí u velice snadno filv8o
fický, jednotný nazor o moderních proudech — a za
svým přesvědčením rozhodně jíti musejí, ať již 86 tu
byrokratům nijak nelíbí. Ozšem nobva avi který znich
prostudoval větší Část spisů Husových nebo Cbelči
ckého. Nato nezbývá na gymoasia mnoho času, zvláště
proto, že takový pokrokový utndent přece musf v proní
řadě čístí něco z Nietschea, Masaryka, Machara a pod.
Ale — přes to vše mladíci si berou za vzor Husa a
Chelčického, uikvli Krista. ——A. kormedis hotova
Co by při té přiležitosti bývalo zdraré? Hned so ptátí
osríceného abiturienta, z jakých příčinubere di za vZ0r
raději Chelčického a Husa než Krista a Nokrata.
Možná, že by osvícený „přesvájčenec“ koktal víc neš
slabý gymnasista při mataritě. Tedy Hasa ano, Krista
ne! Husa, který klokal před velebnou osobností Spa
aitole, k erý problašoval za blázuy lidí ty, kteří dbejí
více u uvě'ské věci než u náboževství| Chelčického,
který svými nóhledy ss stavěl proti pokroku, jenž
mrakal ve svých spisech lidi, jdoucí 8 posrokem dobyl
A Krielus nezemřel za sré přesvědčení ? — Uslatvé
„svobodomyslné problášení“ onoho misdého pozéra
vůbec nestojí za rozbor. Slaší je hlavně kunetatovati
jeko znamení doby, jako ovědectví, kam už pozóratví
moderní mládež> zabíhá Teď už má a musí níti
každý mladík nějské moderní, ralikální přesvědčení,
která v případě potřeby sežene hodně na rychlo. C
ns tom, jestliže „přesvědčení“ takové třebas každým
rokem podlehá podstatným zm“nám četbou několika
krátkých brožar? Pokrokoré „přesvědčení“ jest teď
mólou a proto 60 musi sehuati, vezmi kde vezmi. A
rydnon reklamou nutuo při tom Birší veřejnost ua ta
kové přesvědčení upozornili. Běds, kdo by se odvážil
postaviti se proti tolik chlapeckému zoenžlvání slova
„pokrokul“ Hned by ve mu vpálil na čelo cejch kle
nikalismu. A proto patroni pokroku raději trpí 80
směšnění, hotovon karrikaturu pokroku, než by di
proti sobě bujarcu mládež — již se tak byzanteky
pochlebaje — popadili a roztrpěri. Nic snadnějšího,
neš zlakati v tábuře pokrokorém rytířské ostrahy; stačí
přihlásiti se du cocha a počínati si radikálně. kam
ještě ve srém pozératví zajde pokroková mládež, sy
cená tak často Články, znomenajícími negaci, odní
majícími nadšení a choť k ideální práci? Hořitelů jiš
jest až příliš mnoho; zvítězí nad pohodlným, pod
vratným dílem pilná práce svědomitýchstavitelů ?

Vůně rudého Ostravska. „Opavskýtý
denník“ 37. července otiskoje tento dopis z Michál
kovio. „Alkoholismus řádí sde strašně v rodinách
dělnických i mezi Školními dětmi. Volám a prosím
všechoy reformátory e řad pokrokové iuteligenoe,at
přijdou k nám tak na 1. a 15. každého měsíce sta
dovat sociální otázku, Zle je tolik látky, že až tém
pánům vlesy na blavách budou vatávat hrůzou nad
mraruíl bí .ou zdejšího dělnictva. Musím konstatovat,
fe tyto mravní poměry řádí mezi polskými analfabety,
kteří jev všichni členy zdejší sociálně demokratické
odbočky „Unie“. Časně s ráma spatříte jiš opilé po
tácející se dělníky vycházet te sdejších kořalen anebo
otrbané, školou povinné děti nosit láhre a kuřalkou
neb kvit (líh), který doma s vodoa promíchaný ae píje.
Vyličovati rodinný život zdejšího dělnického lida bylo
by sbytečné, protože, kdo sám ne vlastní oči něvo po
dobuého novidél, mné neuvěří. A jak so ten lid vadě
lává. Byl jsem podobné schůsi přítomen, kde právě
mlavil jistý Kolář a Ostravy. Zmíněný člověk chtěl
mluvit po polsku, ale -z jeho řeči bylo vidět, de ne
umí sai po poleku, tím méně po česka. Co ale uměl,
to byly nadávky ua nepřítomné osoby. Lhal, překru
covai, jedním slovem celá ta slátanina boz začátku a

konce byly nadávky tak surové, že člověk bnasem se
musel otřást. Taková individua mají prý vedělávat,
sušlechťovat a nabádat lid k mravnosti. Dne 5, červnu
šel jsem časně ráno okolo hostince Skřidky (dříve

Kočvary). Slyším « hostince hluk, a zvědav, co Betam
děje, procházel jsem se okolo. Najednou vyjde z bo
stince dělník eo zaťatými pástěmi a apastí: „Pierani,
to jsam vůdcove neši?* (Cose vám tam stalo, táži
se dělníka a ten počne vykládati, že v hostinci jsou
zdejší vůdcové organisace, kteří celou noo v hostiaci
probýřili, Jiným děloíkům, co ne Prokopa vyrakovali,
nadávají alkoholiků a oni lejou do sebe celou noc
alkohol Oršem podotkl dělník, pivo s ramem mí
cbané, jak ho pije soudrah Miarke, to „alkobol není“.
„Nu a proč ua to nenpozorníte ostatní dělníky“,
pravím délaíkovi. „Dyť to znaje, jak to a nás jidě.
Bruska, že nechtěl na různé darobáky a zloděje platit,
tak dlouho bo štvali, až bo vyštvali“ tak mlavil onea
dělsís. „Na schůzích varají dělníky, aby žádné ga
sety (časopisu), která ua různé zloděje svítí a ponuka
zuje, nečítali, že prý dělnictvo oblapuje. Jak se děl
nictvo za acialinlických časopisů vzdělává, to viďam
u nás. N:eg to Bug brani.“ Tak sondí dělník o děl
nících. „A vy jste také v organinaci“, tádi se ho?
„Mušim, kdybych nebyl v organieaci, tak by ně
zabilil“ Tak skončila nada rozmlava a já k toma nic
nepřidávám, ať sobě adělá každý úsudek sám.“

Čtyřnásobná vražda a Křtin —plo
dem rudého květu. Mnohose mlavilov posled
ních dn=ch o čtyřnásobné vraždě na Brněnska u Křtio,
kterou vpáchali otec a syn Vaizkornové V Ostrově a
Sloupu v bytě rodiny Vaizkornů, která jest uvězněna
pro zavraždění mauželů Hrazdirových a Němcových a
Křt o, vykonána opětně prohlídka a ačiněn nález, jenž
úplně usvědčoje zalčoné vrahy z jich čina a vyvrací
zcela jich zapírání V osudné noci manželé Hrazdirovi
a Němcovi vezli kromě avých na trhu v Brně strže
ných pouéz pekaři Kopkovi v Ostrově 700 korun, jež
ma vyzvedl: v I mor. spořitelně. Při prvé prohlídce
domu Vaizkornových nalezeny byly v kamnech zbytky
spálené spoříteluf kofžky Kupkovy. Ve středu nalezli
při opětovné prohlídce strážmistr Winkler a četař
Pelán ze Sloupa a strážmistr Hladil z Jedovnic v bytě
Vaizkornových všech uloupených 700 kor. Peníze, 8
nice sedm stokoronových baukovek, byly oschovány
v papírovém sáčku mezi starými nepotřebnými papíry
v komoře. Nález odevzdán byl soadu. — „Selské
Hlasy“ o tom píší: „C. k. četniotrem bylo jiš vyše
třeno a srědeckou výpovědí dotvrzeno, že před něja
kým časem — asi před rokem — měli sociální demo
kraté v Ostrově poradu o p. Samalíkovi, rolníka a
red. „ el. Hiaeů“, který jest jim hrozné nepohodlným.
Při poradě byl také Vaizkorn etarší, Jakého obsahu
pronášoné řeči byly, není posnd zjištěno. Ale proká
zíno již jest, že do debaty zasáhl také Vaizkorn
starší a pravil: „Dejte mi stovka a já vám ho (Ša
malíka! sklidím!“ Nyní se ovšem nedivíme „Rovnosti“,
Ze tak psala o bostiální vrašdě u Křtin a že s ta
kovou bouževnatostí se Vaizkornů odříkala. Věděla
proč. A my uyní také víme, proč tak činila. Chtěla
zabladiti stopy zákořných plánů svých stoupenců ns
Sloupských horách, chtěla zavčas setřásti s prapora
svého krov nevinných obětí, u Křtin zavražděných,
chtěla zavčas omýti, po způsobu Psláta pontakého, za
krrácené race svých stronníků, Zatím pravda se ká
zaln. K dynamitovéma útoka ivančickému, k požárům
v Trnávce a Březí, k násilným útokům ve Vladislavi
(na faře a jinde), k vraždě ne Příborska řadí se nová
člyrnásobná vražda a jedna vražda nedokonaná, alo
připravovaná. To jsou ty „radé“ květy, které na straně
sociálních demokratů sa rozvíjejí. Jaké pak bude
te;rv ovoce?“ — Sotva uvěřitelnol

Největšídlamant světa —„Premier",
mající cenu 216 milionů K, bude nyní majiteli roz
řezán ne několik menších prodejných kusů. „Premier“
nalezen byl v Africe; délka jeho obnáší 4'/, palce,
šířka 11/, palce a průřez 21/, palce. Rozřezáním kámen
tento ztratí značně na ceně a tak při nejpraktičtějším
roztezání atrží we za něj pak sotva asi 12 mil. Celý
za 215 milionů nekoupil by však nikdo, ani žádný
panovajk, ani stát » tak nezbude nic jiného, než uej
většího obra z říše drahokamů rozfezat na možné
prodejné kusy.

Obrovský svom. VoVídni mají starosti se
zvonem ovatoštěpánského kostela, který nazývají „Bam
merin.“ Od umrti papeže Pia IX. nerozvučel as tento
400 centů těžký kolos, ale při jabilex panovníkově má
opět zvoniti. Zvon mlčí, poněvadž jeho činnoet byla
by zkázou věže. Zvukové vlny otřásají vzdochomi
věží a na věži pozorojí znalci již teď zhoubné účinky.
Teď se vyskytojí různé návrby. Někteří by chtěli a
místiti zvon v nedostavěné drahé věži, jiní vůbec mímo
kostel v některém parka. Dopraviti však zvon s věže,
zdá se býti téměř nemožným. Dva zvonaři se nabídli,
že jistým způsobem, který je jejich tajemstvím, zmenší
síla záchvěvů bez poškození zvuku. Prozatím není
k tomu ani peněz, sni mnoho důvěry.

Hořké mléko dojí krávy krmonéšpatnou
pící, na př. stuchlou alemou, zkaženými pokratinami
či zábojem, lapinoo, anebo požívá-li pelyaék, pryskyř
níky a pod. rostliny. Jakmile nedobrou píci zaměníme
za krmivo bezvadné, mléko se ihned zlepší. Jestliže
hořkost mléka způsobají malotvorové — bakterie —
v komoře aneb ve chlóvě zahnízdění, zvláště v podlaze
močůvkou přesycené, pak třeba netoliko vomeno omý
vati vlažným roztokem sodovým, emulsinem, nýbrž
třeba stój důkladně vyčistit 39/, roztokem kreolinovým,
střiky omyt 4% roztokem kyseliny borové, stéj 60 vy
bílí a vše vyčistí vápennou vodou.

Jetelové píemímy dojí nejlepšíseno, kdyš
je posečeme v příhodný čas. Obyčejný jetel červený,

dyš je v roskvěta, dřívo než nasadí someno; vojtěška
dříve, neš roskveto; růžák, jakmile se sačervená ; jetel
švédský a bílý, když je v plném květu; ptačí noha
či seradela, když dokvétá, je nejlepší na seno. Vido
nec šele se ponejprr, kdyš rozkvétů, podrabé v plném
květu a potřetí kdyš bdhvótá:

(Zasláno).

V „Osvětě lidu“ pisatel s Chotěbořské projevil
mas: osjlepěl úmysl moe pošpinit. Však oslým ovým*

článkem podobá se komáru, jenž feno d0 do ohně, uby
se popálil. Slovatný pokrokář mi již chté nechtě musí
dovoliti, abych bo ujal za raku a předvedi veřejnosti.
Nearádím jeho jména, čímž šetřím jebo zbabělosti,
kterou se tak vyznamonává při Laposí bližního arého,
echovévaje se za jména nastrčená, Předatavoji bo
v jeho skutcích. | Nejeilaější výkřik jeho vrcholí ve
tvrzení, še prý jsem bezcharekterní (špatná povaha)
Naže na slovíčko, pokrokářská povabol Vinil jate
(mne, že prý jsem se amlavil o katolickými zemědělci,
aby agitovali pro členy hospodářského spolku. Zatím
věnk právě v těchto dnech dostal jsem dopis, v němž
tejemníx katol. zeměddiců ve ti omlouvá, že wi nči
nil nepříjemnosti. Věc byla stanovena bez mého vů
domí « Kracemburka, odkadž mi oznámili, že to
v novinách probláví. Vy vůsk, pokrokářský brdino
pravdy, hned jste věc podetrčil mas, abyste mne mohl
tupit. To je bezcharakternost zajisté vyložená. Když
před některým časem v chotěbuřekém „Obzora“ ob
jevil ss bamoristický článok, podepsaný Ouardou
z Klonzkova, hned jste za pisatele označil farářo
Vlčka s bez důkazů útoč:| jste ua mne. Když bylo
kde koma známo, že jsem článek nepsal, neměl jste
tolik cti, abyste odvolal. Toť bezchsrakternost.

V3 snažil jste mne zostuzovat výtkou, Za ub
chodoji se Iněným vemlnkem, ač 1m U nepravdě
avého tvrzení byl jste přesvědčen. Toť zajisté beze
ctná bezcharakternost. Vy, statečný hlasateli mrav
nosti, v „Oav. I.“ jete psal, že Štva s kezatelny proti
škole, proti učitelstva, proti vzdělání a nejlepším mu
žům národa. Vyzval jsem vás, abyste dokázal, což
bylo zajisté enadno, neboť kagiteina jost přístapnu
značnému počta posluchačů, alo vy u4 místo důkazů
pojednou ata! jate es blachonómým. Tojest úžasná baz
cbarakternost. Mohl bych ještě jiné dokl.dy uvésti,
ale tyto postačí, aby vaše pokrokátská povaba plně
vystoupila na jevo.

Ohledně hospodátekého spolku učinili jete proti
mně výprava, křičeli jste, co hrdla jste měli, však
všechny vaše pomlavy splaskly konečné na to, že jsem
nedával podepišovati předsedovi lístků, jimiž zván jest
výbor do echůzí. To přece nepopirám, to 86 děje na
mnobých místech jinde a to se dálo i za předsedy p.
Nevoleho, který mi to nikdy nevytýkal, věda, že to
není žádné prohřešení, A'e budiž, když vy akazujete
na každý puntík stanov, vězte, že stanovy jsou také
pro nás. Tvrdíte, že jsem nedával poJepisovat aktů.
Akty hlavní jsou žádusti na zemědélskou rada, těch
jste eo drželi zaby nehty, domnívajíce ae, če skutečně
jich p. předseda nepodepisoval. Však nyní jatevyšlí
e prázdnou, a věc se nedá jinak vysvětiiti, než že p.
předseda Dvořák vás vodil za nva. A měl dobře, neboť
zajistéai myslil,cože mojípukrokářia socialisténám
bmatati do hospodářskéhospolku!

Mlavili jste, že nemám jako jedoatol jedaatelské
koihy, byla to lež. Tyrdili jste, že jsem nepředčítával
protokoly výborových schůzí. lež. Hlásali jste, če ne
mém seznama Členů, lež. Čtenářům pak dávám po
souditi, kde jest bezcharakternost.

Však já vím, kde vás atřovíc tlačí. Vám jsem
bezcharakterní hlavně proto, Že jeem Be na schůzích
postavil proti pokrokářskéma hesla: „8náboženstvím
katolickým ze Skoll“ Proto mě a jiné knézs s vůbec
všechny katolíky nazýváte klerikály. Však nášlid
dobře již chápe, že váš boj, jak pravíte proti kleri
kálům, jest bojem proti katolíkům samým. Nemylte
se, na udici vašeho protiklerikalisma nenachytáte jiš
ryb.
? Pravíte, proč prý nežalují, když jsem vinén, že

jsem nedával podepisovatí akt p. předsedovi. Čo jsem
nedával podepisovati, již jsem fekl. Ale prosím vás,
mám li žalovati věc, ve které sama 80bou soustředěna
jest již všechna vaše ubohost, která voláo slitování?
Mně postačnje, když veřejnost pozaává, na které mali
chernosti vašs výprava -klesl a jaké směšnostiváš
duševní obzůrok porodil. A pak musí člosdk býti přece
milosrdný k tomu, kobo opustila všechna „furtelnosb“.
Vytýkáte mi, že 86 podepisují jen Vlček avikoli také
„farář“, Dovolte, o mně přece vědí lidé, žo jsamfa
rářem, vy však se podepisujeto jmény vymýšlonými,
z čehož vysvítá, že buď 46 Za své pravé jméno sty
díte, anebo že se stydíte za své mizernosti. Rauíte mi,
abzch stadovel mravouku. Smichy by člověk popukal,
když mi radíte, abych studoval mravouku; z před
chozích věcí jest patrno, že vás přijati za rádce
v mravonce bylo by tolik, jako učinití kczla zabrad=
níkem. Jelikož vy sám jste horhvým přívržencnk
vyhazova katolické mravonky ze škol, upozorňují čte
náře, jak by vypadala ve školách mravouka vaše, za
ložená na pomlarách, lžích a bezebarakternostechI

Stěžujete si, že raším mír A pokoj. Ob ne, bo
jovný pokrokáři! Začali jste vy již ne podzim roka
1916, když jste ve usnoeli, všechny kněze ze spolků
vyházeti. Nářek váš na rašoní pokoje jest vlastně
omlavou špatně tajené zlosti nad porážkou a pak též
pokryteckou vytáčkou, kterou má všechca naše obrana
učiněna býti nemožnou. Náš lid dobře ví, kdo raší
pokoj a mír. Kdyd jste na veřejnosti odkrývání, ta
hned znáte výroky Spesitelovy, při čemů nechcete po
chopit, že tu nejde v osobu bránícího se, nýbrá še
jde o pravdu, kterou. bránil Kristus až i důtkami
v rukou. Končím rozolava s vámi podotýkaje, abyste
« udělování bezcharakternosti byl badoucné úzkostlivě
opatrný, nobif neradno jest v domě ubřdencovů mla
witi o provaze. Ostetně váš celý článok činf dojem
moachy, která si aedls do bostého podmáslí, neboť
hásíte nohama rokama, nemoba nikady v8n.

Ferd. Vlček.

Kupte si důležitý spis:

Karel IM.
jako křesťanavlastenec.

Plše Jiti Sahula Gens 3 E.

Objednávky „vyřídí obratem .

Biskapské.knihiskáma vHada Krlové
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Díkůčinění.

přijali ty

kapitulní děkan a bisk. generální vikář
jako kněz jubilár,

Krásný a trvanlivý

nátěr na podladu
docílí se pouze Mlarxovými barvami od firmy F'
ViktorinvHradciKrálové. bí

Jantarová laková barva na podlahu schne
v 6 hodinách, má krásný lesk « jest nejtrvanlivějším ná

„těrem vůbec.
Emailová rychleschnoucí laková barva

na podlahy vyniká překrásným leskem a schne úplně
bex zápachu takořka za štětcem.

Tyto podlahové barvy jsou ve 4 odstínech avěslé
neb tmavožinté, 1kg. krabice vystačí na 8 —10m? a stojí
K 180. (Vyžádejte ci vzorníky.) 1 natěrací štětec stojí
50, 60 a 70 hal.

Omaltová glasura (emeil)Marzova, ve všech
odstínech, poskytuje barvu i lesk zároveň. Schne rychle
a tvrdne porculánovitě. Hodí re zejména k nátěru ku
chyňského nábytku, kovových i dřavěných předmětů, sdí
v spižírnách i koupelnách, dá se mýti studenou i teplou
vodou, vzdoruje výparům vodním a jest tudiž nezbytna
v místaostech, kde se chovají potraviny a kde se hledí
zapuditi veškeré nepříjemnosti spůsobované hmyzem, hou
bovatinou a plí-němi. Krabice '/, kg 48h, '/„kg Oh,
'/ kg K 1380, 1 kg K 2440.

Suché barvy lacádní, povětrnostávzdorující,
všeobecně uznané za nojlepší nátěr na průčelí domů, ve
všech odetínech.

Barva, jež zasýlá vo jsko prášek, poleje se vodou
a nechá se, možno-lí přes noc stati, aby se co nejdůklad
nějí rozpustila. Zbytečná voda se pak sleje a sbylý roztok
barevný přimísí se k připravenému iž a ubašenému vápna,
k bílení orčenéma, ješ se „odou patřičně rosředí, aby se
moblo dobře natírati. Menší či větší přísadou barvy fa
cádní docílí se odstínů světlejších neb tmavších.

Na10m?stačí1kg.Cenaza 1kg 40hal,
Vosk na podlahy a parksty k vkamšitému upotře=

boní, jímé docílí se nejkráznější lesk. 1 krabice 80 hal.©K 1-40. Hoblovačky ocelové k čištění podlah a parketů
1 bal. sa 30 neb 40 hal.

PM pcštovních zásylkách se obal neúětuje a při
adsylkáchdáheu nasýláse franko. P
PRE“Žddejís prospekty,cennikya vzorníkysderma, (jj

Fr. Viktorin,
==; závod materiální a výroba barev *

v Hradoi Králové,
Velké nám. (proti bisk. residenci).

Pr
kř. estanský dělnílí. Předplatnéčiníponze3 korunyročně.

Administrace „Práse“ v Hradci Král.
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Nádylak látky Jydovělá láma
5 zl. měsíčač na každou stanici dodává

cís. a král. dvorní velkozávodtrahlářský bezdětná
v prostředních letech, schopná veškeré represen

our vý AnadBONNÁOVÁ,| ore ýočé krobařuprotz mo bodnénejraději na faře.

proti hotela „Merkar“. Laskavé dotazy ochotně zodpoví administrace £. l.
Cenuíky a prospekty zdarma a franko.

P
Slatinné lázně

x X ÚSÍAV X X

><X < W Bohdanči u Pardubic X X X

má odebírati svůj odborný týdenník

těží no lotos nebývalé přísni P. T. obecenstva, neboť do konce června zaznamenánojiž na 237 hostí, coš
zajisté avědčío skvělých výsledcích mletní rašeHny, která blahodárně působí veškerých rhou
matických bolestech s chorobáchženskýchvšeho druhu. Moderní vedol wulóčí ne zdárně
růósnénemocí nervové, chndokrevnost atd. Velikýúčinek massáže I elektrigace všeobecně jest

uznáván. Čistývzduch, tichá krajina, jehličnaté lesy a stálo átá plečitá půda,avláště výbodná pro rekonvalescenty a rheumatiky. Snrára lázní přichází všem P. T. hostům
v kašdém ohledu co nejochotněji vatříc,pří čemt béře te zvláště obled na nemajetné osoby, jiché
jediným majetkem jest sdraví. RovněžP. T, úřednictva, uditelstva a ařísencem vůsných úřadů a ústavů

poskytají se zvláštní výhody.
Z Pardubic tříkrét denně pošlovní spojení.

Výtečné a lovná strava.
Žádejte o prospekt.

FRyzečeskýpodnikl!
1HATUPOoOdďSMSoc034W

Ryze český podnik.
h



Příloha
(o překáží snahám Cyrilským na. venkově

a kterak tomu daliti

Urašoje Filip Šabrt, farář v Miletíně.

(Přednešeno na oyrillekých oxerciciích 23. července £. r.)

Co rozamíme snabami Cyrilskými? Oč
usilaje pravý cyrilista? O to, co je rozhodným
přáním církve obledně veřejných služeb Božích:
aby se konaly dle litorgických zákonů a před
pisů co možno bezvadně a aby byly provázeny
hudbou a zpěvem vpravdě důstojným v tom
rozsahu, jak církev žádá nebo dovolaje.

Nám cyrilistům blavně záleží na tom, aby
zpěv kostelof byl tedy jak církevní, tak omělý.
Cirkevní: aby se zpívaly texty, jaké se zpívati
mají, anebo jaké jsou dovoleoy, a to tehdy,
kdy se zpívati mají Aby byl ten zpěv a hod
ba jej provázející umělý. Bohu, jako bytosti
nej dokonalejší, náleží naše nejhlubší úcta.
Proto zasvěcoje církev Bobu a Jeho úctě nej
lepší výtvory ducha lidského, výtvory nmě
lecké. Její přání je, aby chrámy Boží byly
pravýti sídly umění. V umělém zpěvu sjedac
cuje se umění všelikeré. Máme tu p svátnou
poesii, máme zde badebuí rytmus, máme zde
umělé melodie, máme tu různou barvitost
harmonie,

Jako jsou dány předpisy litorgické, tak
také jsou aspoň základní pravidla hudebního
a pěveckého utnění určitá i všeobecně platná.
Rovněž jsou dány určité předpisy, určitá pra
vidla, kterak iná obojím požadavkům v koste
cb našich býti vyhověno, aby zpěv a budba
kostelní byly jak litargicky správné, tak umě
lecky cenné. Pravý cyrilista snaží se, by
tyto normy nejen znal, ale také dle možnosti
aby jich v praxi dbal.

Překážky těm snahám v cestu staví ne
znalost — acebo zanedbávání pravidel v praxi.

Jedná-i se o znalost. pravidel litar
gických a uměleckých, pokud se týkají pc
svátné hudby a zpěvu, kdo pak je povolán,
aby tyto věci lépe znal, jako kněz, který při
bohoslužbě koná úřad tolik vznešený, a jako
ředitel kostelního zpěvu a hudby, který při
bohoslužbách veřejných má místo tolik čestné
a vynikající? O 16 věci uetřeba dlouhých
rozprav.

Měl by kněz, tento přední výkonný orgán
církve u oltáře Božího, býti ignorantem ve
vlastním obora? Neměl by zvláště ou znáti
pravidla litargická podrobně? A neněl by
znáti ze zpěvu aspců tolik, aby sám obstojné
zpíval, co mu řád liturgický zpívati ukládá, a
vedle toho aby dovedl aspoň určiti, pokyn
dáti dle potřeby, co a jak zpívati by měl cbór,
zastapující lid věřící — po případě ilid sám?
Bylo by zajisté žádoucí, aby kněz byl vycvičen
nejen v tom, co sám zpívati má, ale va zpěvu
vůbec. V seminářích dbá se 0 to ovšem, ale
přece my cyrilisté bychom ei přáli, aby na to
stránka výcviku budoucích kočží zvláště v du
bách našich ještě více se dbalo. Vždyť doba
naše má již ten směr, že bude třeba knězi
leckde, aby sám byl doší svého kostelutho
sboru, jako bude pomalu třeba, by také v ostat
ních oborech posvátného omění hlavně kům si
uměl poraditi a hledati prostředky k tomu
potřebné, aby chrámy byly důstojnými stánky
Božím', '

Vedle kněze třeba, aby hlavně ředitel
kůru znal tolik z litorgických pravidel a mél
tolik znalosti budby, hlavně na varhany — a
tolik ze zpěvu, aby mohl řádně a důstojně,
dle předpisův církevních, služby Boží prová
zeti. Kdo má na venku vetšinou tento úřad?
Doposud páni učitelé. Málokde jsou ředitelé
kůro samostatní, hudebné vzdělaní. Tu a tam
to místo zastává z nouze i člověk hudby a
zpěvu jen málo znalý, když pan učitel místa
toho se vzdal z jakýchkoli příčin — a na
ředitele Ludby znalého není dosti příjmů.

U tohoto bodu třeba se pozdržeti. Máme
Jetos dobu oslav Havlíčkových. Snad nebude
cd místa připomenonti, kterak si představoval
kdysi Havlíček poměr kněze a učitele. Jejich
přípravné vzdělání mělo by býti společným.
Každý kněz měl by býti napřed učitelem a
teprve potom, až by věkem pokročil, zkoše
nosti životní uabyl a hodným svěcení seznán
byl, měl by svěcením kněžským výše býti po
staven. Kněží a očitelé tvořili by pak jako
jedna rodina, povolanou k tomu, aby vzdělá
vala náš lid. Není v té myšlence krásné, ide
ální jádro? Učitel je povolán, aby vzdělával
badoucí občanstvo, aby povznášel úroveň lidc
vého vzdělání. Nenáleží do té sféry také vzdě
lávání krasocitu, ať nemlovím o zbožnosti?
Nenáleží do té eféry také umění hudební a pt
vecké? Žádné pravé nmění člověka nezbano
boje, tím méně může ho zbanobiti umění tolik
krásné, jako je hudba a zpěv. Učitel má jzá
konnou povinvost, ačiti děti zpěvu a to nejen

Školoímu, alo i kostelníma. Je to pro něho
něco ponižajícího, vycvičiti nejen děti, ale i
sbor dospělých zpěvům kostelníma řídíti tyto
zpěvy? Je-li hudba 4 zpěv vůbec oměním
krásným, povznášejícím, zpěv posvátný, kde
myšlenky a city nejvznešenější oděny )svn
rouchem andělským, byl by něčím ponižrjícím?

Co povznese učitele spíše v očích lidu,
pravého lidu, nikoli vrstev prázdných víry,
jež jméaem lida tak rády mluví, co jej povzneše
v očích lidu nezkaževého více: sport nějaký
jen pro zábavu pěstovaný, anebo řádná zoalost
budby a zp*vu, zvláště posvátného? Zdali nemá
učitel — jako kněz — hleděti, aby si získal
ú<tu a důvěru občanstva? Čím si toho lépe
získá, než moudrým úsilím, aby povzvášel své
okolí? A v tom ohledu zdali co tak zábavně,
tak mile může mo zjednati hojnost posluchačův
u ctitelů, jako ty hodiny, které věnuje cvičení
ve zpěvu, zvláště posvátuém, ty chvíle, které
věnuje v kostele praktickéma provedení toho,
co nacvičil? Kdo toho nezažil, neuvěří, s jakou
radostí, ba pýchou pohlížejí v malé obci na
svého p. učitele, když se jim povedlo po ně
kolika zkouškách překvapiti osadu něčím ne
vým a zdařilým, s jakou chutí jdou do svých
zkoušek, s jakou uctivosti mluví o svém p.
učiteli, který je takovým dobrým hudebníkem
a zpěvákem, jako je výborným učitelem! My
cyrilisté upřímně bychom se radovali, kdyby
na tomto poli dále trvala, a kde snad zahy
nula, kdyby na tomto poli zase rozkvetla shoda
kuěze a učitele, které si Havlíček tolik upřímně
přál. Nebylo by to na zkázu ani jedné ani
drahé straně a bylo by to jistě ke skutečnému
platoéma vzdělání a povznesení našeho lidn
velmi prospěšno.

Na některých venkovských kůrech působí
ředitelé kůra hudebně vzdělaní. Zdali těm ne
třeba zvláštních znalostí? Ano! Litargické zá
kony, pokud k řízení kůra třeba, mají také
oni znáti, a zvláště uemají zapomínali na jednu
věc: není každá hudba hudbou kostelní. Jsou
mezi nitni znalci, kteří dovedou si uložiti ná
Ježité meze a provozují ve chrámech skutečně
hudbo posvátnou. Všecka čest takovým pánům
ředitelům! Od nich lze se naditi, že snahy
cyrilské v širém okolí budou podporovati a
šiřiti, jako činil zvěčnělý p. ředitel kůru v Ji
číně a jako čicí mnozí jiní.

Ale jsou mezi nimi také tukoví, kteří se
řídí zásadou, že v kostele se pořádají kon
certy pro lid, který vemůže na koncerty jezditi
do velkých měst. Oni chorál natuhují, div ne
praskají v něm všecky kloaby, oni dovedoo
z „Lohengrina“ a „Konzelné flétoy“, jako
z „Hobičky“ a „Prudané nevěsty“ vypsati a
dávati co chcete: «fHertoria, gradnalia, benc=
diktus, a všelijaké, jak tomu říkají, „vložky“
a jak jsou na to pyšní, že tu a tam některý
„otec města“ se obrátí v lavici a hledí na kůr,
kde člověk neví, co lítá víc, zdali taktovka,
nebo pan ředitel, a ještě se pochlubí: Tako
vouhle muziku nemají ani a sv, Víla v Prazel
Ba že nemají! Jaká to chyba, takhle se mi
nouti s povoláním. Na podiu před oponou di
vadelní by snad nesiněl tolik taktovkou má
vati, ale spíše by tam náležel, než za varhany.
Kéž pamatuje každý ředitel kůra, že v kostele
dle přesných zákonů církevnícíů přece jen není
místo na divadelní koncertování a při mši sv.,
či vůbec při bohcslušbé, že již nejméně se
sluší, dělati sensaci ariemi a kasy divadeluími.
Pravé umění hledá všude pravé úměrnosti a
shody mezi účelem a prostředky.

Za našich dob máme již také nejednoho
ředitele kůru, abych tak řekl z nouze. Do-ud
byl ředitelem kůru p. učitel a ten se toho
místa vzdal. Co nyní? Nas<kytnese na osadé
muž, který trochu badby řemeslně provozuje.
Pozve se do fary, a dá se ma kůr na starost.
Má dobrou vůli, ale ta daleko nestučí. Co tu
dělati? Má bo kněz sám všemu ačiti? A co,
sám-li toho neumí ? Nestačí jen říci mna,kdy
má co zpívati a hráti, nelze-li také tomu zpí
vání a hraního naučiti.

Takové případy mohou nastati zvláště
nyní velmi často. Nebylo by dobře, jestliže by
Da více místech mohly se občus ospořádati
krátké a laciné kursy varhanické? Nebylo by
dobře, kdyby se zařídila stipendia pro návštěv
vuíkytakovýchto korsů, aby tam mohly dachovní
správy takové nouzové ředitele kůru vysílati?

Myslím, že to bude dosti brzy téměř nut
ným, aby nebyl leckde nucen farář sloožiti
samé ticbé mše sv. anebo apokojiti se pouhým
zpěvem několika písní. Na mnobých místech
nebode očiteli ani možno, aby ředitelství kůro

vzal na starost. Příjmů tolik není, aby se
mohl zjedpati ředitel náležitě vzdělaný. Vymá
hati nutné příplatky na ředitele kůra, který
by jen od tobo žil, padlo by k dalekosáhlým
wmrzutostem spíše, než k žádoucímu cíli. Nejson
všecky osady tak veliké a zámožué, aby mobly
ročně jen několik set připláceti na kůr. Co

tedy zbude, než vděčně přijati nabídku něja
kého tobo hadebníka, že kůr povede a přiči
nit se, aby alespoň tomu nejnatnějšímu 86 na
učil? A k tomu jak by pomáhaly takové
krátké a laciné kursy, jak by pomáhaly ně
které nadace, které čekají na účely jiné, toho
času nedosažitelné|

A zase pravím: I v tomto obledu jeví
se čím dále nutnějším, aby kněží, Ladoncí
správcové chrámů, byli také v tom směru ovi
čení v seminářích. Je to ovšem jisté břemeno,
vedle všech nové zavedených předmětů ještě
i tohle požadovati, ale káže tak již nyní a ká
zati bude bezpochyby v nedaleké budoucnosti
ještů vice autorita nad jiné mocná: praktická
potřeba, ba nutnost! (D.kuně)

Besídka.
DĚDICTVÍ.

(M) Byl to člověk jako skála ten starý
Setele. Dobré dva metry vysoký, široce rozlo
žený klátíval se každou středu a sobotu z S.
do Prahy. Kráčel pohodlně, ze Široga vedle své
bída kobylky, která sotva vlekla tu bednička ,
která u Seteleho jmenovala se vozem. Vozil
pro S—ské hokynáře všechny možné věci:
sirky, mýdlo, syrečky, bačkory a jiné, ale pa
matuji se, že to zvláštní náhodou byly samé
líbezně vonící materiália, které mimodék při
měly mimojdoucího, aby přitiskl buď ruku
aneb Šátek na nos Teu, kdo měl šatek, byl
obyčejně pau farář a pak panukrejčí Vejmelka,
který ho měl proto, že pan farář čňupa!, Vej
melka musel tedy šňupat také, pau farář měl
„Ššnupftychl" červený s pěknými modrými
očky, pan krejčí Vejmelka měl „šnupftychl“
modrý s pěknými očky č-rvenýmmi.

Ale Setele ty dva pány neměl rád. Oa se
mrzel nad jejich choulostivostí,

„Nevidáno, takoví dva páni pan falář 8
ten buidopich, j4 jsem mluvil s Radeckým a
ten taky Šnuptychl neměl, pan hrabě se mnou
mluví a taky si nedá šůuptychl na nos“

Ano ten pan hrabě a Radecký to byla
Setelova pýcha. Ou starý kyrysník, kaprál
z Italie dostal medailli za statočnost, zachránil
život mladémo M—>skémubraběti, který proto
pln účasti vždy Seteleho si zastavoval a s ním
mluvil. Setele no také čas od Času chodil na
vštěvovat a když ho viděl hradní kličník při
cházet, ihned křičel:

„Chystejte kobylu, Setelák si jde pro ko
bylu.“ Bylo to tak v dvouletních a třiletních
přestávkách ty návštěvy Setelovy.

Slova jeho, slova okřídlen, kterými na
něho volávali uličníci, byla obyčejně: „Hrabě,
dej mi kobylu, tarmta mrcha mi padla.“

A hrabě kobylu dal, dal mu i nějakou
zlatku do kapsy a po odchodu Seteleho dal
také celou místnost vykoořiti, provětrati a vý
čistiti. Setole totiž voněl zvláštním parfumem,
složkou to z různých vůní girek, syrečků, lihu,
petroleje, kořalky, tabáku a koňské stáje. Po
celý rok se uečesal, inyl se snad jen nabrav si
do úst vody u pumpy, Šity si nečistil, Vních
spal, boty byly obaleny všemi geologickými
útvary silnice z 9... až do Prahy i podlahy
domku Setelova, ve kterém salou, přijímací
pokoj a kuřárou 8 jídelnou obývali nerozluční
dva přátelé: Sotele a jeho kůň.

-Ten jeho kůň byl tvorem zvláštním. Měl
ho už přes dvacet let; po dvou, po třech le
tech vždycky zípizel. Setele Šol si k hraběti
pro koně jiného, tahal s ním tři čtyři týdny,
bajednou však místo něho byl kůň starý, trochu
ztloustlý a tahal zas dvě tři léta, Tak chodilo
to dlouho. Setele se nečistil ani nemyl řádně
celý rok. Ale 14. června každého roku měli
sousedé jeho zvláštní pohled. Setele obnažen
po pás drbnol se kartáčem režným u studně,
hlavu dřel si tak horlivě, že byla obava, aby
herkulské paže obrovy jí nerozmačkaly. Večer
Šel se dát ostříhat a oholit a druhého dae na
den sv. Víta, ve svátek to svého patrona, vyru
koval Vít Setele v plné parádě. V unitormě
pluku kyrysníků, v bílém, stářím zažloutlém
plášti, vysokých, jako stříbro lesknoucích se
botách kráčel do kostela, zde se vyzpovídal,
přistoupil ke svatému přijímání, dal i peulze
„a modlení za své rodiče a zase velebně stou
pal do svého polozbořeného domu. Druhý den
zase už byl ve své kůži prosáklé odeurem
Setelovským. Tak chodilo to wnoho let.

Najednou jako když do S-áků hrom
z Čísta jasna udeří: „Setelák se oženil, je
ženatý.“ Skutečně, Setele se oženil, vzal si
starou Liuksvajerku. Její působení bylo brzo
viděti. Dům dříve polozbořený dostával zne
náhla jiné vzezření, střecha jako divem se za
celovala, stěny si Linksvajerka obíl:la, okna
světoic, ve kterých dříve nikdo nebydlil, pre
koukla, dostala nová skla, dvůr dříve pln hooje



a barahordí byl čist jako sklo, Setelákova ko
byla tloustla. Setelák míval teď čistou košili,
vycíděné boty, učesané vlasy. Ale nějak se toa
to nelíbilo, vždyť i Šnuptychl ei musel strčit
do kapsy. Byl nespokojený, říkal, že bo ňák
celé tělo žere, nikdy prý dříve neměl blechy,
nž t«ď, co bo ta „bába“, jak svoji choť jmeno
val, každý den myje a každý týden převléká.

„Přišel ze svého pořádka“, nechutoala ož
rou ani fajka ani kořalka, sirky a syrečky mu
smrděly, zcházel vůčihledě, přímá jindy po
stava jeho se shrbila.

Jednou cbtěl se vymaniti z vlivu čistotné
Linksvajerky; když odešla na pouť na Svatou
Horu, celý týdeu vracel se k starému pořádku.
A svědčilo mu to, vzpřimoval se, oči se ma
zase leskly, ale pan farář a pau krejčí Vej
melka, když ho 8 povozem potkali, musili mi
rmoděk zase kapesních šátků použít, jichž při
posledních jeho cestách již nechávali s pokojem.

Ale dopadl pěkně, když Lioksvajerka nyní
paní Sotelová ze Svaté Hory se vrátila. Byl
křik a padávání, mytí a převlíkání veliké.

„Jen si považte, osobo“ povídá deo na to
Linkevajerka kostelnici Sinrčkové, „dyk von
teu starej nerada, von ei leh 8 koněm ve stáji
rovnou do huoje, dyž sem Se vod Panenky
Marije vrátila, leželi vedlo sebe a von starej
blázen kobylu držel kolem krku a když mě
shlídnul, dal se do pláče, to prej bade zase
mytí! Dyk von je s vodpoštěním jako prasátko,
jako to boží hovádko, dyby neměl ta cbalapu
a živnost, hned bych vod něj tekla ; dyk už
mám zkaženej celej žalndek.“

Ale Setele svůj „pořádek“ postrádal těžce,
chřadnul, až jednoho dne našli bo opřeného 0
strom u Knovíze ztublého, mrtvého. Kobyla
s truhlikem-vozem stála vedle něj, vybladovělá,
skona blízká.

Lioksvajerka byla jak na koni, plakala,
naříkala, ale v dachu až odhadovala dědictví
po „drahém“ zesnulém.

Ta však udála se věc zvláštní. Pan farář
dostavil se s panem starostou do domku, vše
úředně prohlédli a pak přečetli Setelovo po
slední vůli, kterou Setele při poslední zpovědi
panu faráři doručil.

Kšaft zněl doslovně:

Miileg hrabje!

Ba ty fobyly, gať gfji mje ge datval, ti djes
fugi, darmam ti za nie ten barať a fug pole na
Setelce a tie) dejet tifig 30 fau pod froroem. Meg
gaenje deg tu ťobylu ftarau, roona rada mege a ty
fanony, 30 jem ge ftrafil do fenfrubny, rovna rada
puzuge. Woge finuptydly deg panu farargia %Beg
melfotvi.

B Panu zejnuly
Mit Setele

£ u. £ Rorporal,
napjal to fivogi ruťau,

Bylo to všeobecné překvapení. Pan hrabě
dojat, ovšem dědictví nepřijal, daroval ho chu
dým města S., ale stará Linkavajerka koně ani
boty „nepucovala“, mlela hubou tak strašlivě,
že „úředně“ panem starostou byla napomenota,
nemlčela však ani, když dostala první a sama
úroky z dědictví, umlkla teprve, až jí smrt
těšitelka zavřela ústa na vždy.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. „Životy

svatých". Veršem napsal F. ŽákS. J. Této pěkné
sbírky vyšly nové dva svazečky, podávající v pěkném
rouše básnickém krátké životopisy dvou avatých po
tronů, sv. Jiří a av. Víta, Sv, III „Sv. Jiří za 26
hal., ev. IV. „9v. Vít“ za 40 hal. — Sebrané spisy
Boh. Brodského ve avazka VIIL, v sešita 96.—104.
přinášejí „Vesnické obrázky“, čast II.; sešit za 30
bal. — Ludmila. Sbírka zábavné četby pro lid. Roč.
JX. Sr. 3.—4 obsahoje práci VI. Pittuerové:
U Zdobilů — Teta Anna, Předplatné na Ludmila
(ročně 6 av., na 1000 str.) 220 K.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Vý
bor ze spisů Karla Havlíčka, S nástinem životopis
ným. Upravil F. Bílý. Seš. 2.—4. po 24 hal. České
knihovny zábavy a poučení sv. 22, — Slavische R
mao-Bibliothek, Seš. 106.—108. J. K. Štejhara: Er
záblongen uod Skizzen. Z češtiny přeložila Z. Hc
stinská. Sešit za 32 b. — A. Dumasa Pařížští Mc
bykáni. Přeložil dr. J. Stersinger, Obrazové knihovny
Světozora seš. 14. a 15, po 90 hal.

Nákladem J. R. Vilímkav Praze, Písně
Malostraoské. Sbírka básní Jar, Naumana. Za 2 K.
— Vinnetou, ©Cestopisný román dr, K. Mayo. Seš.
130.—136. po 32 h. — K. Červinka: Zelená krev,
Vilímkovy homoristické knihovuy seš. 33. za 30 bal.

Z nakladatelství družstva »Vlast«av
Praze. Vlast. Řídí T. Škrdie. Roč. 23., čís. 10:
T. Pícha: Jest člověk monistická či dualistická by
tost? — Fr. Lenbner: Smrt kmotřička, — Al. Du
stál: Pro čest svého rodu.. — V. Lefler: Zrcadlo
prof, Masarykovi, — Dr. J. Zítek: K dějinám kaz
cionálu Svatojanského, — B, Kamaryt: Poselstvo Ha
ranovo — P, J, Fraoko: Cesty erdce. — Předplatné
roč, 10 K. — Vychovatel. Časopis věnovaný sáj

mům kř, školství, Roč, 22., č. 13. a 14. Vycbází
dvakrát měsíčně za roč. předpl. 7 K. — U cfeaři
Karle )V. Píše dr. M. Kovář, Vsdělavací četby katol.
mládež. Roč. VL., č. 1, Čís. 2—6.: Výbor povídek
a básní od různých spisovatelů. Roč. předpl. 60 bal.

Casopis katol. duchovenstva. 8 přílobou
věnovanou theolog. Jiteretuře | národů slovanských.
Řídí dr. J. Tumpsch, dr. F. Kryštůfok a dr. A.
Podlabs. Roč. 48. Seš. 4.—6. Nákladem kníž, src.
knihtiskáruy v Praze.

Osvěta. Listy pro rozhled v omění, vědě a
politice, redakcí V. Vlčka, Roč. 37. čís. 8. — A.
Srb: Čechové a Vídeňská Mě, rada, — ©. Radič:

Frt. Zákrejsovi, — Z. Winter: Řemeslo v Čecbách
v XVJ, věku. — J. Náměstek: Břemeno.— V. Krofta:
Krčma. — J. Geieslová: Pod kolesy vlako. — Atd.
— Osvěta vychází měsíčně na Král, Vioobradech za
roč. předpl. 14:40 K.

Zbrojnice katolická. Spisá vydávanýchče
skou sekcí diec, komitétu v Č. Badějovicích roč. 1.,
čís. 1. (Ročně vycházejí 4 čísla). Napsal Jom. Dvojí,
Cena poštou 25 hal. Brožuro tato obsobuje na 80 str.
stručné odpovědi na obvyklé námitky nepřátel.

Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Čís. 3.
Roč. XIV. Ří4í P. F. Jirásko. Nákladem R. Prom
bergra v Olomouci.

Příroda u škola, Měsíčník přírodovědeck“
a časopis pro vyučování přírodovědné. Vydává pro
J. Rranich. Čte, 10 Roč. předpl. 8 K přijímá admif
nistrace v Mor. Ostravě,

Pěstování květin v domácnosti. Napsal
L. Batěk. S 64 obrázky. Z+ 30 b. Knihovny Svazu
čes. spolků okrašlovacích čís. 2. Nákladem Svazu
čes. spolků okraš, v Praze 269—1.

Volební a shromažď. svoboda. Píše JUDr.
K. Drboblav. Knibovny popalárních výkladů zákonů
dílo III. Za 80 bal. Nákladem F. Šauška v Nov,
Městě ua Moravě.

14denní okružní cesta. Praba — Linec
— Plavba po Donaji — Vídeň — Brno — Prahe,
Praktické pokyny pro pobyt ve Vídni a plánem města
Vídně a želez. mapou Čech, Moravy, Slezska a Ra
koos. Cena 1 K.. V komisi knihkupectví F. Hovorky
v Praze.

Hlasy Svatohostýnské. Měsíčník lidový,
Roč. III, čís. 4. Roč. předpl. 70 hal. Redakce a ad
ministrace na Sv. Hostýně n Bystřice p. H.

Serafinské Květy. Časopis terciářů česke
slovanských. Zod. redaktor: Fr. Švábeník. Roč. před
platné (vycházejí měsíčně) i a kalendářem „Sv. Fran
tišek“ 2:40 K. Roč. VI Administrace v Olomouci.

SS. Eucharistia. Orgin spolka kněží kle
nějících se nejav, Svátosti Oitářní. Vychází měsíčně.
Zodp. redaktor K. Sojka. Roč. XII., čís. 7. Členové
spolku dostávají Česopis za členský příspěvek, ostatní
za roč, předplatné 2 K. Všechny zásilky listu se tý
kojící přijímá J. Blokša, farář v Mojetíně, p. Brodek
u Přerova.

Národní výchova. NapsalAdolfBrož, učitel
v Úpici. Nákladem vlastním. Cena 2;K.

. nuhyla by Jahová,kdybymn lak Ď uJaduunevakávasladpvu,*
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c kách se jménem
Kathreiner, '

a

Pravá Jen

Silně rozčilující zrn
kovou kávu by nikdo
neměl píti nesmíšenou!
Kathreinerova sladová

káva Knejppova

se jedině osvědčila
jako nejlepší přísada,

erá jest lehce stra
vitelná, vý

. živná a krev X
tvoříc pod
poruje zdraví.

Dětiby00měli

NAVŠTÍVENKY
- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK 

KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

K GTSKÝM OTETOLNÍM
a k novému školnímu roku

nabízíme:
Dobroslav Orel

Theoreticko -praktická . ———rukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké u učiteleké ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,
a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnobými vy
nikajícími odborníky.

Straa 260 velké 8"

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 3-80.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.EVee

Chrámové svíce
voskové “i svíčky a obět.před

dle liturgickýchpřed- měty pro místapout
pisů vyráběné, nické, prvnější pří

polovoskové = Půoběné, obrázky0
(ceresinové) —* svíce pro chrámové

velikonočnísvíce lustry,
++“ svíce kostelníste

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

třínožky hladké,

neb krášlené,

zápalkový drát,

sviceobětní OM
ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

svíčky ke křtu,
Jakož i veškerédo' oboru

av. přijímání a my. | *oho spadající výrobky do

biřmováníse stubami Šachovnímnejvětší pes
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL"
akciová svíčkárna a voskárna

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

Telefon 914.
Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznameonánona výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1005, slatá
medalie.Londýn 1008, zlatá medaile.Praha 19086,
diplom čestnéhouznání. Wide 1006, zlatá medaile

Antvorpy 1006, zlatá medaile.

Výrobky všestr.uznacé. Vzorky a cenníky zdarm a franko,

K sv. biřmování

nejlepší dárkyza velicelovnéosnynabízí
W

zlatník a stříbrník,
přísešný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho



Doporúčujeme

V) k v
Zaručená přírodní, jakož i

Jemná tabnlová víma vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majíteš doporučen Ordinar. listem disc. Ces.- Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního vína.

IK KÁNOE NRTNKKENKNNNYNYTNUNNKKK:
IITITIET

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) :

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

| doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstvu |:
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod :

všech kostelních paramentů,E
praporů a kovového náčiní.

ši Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázku
h se na požádání franko zašlou. A

+4-něngokujejeí©€.6..07nd

r =—
didudiý0 adýněný0+8-Badnfn-180-080-080 88 0000+00-8640-8-0

V úvěrníspolečnostw Hradci Králové,
2 (proti Grandhotelu) ::

, „sůrokuje vklady 4',/%, bez výpovědi, 5%,
proti 30denní výpovědi a 5'/,, proti 90dennt

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dmech 18. až 23. března t. r. Jednotou
záložen v Praze opělně revidovdna. —

E OOOAXKIODO0OOOOOCPůjčuji za nejmirnější poplatky

ku národním slavnostem :Moblekyž
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota, x

Hradot Král., Pětidomy,č. 288. ž
KXX

KIAMIOOOCOXAIIIXOICX

| —ě

K KKOMKX

Vychovávací

a Vyučovací Ústav
v Kocléřově u Svitav

přijímá nejlevněji chovankyškole
odrostlé ku vyučování liternímu,

řečem, šití, stříhání, vyšívání, vaření,
hraní atd.2 a

č Prospekt se na požádání zašle.

ě Krajina horská, velice zdravá.RAKA KKK
onobnašnakuokubralaobasíčabanbaska

Specialní výroba a sklad
domácích

všech druhů

koupacích van =
O“ o kamny i bez nich SN

firmy

Josef Komárek,
závod kiempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma u franko.

PYTTYT

M

XG$3XCB2XGS3|X]CB3XGB3Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32)

dostati lze 1 kus za 3 bal. — 50 kusů
z8a1K

wbiskupské knihtiskárně
v Hradei Králové.

První český katolický závod ve Vídni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

„Videň,
VI. 0., Seiden

gasse čís. 35.

< Na ukásku sastlá
se vše franco.

Xlelier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,TZ. PĚTIDOMÍČ.286.
Doporučuje se slušně P. T. dacho

4382

venstva k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, kracifiksů,

rámů atd. atd.

R
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

Legitimace u.
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati lze levněp
v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,

A CPI X RODKEODX BED X RODX

63čJan Horák,soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

ČP X663XGSIXCPIXC6
Založeno r. 1860.

X

X603X663X663(K5P2XEBI

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje so

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožnéno
mi dodati vetedůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Blskupskon Milostí revido=
váuy,

Mešví nádoby jen v ohnl
slatím za ceny velice levné,

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-:le, řádně a
levné vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
-© Vzorky, 1- spočty, nákresy i

hotové zboží naukázku franko
se zašlou.

Chuděím kostelům možnosplácet bez přirážek.
OR“ 'Sta odporačenía čestnýchuznánípo ruce. "l

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzávodudomácímu.



První královéhradecké knihkupectví, antikvariát a závod hudební
a o ©

: Bohdan Melichar v Hradci Králové. :
2Ž Bývalý záved Poepibiláv.) Rz Veškeréknfhy, hudobalzy 1časopisy | © Volikésklady umotňají vyřizování
N jsou stálona skladi, O naprosté správnostia soliánosiirnbdší objednávekobratempošty. 5

w EI IKILMCLK LL DEEOILOCI
ní i x x

fa Svůj k svému! X | V 5 Koncesovanýelektrotechnickýzávod. s

P | Čnanýzanejvýhodnější© nejlevnějšíná-| $ , *
Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený S npo“pramen V ousku voš erýc % Josef Ježek Y Hradci Král, %

uměleckýzávod dostal p aramenlů x naprotiGrand-Holclu. *
. o x Zařizuje x| x x

Jos. kreslichá | x Olektr.zvonky,telefony,©prádla, praporů, příkrovů,koberců a x hromosvod *
v Hradci Králové | kovového náčimí ve výrobnáchnejstaršího * y. *

odporučujese ku provedeníveškerépráceoboru :árodn " Pechích pa Je dvomího dodvktel x Hlavní sad. všech ooktnotechn. x

stavbya znovuzřízování ; j Í Ň šk di ) a sportovních potřeb. x

oltářů as atelen, | osela NESKU ý %Fonografy.Gramofony.šj Jj
1, 5 -v Jablonném n. Orl, č. 86., ž BEE-Výměnagramof.ploten.< JÉ

křižových cest, Božich hrobů atd. | Tisíce uznávacíchreferencía odporučení.— x x

O.boruéa bedlivéopravy, zlacení a po- | kvýběru6 oenníky,rospočty,vzorya hotovézboží- | RRRNN NNN

lychromováníuměleckýchpamátek,oltářůaBoch| Adresovánívědydoslovnésevyprošuje.:K8 plvým ohledem na původnosta sloh Práce jen i
dokousláa cenylevné. | | TLS GPMC.COPA M175705 SPO

Nákresy,rozpočtyatd. ochotněabezplatně. d AN STOUPÁ V PŘ , nám 52.
Četné dopisy usnání po ruce.

(P 9
=z" WS

M VŮNÁ
Veledůstojnému duchovenstvu do

voluji sobě nabídnouti pravá, původní,
přírodní vína raxouská i uherská a ze
jména pozorno je činím ba Biluěší a
velechutná

vína Brionská "BE
pockázejicí z ostrovů Brionských v Adrii. Prodávám pak
tyto druby dotýčných vín:

Výčepní bilé i červené 1 litr 80 bh, v sudech 68 h,
stolní n . 1., 9, M 76 »
tabulové „ L „112 -8

Jemuější vína Brionská a rakcuská "dle zvláštního
cenníku který ku přání zašlu zdarma A vyplaceně.

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Hampolel.

Dodavatel

a pro čelné důst. farní úřady v Čechách.

kářesémí Bžséy
(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskapská knihtiskárna,

pÍVANY
| garnitury,matrace

a čalounické výrobky vůbec,
dále

ULETYT:
do oken všech drubů nejlépe

koupíte u

Jos. Thoře

v Hradei Král.

První DÁKUJÍ JNAĚL
látek pro domácnost, jakoži dámakýcha pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30mt.,obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy.bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež

nech! 86 v každédomácnostivýhoduěupotřebiti,,K 12-—, vyplacené od korun 20- výše.
Vzorky a cenník zdarma a franco.

|
|
'

OLTÁŘE, KAZATELNÝ,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

ZALOŽENO 1R54. PROVEDENO PŘES 40 OLTÁŘŮ.

| R oo000000000o

je procírkevníu
a výzdobu chrámovou

Ant.o
Josef Můbl nástupee,

v Nové Pace "Čechy
©) provádí s odbornou znalostí malbu chrámů

všech slobů (rwalbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd,

-+4

8
bí

O

WP-prodá a
následkem neočekávané a bez

příčiné výpovědi
za účelem zmenšení skladu své

ohromné zásoby zboží
za báječně levnou cenu!

i

| V
V——

KXKXKXXX|XIXIXXXAKXXMX
Veledůstojnému

duchovenstóvu!

Jan Dlaněk, „zesvě,
Konviktské ul., ýj pasé. spe

oielné na kostelní náčiní, dovoluie1 doporučiti svůj hojně zásobený
h/ | dklad vc vlastní dílně račně praco=

see“ | vaných koateln:chnádob a náčiní,
7 jaka : meretrru'e. kalichy, ciboria,

lamp“, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenzy, nůdob-y at d., všo
v přesném slohu církevním, Staré

ředměty ar.ovn opravuje v původní
intenci a jen v ohni zlaté a střídří. Na požádání hotové

ráce na vkázku, rozpočty, nábresy ueb cenníky franko.
V veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

| sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstk vostnéjšího. Chudším kostelům úle
va v placeni. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené,

PKXKKXAXXA XXX|DOZ)XBO
Vyznamenán na výstavě v Hradei Krdlové

»

?

omE0mn

i

i

i

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

1

|

|

!

|

'

|

r. 1604slatoum4medailí o diplomem.

Odporučuji velectěnému obecenstva v Hradci
Králové a okolí svůj po 20 roků trvající

zubní atelier
/

ŘÁSLAVSKÝ V HRAOGI KRÁLOVÉ
a

Palackého třída čís, 79.

Zbotovoji podle nejnovější methody
umělé zuby a chrupy

ve slatě a kaučoko,

Předělávkya správky,
RVJakoši vše vobor ten náležející rychle a přesně.č4



Předplatnénačtvríroku2k50A
Číslo 82. | » na půl roku5 k— h |

Ze Slovenska.
(14) O Slovensku píší naše listy téměř

každý den, bohužel jsou to však samé neutě
šené zprávy o systematickém mrzsačení sloven
ských dětí a ubíjeví slovenské národnosti. A
není nikoho, kdo by se tohoto ubohého lidn
ujal — ani ta Česká Národní rada. Nějaká ta
darovaná kniha, nebo peněžitá podpora jest
skoro celá akce, oa kterou se v Čechách i na
Moravě zmůžeme. A kdybychom chtěli nčipiti
více, Maďaři by to v zárodko potlačili. A přec
tvoří Slováci 1189/, všeho obyvatelstva v U
krách, dle uherského sčítání 2 mil. 125 tislc
alovanských duší, dle Sasioka 3 mil., dle dr.
Malého dokonce 4 mil. Je to tedy národ, který
by při politické samostatnosti a národohospo
dářském rozkvětu mohl zanjmonti čestné místo
mezi evropskými národy, kdežto dnes je to
národ robů, dobrý jen k práci a k placení. Co
8e nedaří dědicům Hunů vůči Chorvatům a ně
meckým Sasům, to hravé provádějí se Slováky,
a oopřijde-li na Maďary nějská pomsta Boží,
bude za50 let slovenská intelligence maďarsky
mloviti, cítiti i jednati.

diž dnes neuslyšíš v městech děti si na
ulici bráti a hovořiti jinak, než maďarsky;
staří pak rádí to vidí, ježto myslí, že dětí jejich
jsou na půl cestě ku štěstí, že, umějíce ma
d-raky, dostanou se spíše ku dráze, policii,
čatnictvu — lehčímu chlebu. Ajakmile Slovák

Nesmíee k němullásiti,i kdybychtěl.Nikdy
neosvědčilo se přísloví: „Čí chleba jíš, toho
píseň zpívej“ pravdivějším, než na Slovácích
v přítomné době. Uhři vymírají a přece jich
je ve všech oborech veřejné správy dost; kde
by se jich uabralo, kdyby Slováci ajiní nárc
dové svou zdravější krví je neobrozovali?|

Již na první stanici v průsmyku Vlárském
cítíš, še jsi na půdě uherské; slušně odění
průvodčí vlaku přejímají službu, z úst žádného
však nevyjde slovo jiné, než uherské, ačz tváří
jim vyčteš, že jsou to bývalí Slováčkové. Di
váš 8a oknem—samé uherskénápisy,na Čar
dách (krčmách), obecních úřadech, školách.
Trenčínská stolice je čistě slovenská, ale všade
stkví ae nápisy: „magy kiral. iskola, kozsege
biro“ atd. Maďaři postupojí zvláště v posled
ních dvou latech ačím dál tím větší bezohled
ností a brutálností oproti slovenskému živlu;
zkoušejí to, jak známo, i v Charvatska, ale
tam 8e jim nedaří. I staré názvy slovenských
obcí zmizelya místonichzaujalyúřednínázvy
uherské tak, že by to byloaž směšné, kdyby

FEUILLETON
Strašidla.

(M) Na »Kozím rynečku« v S, strašilo, O
každé půlnoci povstával uprostřed náměstíčka ja
ko dlaň velikého lomoz, řinčení okovů, úpění,
kvílení, a očkolik opozděných chodců mělo příle
žitost zříti, jak nebožtík řezník Urbánek s řeznicí
Káčou Matějíčkovou, jejíž ústa výmluvné umlkla
před 14 dny na vždy, jak tedy tito nebožtíci je
dou na obnivém zlatém vose, řetězy svázaní od
zlých duchů, rozžbavenými železnými pruty
mrskaní, Opozdění chodci, kteří — mimochodem
řečeno — šli v jaré náledě od »města Ham
burkus, nedošli s počátku víry, posměchu spíše.
Ale když několik zvědavců obáranou půlnoc na
vKozím rynečku« dočkalo, a blednouc strachem,
zuby jektajíc, s vlasy zježenými se vrátilo, byla
nucena veřejnost města S, uvěřiti a komissionelné
strašidla vyšetřiti.

Na komis poslání byli dva neohrošení lidé,
Tůma, zedník, a bluchonémý Eda Vacků. Policie
sl. královského mésta S. vůči svyšším mocnostema
odepřela poslušnost a ráda přenechala veškeru
svou bodnou, sečnou i střelnou zbraň oběma od
vážlivcům, jichž zmužilé ardce dovedla poraziti
pouze jedna mocná vítázka — »šedé s rumeme,
Jiosk nebáli se nikoho; za úkol tento měli slí
beno každý po pěti zlatých tehdejší měny a ko
falky, co jí snesou. Ovšem opatrný otec měate
dovolil jim té kofalky vyplti polovic před a po

V Hradci Králové, dne 9. srpna 1907.
o————l —

to nebylo k pláči. Ve škole nenslyší dítě slova
své mateřštiny; co dnešol mládež z vlastní
řeči umí, zná z doma, o zoalosti pravopisn ne
můžebýtianířeči,a půjde-lito tak dále,bude
to na Slovensku vypadatí za krátký čas tak,
jako u nás před 100 lety, kdy česky mluvil
jen sedlák a česky slyšel jen z úst kněze v kc
stele. Zato maďarsky píše každé větší dítě
správně, ježto Uhři si dají na Školství záležati.

Jaké je to vynčování v nejnižších třídách,
ptáš se, milý čtenáři. Představ si mnďarocského
učitele, nad nímž přísně bdí iospektor, aby mu
ve škole nevyklonzlo slovo slovenské, představ
si jej, jak akazuje 8 hůlkou v race jednotlivé
předměty: to „ház“, to „astal“, t.j. to je dům,
to stůl. Ponenáhlu učí se malé děti od vět
ších, tak že v 10. roce čtou snáze maďarské
knížky, než naši studenti po osmiletém učení
se němčině knihy německé. V tom jsou Maďači
mistry, a dnes není tem trochu vzdělanějšího
člověka, jenž by nemluvil německy a maďarsky.
Němčiněse vynčnje na školách obecních jedou
bod. týdně, ale slovácky pranic; je viděti, že nej
de Muďarům o nic jiného, neš o vyhlazení tohoto
vároda a 0 posílení svého vymírajícího kmene.

Jest v tom kus, řekou, ďábelsky chytré
methodiky, že slovácké děti, zvlášť ve městech,
m+ďurština si zpravidla zamilují; následkem
toho šíří se ve slováckém lidu jakási Ihostej
nost k mateřštině, lhostejnost k vlastnímu c
sudu. Když jsom ve vlako hlasitě na to pou
kázal, že nikde nevyvolává se název stanice
slovensky, ač vlak projíždí úploč slováckou
krajinou, dostal jsem od jedné paol za odpo
věď: „A prečo eme v Maďarsku ?“

Maďati dovedou Slovákům vštípiti do
moční, že tvoří 8 nimi uherský stát, jejž musí
všichní společně proti Vídni brániti. Materi
elně nevede se Slovákům hůře, než kdysi, lelčí
způsob života, továrny atd. vnikají již i do
jejích krajů a proto jsou spokojeni. Duševní
statky pro ubnětený Jid nemají žádné ceny.
Dříve jísti a pak filosofovati.

Nož a kdo je těmi poměry vinen?
Především ti, kdož Slováky vydali Maďarům na
pospas, zadrahé Slováci sumi, t. j. jejich ic
telligence, hlavně kněží a učitelé, kteří jsou
po většině aástroji maďaronského. systému.
Učitelé a pastoři jsou maďarony skoro bez vý
minky, mezi katolickým kočžstvem najdou se,
kdož vidí, kam s tím vším se spěje, alo ti
většinou z bázně mlčí; Hlioků je málo, pra
málo a to je ta největší chyba. Co by si počala
vláda, kdyby ua Slovácko byli samí Hlinková?!
Krieta Pána vydala rada židovská na kříž, ale

lovic po práci, aby se páni komisaři nenamáhali
při tak těžké funkci své ještě s opičkou.

Ale poněvadž dávka sco jí snesou« je ve
lice neurčitá, a Tůma sEdou Vacků snesli jí
velice mnoho, byla ta polovice šedé s rumem
tak vydatnou porcí, že milí dva komisaři vy
zbrojení šavlemi, halepartnami, revolvery a puš=
kami vyšli od Poppra potácivým a nejistým krc
kem, ale se zmužilostí obrovskou a energií ne
zlumnou, Usedli každý na patník a obrovských
vrat starého pivovaru, povídali chvilku, ale ener
gie dříve tak plamenná ustoupila brzy moci po
žité kořalky a spánku. Spali jak dudci, chrápali
duetto dojemné — —, Náměstí, ozařované na
hořejším konci matnou. lucerničkou, dostávalo
zvláštní smutný ráz. Pojednou lucernička prskla
a zhasla, nastala úplná, husté, neproniknutelná
tma, na věži radnice zavzněla prvaí rána z dva
nácti. Půlnoc. Na náměstí uprostřed u studny
nevídaný avit, starý Urbánek, nebožtík, s Káčou
Matějíčkovou na zlatém ohnivém voze řetězy svá
zaní e rozžhavenými železnými pruty mrskaní
ujíždějí ku »fortně«. Upění a kvílení obou ne
božtíků ©neobrožených spáčů nevzbudilo. Vše
zmizelo. Zmitzeli však také oba hlídači, oba ko
misaři. Strašné zbraně jim ležely na zemi, Tů
mova čepice vzhůru obrácena jako by volala po
svém pánu, jehož tu nebylo,

»Čerti je odneslie, zněl hlas lidu a s hrů
zou každý očekával věcí příštích. Dvě staré panny,
majitelky hostince su Vaširovskýcho, Bíra a Mets
na noc stěhovaly se z »Kozího rynečku« ku své

Imserty se počítají levné.

Obnovavychásív pátek v poledne. | Ročnik XII.

již ua 12 apoštolů si s křížem netroufala. Jed
notlivec ovšem je ubit, oštván, místa svého
zbaven, krátce erxisteočné zničen, ale kdyby
všickní kněží bylí jako Hliaka, co by si s nimi
biskapové maďarští počali?! Proto je kněz na
Slovensku 8 učitelem nejneoblíbenější osobou;
za učitele nikdo irpěti uebude, ale za knéze
to odpyká katolická církev, u já myslím, že, až
mezi ten slovácký lid zanese mladá iutelli
gonce masarykovský raciocalismus, bnde tu
uevěra slaviti pravé žně, zrovna jako v Raska,
kde lid přeskočil 50 let přirozeného vývoje,
až se octnul o atheisma a revoluce.

A lze zasednouti proti těmto přirozeným,
přitom však. nestatečným vůdcům lidu oa
přísnou soudcovakou svolici? — VTeplé, první
větší stanici dráhy povážské, žil vedle starého
faráře mladý horlivý kaplan, který odkudsi
z Moravy povolal missionáře. Ti kázali proti
kořalce a přijímali od členů III. řádu slib
abstinence před oltářem. Následek byly prázdná
kořalny a tu zdvihl 60 jeden žid a zajel si do
Pešti k ministru Trefortovi, který telegraficky
zakázal missie a četnictva nařídil, by rnissis
onářa © noci dopravili přes hranice. Za nimi
do týdne následoval kaplan. A jak se dělo
Hlinkovi, je všeobecně známo; při takovém
stavu věcí ovšem nelze se diviti, že je málo
kněží, kteří by obětovali «xistenci, zvláště
když slovácký lid je se svým stavem spokojen
a jařma svého necítf. Lid ten je 50 let pozadu
a most se s ním začíti tam, kde jsme my
začali v letech Šedesátých — musí se v ném
vědomí národní pomocí besed a novin taprv
baditi. Jen aby to nedopadlo tak jako v Rusku,
aby totiž ti, jichž úkolem bude Slováky pro
baditi, nepřeskočili 50 let přirozeného vývoje
a neodvážili ce s nimi skoku do tmy — nověry
u náboženské lhostejnosti. Přední Jist slovácký
„Narodnie Noviny“ začínají již dues psáti proti
klerikalisma a při téch poměrech, jak jsme
je vylíčili, ne zcela bez příčiny. AŽ posud —
zdá se — klerikali-mas nesplétá se, jako a
nás, s katolicismerm, ale dojde k tonu usi také,
Nejsou daešuí duchovní vůdcové slováckého
lidu v Ubrách moži statečnými, jsou však je
dinými, kdo k lidu 'Bvéma v slovácké řečí
mlaví a s ním zajisté cítí; až do svatyň se
Maďaři přece jen neodvažají, ježto vědí, co by
si ztoho lidu vychovali, kdyby mu vzali víra;
chtějí však míti náboženství nikoli prostředkem
vychovávacím, nýbrž policejním, jimž by 6
udržoval lid „v poslušnosti a kázni“ Nej
větším neštěstím však pro slovenský lid
v Uhrách je žid, a o tom příště.

tetě; zrovna tak dělali to nájemci masných krám
ků, kteří posavad v krámcích svých spali a pc
klady své masné i peněžité tam střežili. Utlkali
v noci z domova 1 kupec Stach a Košetický,
pekař Linda, knihař. Sušil; na noc po zmizení
obou komisařů vystěhovali se všichni obyvatelé
rynečku.

A tu zavzněla neobyčejná zpráva.
našli na popravišti ena Hájích«.

»>Amrtvého, mrtvého 7«
*Kdepak — živého, mluví a tamhle jde

s policajtem Kyským.«
Tůma, chudák, ráno probuzen chladnou ro

sou, pozvedl unavenou hlavu. Kolem samá živá
zeleň! Co to? Chtěl vstátí, ale nemobl, nohy
jeho vézely v mezerách úzkých — mezi dvěma
prkny sedátka lavičky, již slavná městská rada
na místě dřívější šibenice na popravišti bajském
ku osvěžení těla a zotavení ducha postaviti ki
zala, Jak se sem dostal, a jak se octly noby jeho
v těch prknech, jež ho tak nehorázné svíraly, tla
čily a škrtily? U všech všudy, co je to? Neo
brožený muž se zachvěl osykovým listím, hrůzou
svinul se do klubíčka a neodvážil se strachem
ani hlesnouti. Ležel tak od ranní rosy až k ve
čeru; slyše hlsey mimojdoucích úvozem, odvážil
se zasténati.

Po stráni zaduněly kročeje, a několik udě
šených obličejů zjevilo se nad Tůmou. Vysvobo
dili ho ze zajetí, zasypali otázkami. Tůma mičel
jsko hrob, jen povážlivě kyval hlavou a tělem
jeho zachvívalo cosi jako strach nebo zimnice,

»Tůmu



Svépomoc.
Il

(M) Rolnické snahy o svépomoc však ne
mohou míti dosahu tak velikého, pokod ne
bude postaráno o zabezpečení dělnícíva zemědil
ského. Nedivíme se nikterak, že dělnictvo ven
kovské otlká do továren, měst, že venkov 86
vylidňuje, když nemá na venkové existence
zajištěné, když žije na té hroudě země, která
mu nepatří, pachtě se jako mravenec dostáří,
nemoci a tím zároveň do bídy. Chce-li rol
Diotvo dnes ve svópomoci své zdárné postou
piti, mosí se posturati o slušný plat, byt aži
vobytí člověko, ktorý 8 vím vzdělává ta čer
nou hroudu. Musí o to pečovati, pokod mu
to jest aspoň trochu možno 8 připomínati stá
ta stále a stále jeho. velik-a | povinnost.
Svépomoc zemědělského dělnictva! Co tn
stesků! Dřína ode tmy do tmy, práce těžká,
vysilojící ten počet mažů, žen A dětí, práce
nedělní v době žní, kampaní, tak časté úrazy
při parních mláticích i jiných strojích a za to
vše plat skrovný, z polovice v jidle, kořalce
a tak zvaném depntátn, z polovice pak v ně
kolika krejcarech denněl

Co tn práce, než všechny ty bědy 86 od
strani! Svépomoc dělníků zemědělských žáda
la by předně silné organisace, která zasudila
by se o pevnou ochranu dělnictva. Notna byla
by vyšší mzda mužů, kteří by svoji rodiuu
mohli uživiti celou, aby matka mohla děti s:6
ošetřovati, aby děti mohly chuditi řádně do
školy, aby žena a děti nemusely 80 dříti od
jara do zimy za ten kousek chleba, na který
jim otec avou prací již atačiti nemůžel

Bylo by též nutno poněkud omeziti délka
doby pracovní, což ovšem u malorolníka často
nejde, ale při dobré vůli se dá vykonati
aspoň něco. Nedělní práce, jako hříšná a proti
zákonná měla by vůbec býti odstraněna, vyjí
maje ovšem případy zvláštní, na př. v době
žní, když brozí živelní pohroma obilí atd; tu
ovšem je práce taková nutna a dovolena. Jest
těžko stanoviti mzdu dělnictva rolnickémo,
bývá v ní zabrnat byt, strava, nějaké depu
tátní dobytče, obilí nebo brambory, mléko,

alivo a pak plat.

P Plat bývávyplácen měsíčně.To jsoa lidé,
kteří ještě si dobře stojí, t. zv. deputátníci.
Ale bývají to hrůzné byty, ve kterých maohdy
četná rodina žije. Předělané stáje, stodoly,
sošárny atd. Málokde viděl jsem opravdu líd
ský, důstojný příbytek. Hůře než deputátníci
jsou na tom různí nádenici, podruzi, kteří
mimo bídný plat, bídnou strava, nemají ničeho.

Na rolojetva bylo by, aby v zájmu své
pomoci své pomohlo svépomocí svého děl
pictva. Dávejte jim řádnou strava, žádnou ko=
řalku, platte jim přiměřeně, stavte jim dů
stojné byty, pečajte o jejich děti, pokudk to
mo aspoň trochu prostředků máte, a dělnictva
budele míti dosti. Nejsmetak naivní, abychom
od rolnictva, které jest samo ntiskováno, žá
dali pro dělnictvo všecko. Ale pokud síly stačí,
masí existenci dělníků zvelebovati též.

Na dělnictvo rolnické zaměstnavatel ne
má pohlížeti jako na nižší třídu; ať učiní je
účastným svých konsamů, společenstev, druž
stev a záložen a na venkově zase zavládno
uneo dobrý poměr mezi hospodáři a čeledí.
V zájiu dělnictva bylo by nutné zavésti pojišťc
vání jak pro stáří taki pro případ smrti, zavésti
zimní hospodářské školy vzdělavací pro děl
victvo zemědělské, s odstíny pro rolníky, vi

Mohl to býr také hlad, to Tůma nevěděl, Ne
určitý pocit sevřenosti to byl. Na hranicích města
ujal se Tůmy přispěchavší policajt Kyský a vedl
ho marně se bránícího na radnici,

nKde je Edu Vacků če ptal se pan purk
mistr. »Co se to s vámi dělo?ře Tůma nevěděl
nic, on byl šťastně nalezen, ale bluchoněmý jeho
kamarád zmizel beze stopy.

Nadešla noc, noc hluboká příšer a přízraků.
Starý Urbánek s Káčou Matějíčkovou, oba ne
božtíci, jezdili se strašným, větším než jindy rá
musem, úpěním a kvílením po »Kozím rynečku«.
Hlomozem, jakoby se hroby otvíraly, chrastily
dvéře u všech masných krámků, u hostince »Va
Širovských«, hlučely okenice u krámů Stachova i
Košetického, Sušilova i Lindova. Budili se lidé
v okolních ulicích, modlili se za pokoj mučených
nebožtíků. Rázem jedné hodiny umlklo všecko.

Nad městem S. vzešlo růžové usměvavé ráno,
Obyvatelé Kozího plácku vraceli se bojácné do
svých domovů. Užaslí nevěř li svým očím, dvéře
u všech krámů a obchodů vylomeny, masné
krámky zpřevraceny. A div divoucí! Zmizelo vše,
co cenu mělo, maso, pečivo, peníze, zboží. Z bo
stince u »Vaširovskýche vyběhly dvě prostovlasé
panny Bára a Mets, rukama lomíce, velký nářek
vedouce, že jich celý majetek, všechny ty bílé
tolary a zlatníky zmizely a jsou pryč, že zmizely
a jsou pryč ty stohy bělostných peřin. Na dru
hém konci náměstíčka nadával řezník Bureb, v tu
noc hrůzy neblahou ztratilo se mu 12 set zlatých,
které měl připraveny na dobytek. (Celé náměstí
Plno nářku a pláče, zmatku a vzrušení.

naře, zabradníky, obmelaře a lesníky, ustano
viti zimoí kursy pro mladší dělníky vrůzných
řemeslech v hbospodářatví potřebných, jako
tesařství, kovářetví, kolářství, zednictví, za
vésti kursy včelařské, aby tak čeleď iděl
nictvo stalo se oporou rolníka a rolník olcem
a živitelem svých milých dělníků.

Stav proti stava ta nestojí, stojí ta děl
ník proti pánovi a na ubou stejně záleží, aby
svépomocí ovšem 8avornou u noprotichůdnou
stav rolnický dnes tak zdeptaný povznesli a
blahobytu svému i národnítmu prospěli.

To ovšem nepůjde, bude-li rolník hleděli
dělníkovi co nejvíce strhnoutí, anebo dělník rolníka
co nejvíc v jeho nouzi o dělníky využitkovati. Tady
jo nutna svornost, křesťanskýduch, který vždy
tu zlatou střední cestu nalózti dovede.

Ostatně náš lid hospodářský je hodně tr
pělivý, snese mnoho, tam kde na jiném slanci,
v jiném kraji byla by již revolta. Snese bída,
ba ještě si z bídy té na stará léta něco ušetří.
Trpělivý, dobrý, neprozíravý, svého prospěchu
nedovalý je ten lid, tak že ho často musíme
burcovati. Toinu lze děkovati, že sociální de
mokracie u zemědělců posud valného výsledku
ga nedodělala, že posud přiostření tezi pánem
— rolníkem Aa pracovníkem hospodářským
uenastalo takon měrou, jako jest tomu u děl
nictva řemeslnickéhoa továrního.

Na venkově se nají každý, ale průmysl
a rozmach jeho nedá každámu se najísti. Prů
mysl, obchod, továrny, závody mají ta ue
ctnost, že shromažďují massu dělbictva na
jedno místo, potraviny tím 86 samozřejmě
zdraží a dělnictvo 8e svoa proti zemědělským
pracovníkům velikou mzdou vystačiti nemůže.
Průmysl shromáždí v městech bída, seskapí
ji v hromadu,již zdolati nelze, kteráž na ven
kově v hromádky rozdělena, lehce by se dala
odstraniti. Průmysl seskupl obyčejně hodně
nepokojné živly v městech, kde je příležitost
k alkoholismu, požívačnostia tudíž není divo,
že dělník tovární vystačiti nemůže, že není
spokojen se mzdou svou, že 8e bouří a soci
ální demokracii přeje a jí poslouchá. A ta
musí vyjíti svépomoc ze základu — z du
Ševaíh) života dělnictva. Odstraniti alkoho
lismus, požívačnost,

Jisto je, že mnozí dělníci, zvláště v to
várnách textilních, krejčovakých, obuvnických,
mají mzda směšné nízkou, se kterou na ži
votní potřeby nestačí. A tady chytávají se
dělníci té hrozné, dvousečné zbraně svépomoci
totiž „stávky“. Stávkování dostalo u nás svůj
strašidelný Špatný zvuk vinou sociální demo
kracie. Sociální demokrati mají jedoa náplast
ua všecky rány. Když je malá mada, když je
nepohodlný mistr, když jsou v dílné neorga
visovaní dělníci, když je důvěrník organisace
uražen, když konkurent majitele závodu za
platí, vždy du stávkoje. Stávka je specialitou
sociální demokracie, universální prostředek
proti všemu.

Nepopírám důležitost svépomoci stávky,
ale tak, jak stávkují sociální demokrati, tak
ge stávkovat nemá, Stávka je posledním pra
středkem v nousi. Má se jednati cestva siír
nou, třeba kompromisu, Délníci nesmějí si my
sliti: „Febrikant mosí povolit, jinak ho finančně
sničímel“ Zničíte, dobrá, třebas zničíte, ale
zároveň zničíte také na čas Boaučně sebe. Jak
inoho stávek prohrálol A proč prohrálo?
Poněvadž byly vedeny nepromyšleně, byla půda

zřetelní anebo nepoctiví,—————————]—U
Pojednou zaznél výkřik úžasu, který všechnu

tu vřavu překonal a přinutil k mlčení, Řezník
Houbatka, jenž tak vykřikl, ukazoval napřaženou
rukou k studní uprostřed rynečku. Z dfevéného
krytu studnice nořila se vysoká, mohutná postava,
zemazaná blátem a kalem — Eda Vacků. Smál
se, smál celou širokou tváří — a lidí kolem něho
hned jsko vos kolem medovéhc. zboží,

Eda Vacků stanul, něco blekotal, chudák
hluchoněmý. Tu přibéhl sterý jeho tatík, který
jediný uměl s »hochem= dvoumetrovým mluviti.
Posuňkovali chvíli, na tváři starého Vacka zřejmý
úžas jevil se vedle rostoucího vzteku,

»Páni sousedé«, vykřikl konečně, steď hole
sem a za mnou! A vezměte si bole řádné, řezníci
sekyry| To jsou zlořečenílapkovél«

A rozezlen řítil se starý Vacek se sukovicí
v ruce ke dveřím starého pivovaru, opuštěného,
jehož opuštěné aklepy zely prázdnotou již od pa
desáti let. Vrata zavřena, v okamžiku všsk roz=
sekána pádnými ranami řezaických biročin.

Celý zástup hrnul se sa oběma Vacky dolů
do sklepů. Tamhle u stolu hrubě sbitého za
svitu lampičky v dojemném kruhu rodinném sedí
výkvět mésta S, výkvět ušlechtilých snah, daleko“
sáblých cílů i prstů.

Sedí tu Vojta Pánek, bývalý sladovoický,
řeznický mistr Fiala i s ušlechtilou svou polovicí
Rezi, item Vinca Panoch, Joza Pegán, Janek Čí
žek, Janek Plavec, Tonda Vopalenský, item Háta
Veselé s patnáctiletou svou dcerkou Lídou.

Sedí svorně všichni ti ostří boši i dámy, je
jichž užeslé, obromené zraky jejich dojemně hledí

Stávka, má-li býti úspěšna pro požadavky
dělnictva, musí míti základ, příčinu. Nestávko
vatí nikdy z farie, domýčlivosti, tvrdohlavosti.
Jen, když poměry jsou nesnesitelny, na hrot
vyhnány, noudržitelny, jest stávka na místě,
A tu musí míti přípravu duševní, pevnou orga
nisaci, jednolitost a ' zadruhé muosímíti peníze,
jinak jest vše zkaženo. A je-li již stávka
úspěšná, není tím řečeno, že dělnictva polep
šila. Bývají to Pyrrhova vítězství, ta vítězetví
dělnictva. Zaměstnavatel dlouhou stávkoa ochu
zen, úemůže v rozsabu tak volkém pracovati,
konkurenti jeho se vzmohli, dělniotvo je dlou
hou stávkou vyhladověno, vyssáto. Co z toho
prospěšného ?

Co má důležitost, to je rozhodnost, soli
dární postap, sjednocenost dělnictva, to může
dělnictva při takové svépomocné akci prospěti,
ule je-li zaměstnavatel odhodlán stávce vzdo
rovati, to bývá zlé znamení, poněvadž chce
dělníky vyhladověti a ponávadž má asi za sebou
inocný svaz kapitalistů, fabrikantů, kteří ho
neopustí.

Vidno tudíž, že stávka není pro dělnictvo
žádnou svépomocí prospěšnou — aspoň ne
tehdy, je-li dlouhá.

Ca svépomoc dělnictva žádá, je známo.
Chce vyšší mzdu odpovídající aspoň životním
potřebám, ochranné zákonodárství dělnické, po
jišťování v rárci státním atd. Ty požadavky
jsoa všeobecné zoámy.

Ale jest ještě jiná drobná svépomoo děl
nická, která se velmi pěkně osvědčuje. Jsou
zde dělnická dražstva pro stavba levných děl
nických domků, dělnická družstva pekařská,
konsaumy, uzenářská a řeznická dražstva děl
nická, která značnou mérou dělnictva prospí
vají. Mnoho se také děje v této příčině ve
prospěch dělnictva se strany uznalých anebo
chytrých zaměstnavatelů, kteří zakládáním děl
nických kolonií a laciným postapným přene
cháváním domků avým dělníkům zakládají si
jistý konservativní živel, zvláštní kmen, rodinu
v dělnictvo, jež lpí oa svém majetko a na něž
8e může ve všech případech spolebnouti.

Dopis z Prahy.
Obecní starší proti vlastnímu otci. Sborem

obecních starších král. blav. města Prahy byl
povolen značný obnos na opravu věže Staro
městské radnice, velice již sešlé, a v minolých
dnech bylo rokováno v hospodářské komisi
obce pražské o tom, komu by mělo býti za
dáno postavení potřebného kolem věže lešení.
Mezi těmi, kdož podali obci pražské nabídku,
byl i vyšebradský mistr tesařský H, jeboš
gyn zasedá vo sboru obecních starších, jsa do
něho vyslán jako stavitel. Mistr H. jest dlouho
letým kontrahentem obce pražské a proto ofe
roval i o Stavbu lešení, již za stávající tesař
ské stávky v Prazea v jejím obvodě nebude lze
jen tak lehce provésti. Každý by se domníval,
že syn obecní starší oferajícíhu svébo otce sa
těžkých poměrů živnostenských bude podpo
rovati, leč chyba lávky! Syn obecní starší, jenž
se Da svého otce hněvá, napjal všechny efly,
aby svému otci zadání stavby lečení znemožnil
— ba šel tak daleko, že ještě před schůzí pře
mlouval členy komise, aby jeho otci práci tu
nezadávali. — Jak nazvati jednání takové?
Jedná-li obecní starší, povolaný svymi spolu
občany k vážné a zodpovědné působnosti na
radnici obecní, vůči svému otci způsobem po—————————— ],
na vetřelce. Jako ptáčata v bnízdečku tulili se
nebožáci k sobé, ale marné, nelítostné, pádné ruce
okradených řezníků, kupců, živnostníků vybraly je
z »hnízdečka« a naměřily jim nepočítaných. Při
ložily něžné své ručky k dílu i Vašivovských
Bíra a Meta, panny o věno a peřiny okradené,
Věci všecky v hnízdě zlodějském nalezeny a jása
jícím majitelům vráceny,

Nalezeny byly i všecky rekvisity, celý úbor
starého Urbánka a Káči Matějíčkové, obou nebož
tíků, vozík malý, olepený zlatem, bengal, mun=
dury, tetézy i pruty železné, zkrátka celý úbor
půlnočních herců ležel tu bez hrůzy. Herci ha
nebně byli tu zrazeni, výtěžek jim vyrván.

Jak přišel však Eda Vacků do studny ? Jedno
duše) I jeho zlodějíčkové vynesli ven z města a
přivázali bo ke stromu. Jenže Eda se při tom
vzbudil. K desáté hodině večerní se mu však přece
jenom podařilo zbaviti se pout. Sopté hnévem a
pomstychtivostí, spěchal rovnou na Kozí ryneček,
ale neztratil vrozené sobě chytrosti, Vlezl si na
tránoví pod bedněním studny a z tohoto úkrytu
mohl pohodlně seznati všechno jednání zlodějů,
jichž poslední tak straóidelné bry se zdařily nade
všechno očekávání. Úmysl vystrašiti obyvatelstvo
se jim zdařil, ale Ede jim to zkazil. Bylř biti jsk
žito, pak je uvázali jako na pranýř na Velkém
náměstí, kde je teprve přejala, ovšem ve stavu
zbědovaném, policie. Eda Vacků 'dostel pětku a
šedé s rumet, co jí snesl. A on jí snesl mnoho



dobným, jak jednati bude proti jiným, popostí-li
hněvu svému plnou azda? Nechtějíce se nepěk
ným tímto případem dále zabývati, zazname
náváme jej poaze jako smotný doklad mravní
úrovně současné doby, tak pohouté a zajímavé
různými úkasy, na něž jest veřejnost bohožel
tak bohata. Kam to spějí jistí jednotlivci, jestliže
dají se ovládati hašvem do takových důsledků
zabíbajícím? Členové zmíněné komise ovšem
neřídili se přáním a prosbami svého člena, aby
jeho otce oferta nebyla přijatu, nýbrž stavbu
lešení mu zadali.

Nad některými výjevy, na radnici Staro
městské se odehrávajícími, jest dobře, když
opona se ani nevyzvedno.

* *
+

Nezmar protekce. V nedávných dnech opětně
slavila na Staroměstské radnici pražské pravou
orgii protekce. Šlo o dva synky vlivných pánů,
a to císařského rady F. Voitla a řiditele
Městské spořitelny pražské ©J. Hubenébo.
Ačkoli jich synáčkové json věděním i záslohami
posledními, přece přeskočili po několika tuctech
starší a zapracované úředníky, a byli jmenu
váni na místa, kam by se jinak, kdyby obsa
zování míst úřednických na radnici Staroměst
ské dálo se správně, nebyli dostali ani za dvacet
let. Jest odporno o této věci Be rozepisovati,
ježto slovo protekce dávno by mělo vymizeti
z míst, k nimž český lid navykl si pohlížeti
s úctou, Však chyba lávky, protekce tak hned
z radnice Staroměstské se novrmýtí. Ti, kteří
by ji byli měli dávno z radnice odstraniti, ti
se ji nejvíce drží — poněvadž jim příležitostně
poskytoje dobré služby. Je to odporný zjev,
musí-li veřejný tisk opět a opět upozorňovati,
Zo zneužití protekce se strany obecních star
ších jest křivdou na přičinlivých úřednících
páchanou. A nese následky tím odpornější, když
i blava města dr. Groš, nenajde pro ni ods0u
zení podle záslahy, ač jest jako předseda ma
gistrátu vázánsvojí přísahou hájiti spravedlivost.

Vyčkáme,jaké budou následky posledního
protekčního jmenování.

*
* »

Projekt jednotného vodovodu pro Prahu a
obce sousední jest definitivně pochován! Slova ta
nebyla sice doposud veřejně pronesena, leč jsou
okolnostmi diktována za zákon nad veškero
pomyšlení, a dnes již není nikoho z borlivých
obránců jednotného vodovoda od Káruného,
kdo by si troufal věc tuto hujiti. Sami členové
správní rady společné vodárny již uznávají, že
bylo přestřeleno, když projekt Němce Thiema
byl schválen u přijat jako jediná možnost, opa
třiti Praze a obcím sousedním zdravou vodu
pitnou. K důsledkům, že veřejné mínéní i čle
nové správní rady společné vodárny pro Prahu
a okolí obrátili se proti projekta, vedlo v ne
jedué příčině prohlášení známého českého geo
lvgu prof. dra. Filipa Počty, že nutno se opříti
nazoru, jako by u Káraného byla zásoba vody
pitné, kterážby trojnásobně převyšovala množ
ství potřebné vody pro Praha a okolí. Domněnka,
že spodní voda z území Káraného jest čistou,
beze všech příměsků vod říčných, jeat vědecky
jiš několikrate vyvrácena. Dojde tudíž k tomu,
že potřeba pitné vody pro Prahu, jejíž okolí
takovou různost geologickou vykazaje, bado
kryta růzvými cestami.

Změna celého plánu nebyla by zajisté ni
kterak odsouzení hodna, kdyby v celé věci
nevězel nade všecko nepříjemný háček — a to
jsou peníze. Ne méně nežli dva milliony koran
bylo projektem Thiemovým vyhozeno prostě
do vzduchul A to jest ona neblahá stránka, a
neblahý důsledek umíněnosti, se kterou se pří
projektu Thiemové shledáváme, že členová do
zorčí i správoí rady společné vodárny prováděli
svou, i když byli opět a opět přesvědčeni, že
jsou na scestí, a že jejich umíněnost krutě od
nesou kapsy poplatníků.

Náš list to byl, jenž hneds počátku upo=
zorňoval na nutnost vodovoda dvojího, na mo
hutný vltavský tok, jenž může poskytovati
povědy nadbytek vody užitkové, a netřeba ji
tudiž vésti z dalekých končin od Káraného.
Jest nám zadostinčiněním, že také v této věci
jsme správně soudili. Kdyby bývalo dbáno
našich rad, nebyly by nyní obecní důchody
pražské o několik millionů chodší.

+ «
*

Nadbytek dramatických umělců a umělkyň,
pěvců a pěvkyň v Praze. Jaký nadbytek drama
tických umělkyň, operních pěvkyň i pěvců, ja
kož i amělců dramatickýchv Praze tou dobou
jest, zřejmo z toho, že neméně nežli 90 —

devět sel — jich žádalo, aby přijati byli
do svasku vinohradského divadle. Úžasná tato
nadprodukce lidí, kteří chtějí si evůj chléb
vydělávati na prkoech divadelních, znamena
jících svět, není než povážlivým, leč i povšim
nutí hodným úkazem, který datuje se z našich
pezdravých poměrů společenských. Dnes mladý
jinooh i mladá dívka v Praze, zahrají-lí si
jednou v divadle, zatouží po slávě, a jdouce
pak za svým fantomem, chtějí hráti divadlo

stáje, ať mají talent nebo nemají. Důsledkem
toho pak jest rozmnožování hereckého prole
tariáta, mažekého a hlavně ženského, jakási to
výroba věčné nespokojených lidí, kteří se o
sobě domnívají, že jsou „nadlidmi“, povýše
nými nade všecko ; pohrdají vším, a když 86
jim nevede podle choutek, zachazívají na scestí.
Je to zejména jistá divadelní acéna, kde jest
hračkou etáti se jejím členem. Stačí, líbí-li se
mladá dáma jednomu z řiditelů, aby byla ihned
angažována, | Jak dlouho takové angažování
potrvá, lze si vypočísti na prstech — do té
doby, nežli objeví ee jiná, která ji vystřídá.
Proto přes tu chvíli objevají se v novinách
noticky „host rx—ské scény“, — stále hojněji,
stále v menších obdobích, 8 nadbytek hereček

horců by pomalu nám stačil na jedno stoetí — —

Věci tyto jsou zjevy velice trapnými a
stávají se metlou opravdovým talentůtm dra
matickým v životalch zápasech, neboť podobní
„umělci a amělkyně“ chtějí býti stůj co stůj
angažování i bez honoráře, a chybou jest, že
se jim to daří. Jest neuvěřitelno, jak pražské
listy mnohdy o podobných lidičkách píší: „se
niální talent, vzrušívý přednes, ncbvacající
efekt“ — a podobně možno Čísti po prvém vy
stoupení takové osoby, která snad mnohdy již
ani na jeviště nepřijde; leč reklama má větší,
nežli zasloužilý herec, talentovaný umělec či
umělkyně. Že z takových „omělkyň“, když
marně chtěly se zachytiti na divadle, stávají
se pak „dámy“ polosvěta, jest na bíledni.

Proto všichni, kdož pomáhají k nadbytka
umělců divadelních, páší zlo, které svým ča
sem i na nich samých se vymstí.

Obrana
Italské štvanice proti klášterům

jsou útoky rafinovaně promyšlenými, organisovaně
vedenými. Zločiny podvodné ženy v Miláně, chrá
něné zednáří a za jeptišku převlečené, před níž
církevní vrchnost dávno varovala, staly se výcho
diskem k promyšlenému tažení proti katolickým
klášterům. Hned věděli naši odpůrci i a četných
skandálech klášterních jinde, jako by Be o nich
nezmínili dávno před případem milánským, jakmile
by onich byli zvěděli. Vždyť přece dovedou tolik
pečlivě špiclovat!

A šlo se hodně knrážně, Dopostí-li se ně
čeho žid, co tu jest dlouhého goazení, než se mu
něco stane! S řebolatky však jinak; maich už
není člověk. Toho může potrestati poštvaný lid
hned 8 — bez soudu. Mnicba může souditi sám
fanatický žalobce. Jakkoli dokázáno, že protika
tolické listy o „klášterním agylu“ milánském Ihaly,
bned byly fanatické davy 8e svým úsudkem ho
tovy po nové prolhané zprávě o salesiánském klá
šteře ve Specii. Hoch Besson, z kláštera propuě
těný, něco nalbal a již tisícihlavý dav zpustoši)
salesiánský kostel, druhý den „nadějná mládež“
zapálila kapli u kláštera; a náměstí Brinském,
kdež velice zpustošili kostel tam stojící. Také
kulturní práce[ Za mnicay potrestány — památné
a umělecká stavby. Salesiáni ovšem proti pomlu
vačným listům podali žalobu.

Hoch Besson, štvaný svojí matkou, vypoví
dal blavně, že u Salesiánů sloužena často „černá
mše“, k níž přicházely též jeptišky ze Santa Ca
terina. Ovšem ta „černá mše“ byla vlastně mše
za zemřelé, sloužená v černém ornátě.

A to úřední vyšetřování! Na pouhou fantas
fickou denunciaci matky hocbovy hned vedení cbo
vapci salesiánětí od ozbrojenců do kasáren, kdež
nastal dloubý soud. Paní Begaonová snažila 80
přiměti menší děti k odpovědem do jejího krámu
se hodícím mazlivým domlonváním; u větších
chovanců užili policisté vyhrůžek i tělesného tý
rání. Takovým způsobem sehnáno aspoň nějaké
pvědectví, jehož potřebovaly lačné protikatolické
listy. „Učení soudcové“ docela uznali, že „černá
mše“ jest vskutku nemravností nejohavnější.

Teď po žalobě nevinných mnichů ovšem po
mluvačným listům jest horko. Leč přes to úžas
budí, jak málo ochrany poskytuje vláda nevinným
katolíkům, papadaným na pokyn od fanatických
nepřátel, od povalečů práce sa Stítících, kterým
se jindy slušný člověk vyhne.

Pro Fumagalliovou v posledních dnech na

rý fanaticky duchovenstvoa jeptišky ty listy,ré roku 1890 braly tuto kuplířku do zvláštní
ochrany — proti církevním úřadům. Tenkráte tuto
ženu Žalovanou propodvody nazvaly „obětí kně
žourské msty.“ Policietehdy nic nedbala na cír
kevní vyhlášky uveřejněné v novinách a sama
dítky svěřovala Fomagalliové k výchově; podvod
nice se ton protekcí také netajila.

Proti kidšterům v Italii veliké tažení — ale
při tom vsrostl v horní Italii i jinde počet sločinů
na dětech spáchaných měrou nejpovážlivější. O tom
už se mnoho nepíše. Zdaž samy protikatolické

ne vymýšlením klášterních skandálů, popisemhříchů, labužnickým podáváním takových pa
štik k množení zločinů těch nepřímo nesvádějí?

Tentokrát přes všecky intriky, přes hadí ú
skočnost veliké tažení proti klásterům se nezdařilo
—ale proto přece řeholníci nejsou před násilnostmi
bezpečni.

Politický přehled.
Rakooská vláda i s oběma sněmovnami

užívají letních prázdnin. Ve Vídni ticho, Přece
však pracuje se z kruhů poslaneckých pro
změna ministerstva ve prospěch lidového parla
mentu. Němci z Čech drží se svého ministra
krajana, agrárníci čeští rádi by do minister
stva dostali svého člověka, křesťanští Bociálové
něm. hledí dostati za ministra orby zem.
hejtmana hornor. Ebenhocha a vyačování dr.
Gessmanna. — | Křesť. soc. strana v Tyrolích
na svém sjezdu v Innomostí usnesla se zalo
žiti křesť. soc. denník. Při zem. volbách po
staví ve všech okresích kandidáty. Němci
nyní bouří do světa, jak jim Italové ublížili,
když několik výletníků něm. pro jejich provo
kativní chování z Trentina patřičně vyprovo
dili. — Císaře v Išlu navštívil kníže bulbarský
Ferdinand, brzo tam zavítá i král anglický
Ednard a dle různých zpráv také italský král
Viktor Emanuel navštíví letos císaře ve Vídni,

Skolské zákony Apponyovy, proti nimž
marně protestovali nemaďařštií poslanci na
sněmu uherském, jsou schváleny. V zákonech
těch jeví se snaha, pomaďarštiti všecky uherské
národní školy; učitelové i kněží musejí slonžiti
účelům maďarisačním. Ve škole bezpodmínačně
musí zavládnonti maďarský národní duch. Uči
telové na církevních školách nemaďarských,
kteří neznají dokonale maďarsky, u těch jest
dosud dosti, budou hned počátkem škol. roku
ze služby propuštěni. Zákony tyto stanovíi
svěcenízvláštních národuích maďarských svátků,
Na nemaďarské národy doléhají tu zlé doby,
— Všecko stnl-uvání o vyrovnání rakousko
uherské jest marným. Maďaři jsou vůbec proti
vyrovnání; nechtějí doprstiti, aby se o kvotě
a bankovní otázce jednalo slončeně s vyrov=
náním a nedopastí prý nikterak zvýšení kvoty.

Schůzka cara Mikuláše a císaře Viléma
na moři Baltickém u Swinemůoda poutala po
zornost celého politického světa, Cara vítal ta
císař Vilém s 24 válečnými loďmi, kdežto ca
rova jachta byla provázena pouze 4 torpedo
vými Jodicemi. Slo prý o oplacení návštěvy,
kterou před 2 roky učinil císař Vilém carovi.
Pravděpodobné jednalo se tu o víc, Schůze ve
Swinemtinde jest prý předzvěstí apolku tří cí
sařů: rakouskóbo, ruského a německého.

Krveprolití v marockém pobřežním mě
stě Casablance, jež způsobili domorodí Kaby
lové n+ usedlých tu Evropanech pouze ze zášti
proti Francoazům, způsobilo rozechvění ve
Francii a Španělsku, kteréžto mocnosti od lon
ska tu provádějí bezpečnostní opravy. Kaby
lové se bouří i v okolí proti Evropanům. Frau
couzská vláda poslala do Marokka uěkolik lodí
pancéřových a oddíl vojska, aby tu obnoven
zase pořádek.

Z činnosti katol. spolků.
Z Nové Paky. (Doplněk ku zprávě pře

dešlé). Dny 27. a 28. července zůstanou památ
nými zdejší „Katolické vzdělávací jednotě.“ Slavila
totiž v tyto dny desetileté výročí svého založení,
posvěcení spolkového praporu a diecésní sjezd ka
tolických jednot. Dae 27. července pořádán zda
řilý přátelský večer při volném vstupu. Ke kon
certním číslům hudebním, jež bezvadně sebrali
členové kupely p. Picka, vhodně družil se vzletný
proslov od Ví. Hornofa, prof. náb. na uč. ústavě
v Poličce, řeč jednatelova a něžná veselohra od
A. Klášterskéhu: „Ženská otázka,“ jež 8 poroz
uměním a výbornou souhrou provedena byla. V nad
šené náladě rozcbázeli se účastníci, ujišťujíce, že
tak pěkného večera hned tak nezažili. Ačchladná
noc a hvězdnaté nebe opravňovaly k naději na
pěkný nedělní den, ranní „budíček“ ozýval se mě
stem již při zachmuřeném nebi a k8. hod. začalo
hustě pršeti. Přesto přijíždělya scbázelyse katol.
jednoty, sdružení a organisace ve „Střelnici“ vta
kovém počtu, že dalo se souditi na veliké účas
tenství. Po 9. hod. ustal déšť, takže průvod mohl
se peřaditi a k 10, hod. ubíral se ke klášternímu
chrámu Páně, A jský imposantní to průvod! Přes
1200 účastníků z katol. jednot se 12 prapory a
sdražení, organisace nepočítány. Průvodu takového
Paka, alespoň ta „teplejší“, se nenadála a také
tak brzy neuzří. Za zmínku stojí, že z místních
spolků pouze sl. spolek obuvníků se účastnil ane
ostýchal se dáti projev svému katolickému smý
šlení a jíti v katolickém průvodu. Budižmuza (o
čest! Prostorný klášterní chrám Páně naplněn do
posledního místa. Po skvostném, duchaplném a
procítěném slavnostním kázaní, jež měl vldp. ka
novník Thdr. Fr. Šulc « Hradce Králové, posvětil

spolkový prapor vldp. Thdr. Frant. Reyl, ředitelBortomea = HradceKrálové, jenž také pak slou
žil slavnou zpívanou mši sv. Matkoa praporu byla
vlet. pí. Otilie Pecková, choť o. k. okr. bejtmana,
kmotrami vlct. dámy: pí. Bošena Geislerova, choť
lékárníka, a pí. Pavlína Tomášová, choť ředitele
kůru. Po skončených službách Božích vrátil ae
průvod do „Střelnice“, kdež o půl3. hod. konals
se valná hromada diecésních jednot. Nastavší dášť



byl ovšemna závadu koncertu, odbývanému tsmže
v parku městské „Střelnice.“ ©Avšak, ač dalo se
pouditi, že déšť nepřestane, přec nerozcházeli se
účastníci; odevšad bylo Blyšeti: „Jen ješté po
slechnout poslance Myalivcel“ Kolem 4. hod. pro
mluvil zmíněný pan poglanec slavnostní řeč: „O
politickém postavení katolíkůa národohospodářaké
sitnaci“, a to z okoa sálo, jednak že byl déšť,
jednak že sál všechny účastníky pojati nemohl.
byla to zvláštní podívaná Kam's pohlédl, samý
deštník, s oblak lil se déšť, pod stojícími tekla
voda potůčky, ale Likdo 8e nebnul, všechno množ
ství klidně stálo a napjatě sledovalo břitkou,'pou
tavou, lidovou řeč p. řečníka, hlučným soublasem
místy provázenoa, již na konec odměnilo boařli
vým potleskem a volání slávy. Poněvadž déšť ne
ustával, počali se k 6: hod. účastníci rozcházeti
k vlakům a k domovu. Nepohoda usplšila ovšem
konec koncertu a slavnosti, oež mravnímu významu
slavnosti na újmu nebyla. To obromné účastenství
katol. lidu ukázalo, že již probouzí se a probudil
lid náš, že spojnje se v Biky a že hotov jest bo
jovati za svá pvatá práva a nehodlá ustoupiti ne
přátelům víry a tím i vlasti a trůnu. Dlužno též
podotknouti, že město vyzdobeno bylo dosti čet
nými prapory,což jen ke cti slouží těm, kteří tím
své náboženské přesvědčení oavědčili. Nescházelo
ovšem, jak se dalo očekávati, přemlouvání mno
býchk nevyvěšovánía k odstraněnípraporu,padly
i výtky novlastenectví, ano na dvou místech na
nátlak prapory byly sňaty, než to nikterak neu
škodilo slavnostnímu, manifestačnímu rázu. Dá
váme však mnohým na uváženou, že ti „nevlaste
nečtí“ katolíci mají vlastenecké peníze a že, kdyby
měli a budou-li stejným loktem měřiti, jak jim
měřeno jest, v příčině nákupu svých životních po
třeb, moobým milým by to nebylo. Další činnosti
jednoty „Zdař Bůb l“ .

Sdrušoné . spolky katolické proTřebechovice a okolí | pořádají v neděli
dne 18. srpna 1907 krajinský ajezd. O půl 10 hod.
dop. vítání spolků, pak průvod do chrámu Páně,
kdež slavnostní kázaní bude míti dp. Al. Dvořák,
katecheta měšť. školy v Kostelci n. Orl, pak
slavné slažby Boží. Oběd apolečný, o 1 hod. po
rada důvěrníků v bostinské místnosti pí. Stříbrné.
O 2. bod. průvod do městských sadů na „Bora“,
kde koncertovati bude chvalně známá budba p.
Jana Jaroměřského. Mezi koncertem promluví p.
říšský poslanec dr. Jos. Myslivec a p. Ant. Drá
psík z Hradce Erálové. Večer věneček. Vstup
do koncertu p. t. členové bratrských jednot 20 h,
do věnečku 1 K. Houtí katolickému Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzí městské rady v Hradel

Králové dne 5. srpna 1907 byla učiněna tato
usnegní: Povolí se adaptace v domě Zálož. úvěr.
ústavu, prováděné p. stav. Alex. Hallerem. —
Výkazy hotovosti pokladní ze dne 23, července a
ze dne 29. téhož měsíce byly vzaty na vědomí.
— Žádost obce Pražského Předměstí o darování po
třebného dříví k zřízení můstku přes inondační
příkop u nádraží postoupí se techn. kanceláři
k rozpočtu. — K žádosti presidia c. k. kraj. son
du v Hradci Králové zřídí se na náklad ©. k.
eráru plot u zahrady c. k. věznice směrem do no
vých sadů na Žižkově náměstí, pakli od obce vy
žádané závazné prohlášení bude jím schváleno. —
Teobn. kanc. se uloží, aby přísně k tomu hleděla,
aby kořeny břečťanu a keřů při zblzení plotu toho
byly zachovány. — Téže kanceláři se uloží, by
dříve ještě, než přikročí se k dláždění nové ulice

opatření učinila, aby voda do kostela Panny Ma
rje nikterak neprosakovala. — Přípis c. k. místodr
šitelství, dle něhož na základě presenčního aktu
zdejšího zastupitelstva městského udělilo nadaci
Bartuškovskoa č 5 p. Jul. Pažontovi, řádnéma po
slachači lékařství v Praze, byl vzat na vědomí.
— Nabídka elektrotechnického závodu Růtička a
Svatoň v Praze ku postavení kandelábru elektri
ckých hodin zde, postoupí se techn. k návrhu. —
Oprava ústředního topení v budově měst. škol
svěří se firmě Bromovský, Schult a Sohr. — Ko
misse ©. k. okr. hejtm., ustanovené ku zjištění
škod povodní způsobených ve zdejším katastru
súčastní se městský radní p. Jul. Russ. — Tech
nické kanceláři se uloží, aby na náklad p. Jos.
Smetany, vlast. doma čp. 109, zřídila plot na straně
k Žižkovu náměstí. — Vzato bylo na vědomí, že
c. k. zemská školní rada avolila ku zřízení dív
čího lycea v Hradci Králové. — Pro podloudnou
dopravu masa do města oznámí se c. k. okres.
hejtmanství pí. Anna Tichá z N. Hradce Král. —

Žádost společenstva cnkrářů zde o zamezenípro
deje cukrovinek po hostincích postoupí se živmo
stenskému odboru. —

Z čítárny měst. průmysl. musea
v Hradei Králové. Zprára zaměslc červen
a červenec. Čítárna byla 15. července uzavřena.
Otevřena bude opětuě dne 16. září. Po dobu prá
zdnin půjčuje se jen na požádání koihovnika M.
Oehma. V červnu 8 červenci navětívilo čítárnu
v 19 večerech 441 osob. V čítárně vydáno na 179
žádenek 125 svazků odb. spisů a 101 předloboré

dílo, úhrnem s 5090 jednotlivými předluhamí.
Domů zapůjčeno 36 osobám 58 knih a 144 před
lob. Do okolí 15 osobám 29 knih a 666 předlob.
Od počátkuroku navštívilo čítárnu v 83 večerech
4130 osob, s nichž bylo 272 čen. Domů zapůj
čeno za tu dobu 1356 osobám 1660 svasků knih
odborných a 6699 předloh, Do okolí 96 osobám
176 svazků knih a 4321 předloh. Do knihovny
zařaděno nově opět mnoho spisů. — Za členy
masea přihlásili se pp. E Trolda, c. k. okr. ko
misař,a MUDr. L Symon, c. k. okr. lékař v Žim
berku, p. Ant. Liman, stav. úředník, sl. Anuška
Růžičková v Hradci Králové, p. Alois Machač,
odb. učitel ve Volyni, p. H. Dležal, drognista
v Holešově na Moravě, p G Stoklasa, maliť po
kojů v Hradci Král., al. obecní výbor na Novém
Hradci Králové. Pí. M. Milbanerová věnovala do
kuihovoy dalších 65svazků odborných spisů, el.
Růž. Pospíšilová v Hradci Král, věnovala do sbírek
lžičku stříbrnou, zdobenou u držadla filigránovou
prací, a vějíř z r. 1861 (tan. pořádek Slovaaské
Besedy ve Vídni). Správa mugea vzdává jmeno
vaným dárkyním uctivý dík. — Výroční zpráva o
činnosti musea za r. 1906 rozeslána byla v těchto
dnech; kdo z pp členů by ji byl neobdržel, nechť
reklamujo její zaslání u správy muses. Školské
ústavy, jakož i sesterská musea, jimě naše zpráva
zaslána byla, se uctivě žádají o věnování zpráv
o svých ústavech. Oddělení zpráv ročních, školních
i spolkových v knihovně, ač jest vedeno již od

r. 1900, vykazuje malý přírůstek a velké mezery
] zpráv z ústavů blíských.

Věelařám. Na včelařská výstavoe v místní
dívčí škole vystavuje firma Frt. Viktorin, závod
semenářeký v Hradci Králové, mimo různé vče
lařské nářadí též celou kolekci as 30 druhů
semen hospodářských rostlin medonosných. Upo
sorňujeme. :

Dobročinný komitét dam v Hradci
Králové vzdává vsdp. Theol. Dra. Alolsu
Frýdkovi, kapit. děkanu a bisk. gener. vikáři,
srdečné a upřímně díky za dar 50 K, u příleži

vaný jeho zlatého kněžského jubilea spolku věnovaný.

Ze Záložního úvěrního ústavu v
Hradel Král. Stav vkladů: (na knížky, po
kladniční poukázky a běžný účet) 31. července
1907 K 10,722.192-70. Eskont smének: V červenci
roku 1907 eskontováno kusů 1521 v obnosu K
2,199.666-11. — Skladiště: (V červenci 1907).
Vloženo zboží v ceně K 1,203.644—.

Kurs ústrojné lučby (chemie) pro
učitele uspořádá průmyslové museum v Hořicteb.
Přednášeti bude v kursu zástopce přednosty che
mického oddělení technologického a průmyslového
musea v Praze p. [og Robert Urban. Kars počne
v úterý dne 3. září 1907 o půl 9. hodině ranní
a vyučování koná se vždy dopoledne od této ho
dinyv sále c. k. odborné koly sochařskéa ka
menické v Hořicích (I. patro), kam pp. účastníci
račtež se dostaviti. Přednášky trvati budou až do
9. září inol. Veškeré přednášky jsou tak upra
veny, aby vyhovovaly potřebám učitelů a ohledem
na jich působnost ve Škole i mimo školu. Každý
den odpůldne budou dle dohody pp. účastníka
podoikány vycházky do ústavů, škol, závodů v
místě a dv vábného okolí hořického. V neděli dne
8. září celodenaí výlet do Miletina, na Zvičinu a

Jásaí Třobihoštakých, Vyučování v karsa je bezplatné,

Blegrův obelisk v Hořicích. Plše sc
nám z Hořic: Po dlouhé a důmyslné stavbě byl
Riegrův obelik v tyto dny dohotoven. Veliká kn
vové kraby 8 korunou av. Václavskou a znaky
Čech, Moravy a Slezska na hořejší třetině bal
vanu zdobí píípadně celý obelisk. Celkový dojem
památníku jest mohutný a četní pozorovatelé netají
8e dojmem a radostí nad zdarem veledíla, tak
šťastně v každém ohledu rozřešeného. Dae 8. září
t. r. bude obelisk slavnostně odhalen. Bude to
slavnost ve velkém slobu nejen veškerého lidu če
ského, nýbrž celého světa slovanského, vádyť to
při slavnosti prvního pomalku velikéo Riegra ani

jnak býti nemůže. aappřavné práce jsou již vplnémproudu, a o dalšímpostapu neopom
své čtenáře zpraviti. poolop Pomenemo

Sdrnžené spolky v Bohdaměl poř
dají ve prospěch Čechů Errěnickýchlidovonslar
nost v lázeňském sadu dne Il. srpna. — Buffet.
Stánky a květinami, ovocem aj. Zvěřinec. Museum.

Pola., Trafika, Zpěváciju Úplná kapela Šlemrova. vo . Vstupné za osob M
dítky 20 hal p osobu40bal

Z Vápma. Zvláštní tábor lidu se odbýval
ve Vápně dne 1. t. m. Asi kolem 8'/, hod. povstal
náhle nevyavětlitelným způsobem obeň a zachvátil
dům rolníka p. Jana Bludského. Poněvadž Vápno
leší na návrší v blízkosti rozeáhlých lesů, činil oheň
sa nastávající tmy dojem obromného požáru. Z
toboto předpokladu se dostavilo k ohaico nejdříve
8 hasičských sborů a sešlo se velmi mnoho di
váků z celého okolí, tak še to byl pravý tábor
lidu. Kromě neštěstí, jež těžce stihlo p. Bludského
působilo trapně také to, že cizí hasiči jen u ve
likou námabou sehnali lidi ku pomoci. Jeliko
Vápno jest malá vesnička, byli všichni domácí
lidé zaměstnáni dílem při vynášení nábytka, dílem

při ostříhání svých domů, velmi blízkých, vesměa
doškem krytých; s to povinnost, hasičům pomá
bati, připadla přirozené lidem cizím. Než tito vět
Bioou se jenom dívali Věru, že ani takový lidu
miloý spolek, jakým bz odpora hasičstvo jest,
nemůže se zdarem působiti, není-li tské nběsu
stvem blahovolně podporován.

K výstavě včelařské v Nov. Městě
m. M, která potrvá od 26. t. m. do 8. sátí t. r.,
docházejí stále četné přiblášky, tak že zajisté pr
skytne j návštěvníkům značný požitek. Výstavních
cen jest dostatek. K četným žádostem prodlou
žena lhůta ko přihláškám do 18, srpna. Více apolků
včelařekýchohlásilo již hromadnou návštěvu sjezdu,
který bude 26. t. m.o půl 2 bod.odp. v N. Městě
n. Met. „na Rychtě“.

Z Adamova a Úáslavě. (Zabijáctví.)
Podolák František, b2letý dělník z Adamova,
vracel se 20. července t. r. s přítelem svým Čoň
kem Miláčkem z Modovic u Čáslavě, kde byli za
městnání při atavbě krahovky. Na cesté stavili 86
v hostinci v Žakách na půllitr piva. Tam bylo
již více dělníků sbromáždéno. Mlavilo na o vol
bách říšských o házeny vtipy na voliče Šabatsvy
i Jiráskovy (soc. dem.) Jed-n délník prohlásil, še
jest to vlastní věcí každébo, kobo volil, ale v zápětí
dostal půllitrem do hlavy. Nastala vřava, která
ntichla odchodem některých. Podvlák František,
sbožný a přitiolivý muž, který se hádky vůbec
nesáčustnil, vypil své pivo a 88 soudruhem svým
Miláčkem vydal se na cesta k Adamovu; ale
sotva vzdálili se pár kroků od hostince, bozeno
po nich kameny, £ nichž jeden zasáhl Podoláka
do hlavy a těžce jej zranil. Doe 1. srpoa v De
moenici čáslaveké podlehl svéma zranění. Zane
chal po sobě úbohou vdovu a 7 dítek. A tohle
je rovnost, vojuost a bratrství? Celá vóo bude
míti dobru před soudem a náležitě se osvětlí;
výsledek neopomeneme sděliti.

Z Čáslavě. „Pravda jest široký pojem“,
řekl jeden „veliký“ filasof XX. stoleti. „Pravda,
v níž je trochu nepravdy, jest jen „pravdička“ a
s těchto „pravdiček“ vyrůstá teprve Široký po
jem „Pravda“. — Takovou „Pravdon“ jest i ta
čáslaveká. Přinášíť již po delší doba „pravdičky“
o katolickém bnutí na Čáslavsku, Chotěbořska a
o katolicismo vůbec, O židech a evangelících ani
muk. Proč? To ví dobře a my také. — V po
pledním číslo (31.) činí si posměch £ provolání
katolíků ku sjezdu do Vídně ze všech diecésí
rakouské tiše. Podstatnými zoaky „pravdičky“
jest nadávka a brubost, neul-liž pravda, spanilá
„Pravdo“ čáslavská?! [ pak ge Červenáá zloatí,
když tě čtou jen pro legraci! — Vídeňský sjezd
katolický chce rozvinovati své Bíly na zásadě
„Modli se a pracuji“ Na téble zásadě stavěli už
naši předkové za Karla IV., a jakého vzdělání a
blahobytu se dopracovali! O tom bys méla poáti
e ne sháněti klepy („pravdičky“). to dovede
každá domovnice, která nemá „školy“, juko prý
ty máš. Ty povídačky z Milána, z černého Híma,
£ tábora josovitského atd. nebervu již lidé vážně,
poněvadš pozaávají, že jsou to samé „pravdičky“,
jimiž ty, „veliká Pravdo“,se opentluješ a to ještě
tak nemotorně, še jsi jen pro zábavu. — Tolik
pro dnes tobě a tém, kterým jest pravda širokým
pojmem.

Z Helíma. Činnost lid. epolku křest.-soci
álatho. V neděli dne 21. července t. r. pořádali
zdejší socialisté (ve spojení 8 realisty) v sále Zám.
restaurace přednášku „O volné dkole“; řečníkem
byl volný myslitel Pelant. — Jako odpověď při
pravil výbor lid. spolku křesť-s0c. v Kolíně hned
příští neděli 28. července o 10. hod. dopol. taktéž
přednášku „O volné škole“, již na sebe vzal vldp
Th. Dr. Ferd. Černovský s Prahy. Přednáška, ve
lice četné i odpůrci našimi navštívená, zahájena
byla místopředsedou spolku p. V. Březinou (za od
cestovavšího předsedu ustav,p. Zd. Koudelku), jenž,
představiv řečníka, požádal přítomné, aby klidné
teč vyslechli, ježto p. přednášející je ochoten od
pověděti na nahodilé dotezy a pod. po avé pro
mlově. Pan přednášející v řeči své 1'/, hodiny
trvající a přečasto bouřlivým souhlasem provázené
ukázal na charakteristické známky dobymoderaf
a přešed na školatví, upozurnil, že vsichni vy
apělí a věhlasní duchové všech dob i národů po
kládali mravně náboženskou výchovu mládeže za
Jediné aprávnou cestu k šťastné budoucnosti ná
roda. Vylíčiv po té snahy t. zv. „volné školy“, jež
by připravovala našemu národu mravní pokleslost
a záhubu, vybízel, aby řádaí otcové u zbožné matky
nedali dítky, Bohem jim svěřené, sv. víře odcizo
vati. S důrazem vytknal přísožnou povinnost uči
telstva, mládež nábořenský-mravně vychovávati a
skoněil přednášku svou slovy frano. politika Jules
S:mona, še volná škola je bezectoá a še bychom
80 za ni styděti museli. Ježto z poslachačů nikdo
60 nepřihlásil o slovo, byla tato velice zdařilá
schůze skončena o půl 12. hod. „Zdař Bůh achůzi
přištíl“ Přednáška tato vyjde tiskem a bude te
prodávali ze lerný obaos; objednávky nechť řídí
Ge na předsedu spolku p. Zd. Koúdelku. — Pokro
kovost. Před svrchu uvedenou přednáškou nalepeny
na rohy ulic a na okoa spolkové místnosti křest.
epolku v Kolíně plakáty křiklavé barvy, odpora
čající brošury kaciřské, jako: „Bestie v roaše
Febolním“, „Čo všechno musel Ježíš vytrpět“ atd.
Joo, pokroková noblesse! — Dne 15. arpna koná



20 spoikový večírek u Moudříků, spojený s před
aáškon dp. P. Jar. Brůny, katechety so Blaného,
au což své členy i přátele timto upozorňujeme.

Poděkování s Nové Paky. Výbor„ka
tolické vzdělávací jednoty pro Novou Paku sokoli“
vzdává tímto ctih. 8k. sestrám v wateřlncí v H.
ražďovících za vkusné a v pravdě levné zhotovení
spolkového praporu srdečné „Zaplať Pán Bůh“,
Jakoš i vřelé díky všem účastníkům bratrských
spolků, sdružení a organisací, el. spolku obavníků
v Nové Pace a všem spanilomyslným dárcům, kteří
us pořízení praporu přispěli, a členům Jednoty,
kteří činně účastní byli při spolkové slavnosti.

Netábora liduv Litomyšli 39. čer
vemee. Přál jsem si, aby mne postavili na tri
bunu. A teď povídej o těch našich útrapách, jak
jeme ve všem skracováni, jak jeme utlačování, že
nám aci to světlo zlatého slunce, ani to vodičku
nepřejou, že musíme bledat to bídné blikání těch
petrolejek neb elektřiny v hostinci a zde natit do
sebe to drahé hořké pivko, Že. si sotva můžeme
zazpivat o tom našem utrpení, a jak nás několik
dní v týdnu blava a břicho bolí potom hrozném
namábání v hospodě — jak nestačíme u neumíme
dost klít a nadávat, když kolem nás stojí hladová
a plačící manželka a rodina. Když posýláme ke
všem rohatým všechny kupčíky, krupaře a řezníky,
když nám nechtějí ani sousto na knížku víc dát.
Nedáme se! My to všechno zničíme, všechen ten
kapitál! Teď povídej! — Ano. občané! Bratřil
Jen se nedejte! Braňte sel Nač a proč těch ně
kolik má míti všechny peníze, oelý kapitál a vy,
občané, jen bolení hlavy, modré košile a blad?
AC se a vámi dějí! AÚ vom dají aspoň polovičku
těcb svých kapitálů! (Ano, nf dají!) a budete mít
radost, budete si moci dát nalít! Ať si dřou oni
sami a vy budete se mít dobře a budete si moci
zatancovat, pálit viržínka a papírky. Ať je spra
vedlnost! (Ano, ať je spravedlnost! Na zdarí

ty „štofy“ teď mizerné, za Čtvrt rcku bud-u saty
rosbity, budou peníse rozkouleny, bude hlad =—=0
šízní ani nemluvím, bude vody dost, třeba ze
eněhu — bude tima! Atei! Budeme se dělit —
však mají ti bobáči dost! Ať vládce spravedlnoatl
Ano, bademe se dělit! Ať vám přidají! Ale co
s toho budete za týden mít, kolik haléřů vám
sbode? Budeme ge dělit ještě dvakrát, třikrát! A
kdo bude ly vaše peníze mít? Snad cbčani, snad
vaši bratři, co 8e pro vás tak dřeli, pracovali a
točili půl sklenice pěny a sotva půl sklenice piva
a psali, že jim sotva tnžky stačily, oni ochotní a
epravedliví z národa isrselského. Ti si s těch
vašich bolavých hlav a mozolů nastaví villy, pěkné
domy. Oni Be snad emilují oad těmi sedřenými
starci, hladem umírajícími, kteří v jejich fabri
kách nechali 8vé mozoly, své vlasy a avé rozumy!
Stávkujícím nedá nikdo nic! Kasay pomocné, pod
půrné budou vymeteny a ti, kteří budou vaše pe
nize mít, budou ge za hranicemi bavit při šam
psnském. Občané, je to lež? A proč ta bída?
Zničte tu bídal Ať se bída stydíl Af shynel
(Ano, ať bída zhyne!) A což vy? — Hlad, žízeň
a zima. Ano, ty uplakané obličejel — Ujedeme.
Do Ameriky. — Ale tam mají takových lenochů
dost. Tam musí takový osvícený pokrokář celé
dvi dřít až se s něho jen leje, sby si vydělal pár
baléřů na sucbý chléb, by hladem nezemřel. —
Jděte na ty černé! (Ano, na ty černé, ať sbynoul)
Na ty napité měsíčky! Rozflákejte těm lenochům
ty široké břbety| (Ano, budeme pracovat) Bu
deme je flákat. Váak oni by se bránili, oni by

roaili a plakali, až by je to bolelo! Oni by kři
dali, jeko my křičíme, když nás bolavé hlavy a
ty prázdné kapsy bolí! (Ať zhbynoulZoičíme Jel)
Ale budete muset s nimi celé dni sedět u psacího
stola, moohé hodiny ve škole a ve zpovědnici! —
A občané, nač tohk zlata na ty zlaté límce? Ale
nač tolik olova ns ty ostré náboje, které vrtají
i kosti těch blačících občanů, před kterými se
skrývají ti osvíčenci i pod vysoké moze 8 za pro
bnilé ploty? Ano zničte je! — A kterak si, ob
čané braíři, pomůžeme? Ano, to je epochální svě
tová otázka! Jaksi pomůžeme? — Posorujte mra
venečka, jak se naběhá,nashání a přec nic nemá.
Běhá, až se musl:e těm malým nožičkám divit
a přece nic nemál A když si v létě na poli, na
mez někdy pod stromkem „dadnem“ a — usnem,
a probudíme 56 a v uších v nose nás to lehté,
pozorujem, že jsme plal mravenců: pfoj, — pfuj,
— pfajl — obáníme ae, přáli bychom si 4a6
rukou! Nidemní mravenci! Člověka by sežrali! —
A nic nám neudělali. Pracujou a nic nemají a jsou

pool A to jste vyl A včelka si jen hrá, celýen je na výletě, má se dobře, celý den a při

Dese si domů, že má plný oul na vý rok a proeelou rodinní Každý ji ctí a e rozkoší si pochntná
ua výrobku její Šetrnostil — Ano,občané! To as
mosíme od včelky učit! Nejenom pracovat, jako
včelka celý den, ale též snášet jako včelka, aby
ehom měli i pro celon rodiau a pro celý rok,
svlášté pro tu krutou zimu, kdy i ta práce v
simé tak bolostoá, úmorná. Ne — ty vysašené
sklínky, ale ty ušetřené koraaky, ano i baléřky
obřejou nám kamos, naplní nám misky! Považte,
občané, kdybyste si v neděli jednu dvě, tři sklíoky,
— B, 5 doutníků odpustili, měli byste za rok ne
Jen 52 boram, ale i 100—150 korun; měli byste
zaplacený nájem, — saplacenou plotnu s tolik

pěkného chleba, s když by vaše rodins kolem
vás radostné Svitořila a chválila, jak dobrá byla
večeře,a chlubila se v neděli, Ze má nový ka
bátek, čepičku, šáteček! Jak by vám, drazí ob
čané, bratři, ta dýmečka večer chutnala| A když
byste se večer se svými milými pomodlili, podé
kovali Pánu Bobn! Drazi občané, srdce by vám
Šťastně bilo! — Penite světem vládnoul A vy je,
občané, vyhazujete. Šetřte si ty koranky a budete
mít radost a moc! Badcte vy uvětem vládnout!
Sama práce a dření vás nezachrání, ale též ne
oblažšíl A ušetříte-li si, abyste mělí svůj vlastní
krb, svon zabrádku, svou měřičku pole, pak národ
bude mocný, vy budete moci též ten národ allit,
sískat mu iuoc ij čest a slávu u cizích národů a

Vývoz poměz = Wobrušky do Nym
barka. Náš pečlivý purkmistr e panem staveb
ním radou panem P. uzavřeli apolek. Pánové
tito kupojí pozemky od svých vyvolených za
městem (řikají tomu stavební místa), dají stavěti
domky dělnické a prodávají zase tóm, kteří si
dají namlaviti, že jsou laoiné. Domky tyto staví
p. stavitel E. Brůchkner z Nymburka, který svoje
sedniky oa stavbu těchto domků do Dobrušky
poslal. Stavba jde velice pomalu, neboť ze zdej
ších zedníků Be od zdejších dvou stavitelů žádný
neodtrbne. Jest známo, že zdejší stavitelové ta
kový domek by o 400 K levněji postavili, a sta
vělo by se dle předpisů, který zákon vyžaduje.
Rádi se podíváme, jak pan stavební rada si při
kolaudaci počínati bude; upozorňujeme však na
zdivo až pod okny, nemajísli býti o 30 cm vyšší
a okna o 20 cm. Stavební zákon praví, že, kde
se ulice zakládají, nesmějí býti Švýcarské kryty,
čehož dbáno nebylo. Čou řeknou majitelé polí,
kteří jezditi musí úsce ponechanou uličkou a
k toma ještě přečnívající kryt do obecního prů
jezdu? Pane stavební rado, pozor, občané zdejší
jezdí od nepaměti touto cestou, a divíme se tomu,
Jak mobla městská rada plán tento schválit. Dle
zákona a pak dle našich stávajících zvyků nedá
vají se žádným domům ani atodolám povolení ku
plavbě, když obnivzdorná zeď na jeden střevíc
přes střechu nepřečnívá; což, pane stavební rado,
vám dosud zákon ten znám není? Přijmul byste
jinému atavbu o dvou domcích, kdyby nebyly roz
děleny přečnívající ohnivzdornou zdí? Rádi 8e po
díváme, budete-li též odkopávat základy a co řekaeto
o těchto. Copak řekne požární komise, až sezná,
že komín není dle stávajících předpisů o vymetání
postaven a krovy vazebal jakož i vrchní trám v ko
míně zazděn? Takovéto věci se povolují snad pouze
v Nymburce a proto jestě povolán stavitel z Nym
burka, který má na stavbu takovouto patent. Dále
podotýkáme, že nechceme děle hromady kamení
a vykopávky na silnici trpěti, jestliže včas odve
seny nebodou, aby naše frekvence netrpěls a
ploty se nepoškozovaly. Jen nebuďte, pane stavební
rado, tak uajyním, jako bysto 8 panem atarostou
nic nevěděli; narovnejte loket, měřte loktem rov
ným, jako každému jinému občanu. Máte býti sám
ostatníma občanstvu vzorem. Nedivíme Besaméma
panu staveboímu radovi, že pojímá své povinaosti
avláštním způsobem; na př. aa odvolával až k nej
vyšším instancím z nařízení obecního výbora, aby
bnojíště před svým domem odklízeli nemusel, což
nic platno nebylo a z nařízení vyšších úřadů po
řádek učiněn býti musel. Upozorňujeme vás pouze
na to, abyste při kollandaci domků byli tak opatroi,
abyste s dobrým svědomím mobli tomu děloictvu
říci: „Zde vám odevzdáváme domek laciný, dobře
postavený a bezvadný“ My však nezapomeneme
vám, pánové, že zdejší peníze necháváte odvážeti
do Nymburka, nepodporujete domácího lidu, ač se
nám jako vzorní pokrokáři doočí stavíte, Domácí člo
věkjest dobrýblavné jen pro placení 100“ přirážek.

Živelní pohroma ma Chrastocku.
Den 6. erpna nevymizí asi nikdy z paměti těch,
kdo byli na Chrastecku svědky strašlivého orkánu,
jehož řádění připomínalo soudný den — a následky
jsou dosud nedobledné. Toho dne od rána hřálo
alunce nad obyčej silné — ale zdálo 80, že po
tolika chladných dnech je to konečně jedeu letní,
parný den. Odpoledne kolem 3. hodiny strhla ee
malá bouře s krupobitím. Ale to napojenos hustým
deštěm asi mnoho škody nenadělalo. Ve čtvrtho
dince bylo po všem — ale místo obvyklého osvé
Šení vzduchu nastoupilo úmorné dosno, až kzalk
natí. Kolem půl 6. nakopily se ze všech stran
příšerně žluté mraky — nastonpilo mrtvé temno
a v očkolika okamžicích přihnala se děená bouře
spojené místy e krupobitím, všude však se suří
cím orkánem, který ničil a rval, co mu do cesty
fišlo: kostelní věže, tovární kominy, střechy domků,
a i celá sdi, rozmetal polní úroda a mobutné

kmeny vyvracel z kořene a metal jimí přes cesty.
Ve čtvrtbodince byla kol dokola hrůzná upoušť.
Škody jsou nedohledné. Tak na př. jen na biskap
ských sadech možno počítati ke 4000 zničených
ovocných stromů -— a stodoly biskupského velko
statku Žilovice jsou hotovými rosvalinami. Nejdů
stojnější pan biskop, který si tam byl vyjel pro
hlédnout si úrodu, musel býti svědkem této živelní
pohromy a jen ochraně Boží jest děkovati, že
adržev Be, nebyl stižen vichrem na zpáteční cestě,
U nás, jak se zdá, žádný život lidský nepadl
zuřícím Zivlům za oběť, poraněním však, a to

i vážným, odnesli to mnozí, Také požáry, způso
bené bleskem, byly pozorovány. Překrásná lipová
a kaštanová alej u bisk. zámku v Chrasti byla
silně poškozena. Na konci této aleje stála kaplička.
a obrazem av. Jana Nep. a soškou Panny Marie
Lurdské. Kaplička tato byla vyvrácenou mohutnou.
lipou rozražena ve dví a rozbořena — ale jak
obraz uv. Jana, tak soška P. Marie zůstaly netkouty.
Telegrafat apojení s Cbrastí bylo až do drahého
dne odpoledne úplné přerušeno. Také silnice a
cesty na mnoba místech byly přečetnými vy
vrácenými stromy zataraseny. Několik nákladních
vozů na dráze bylo prudkým vichrem převráceno.
Uvážime-li, že tato živelní pohroma stihla kraj
tento v čas nejpilačjších žní a že nad to již letos
ú:oda z velké části byla krupobitím zničena, mů
žeme jen zdaleke bádati na obromný dosah škod
způsobených. Z toho jsou ovšem vyblídky na letvšní
výsledek sklizně velice smutné. A přece byl rok
tento tak mpohoslibný! Pro maohóbo budou boha
žel tyto pohromy citelnou ranou na několik let,
Bude tu jistě potřebí přispění se strany státní
i zemské, aby následky aspoň poněkad byly.
smírněny.

Pokrokářské strýčkovství v De
brušeo. V zasedání obecního zastupitelstva v
Dobrněce, kdy jednalo se o volbě do výboru
městské spořitelny, známý Laichtrův příbuzný p.
Moravec, učitel a pokrokař, navrhoval za členy p.
Joa. a Václava Rydla a Dra Frant. Kaše, obvod
ního lékaře, kteřížto pánové jsou švary Morav
covými. Rozumí 8e, že proti takovému „strejčkov
skému“ návrbu členové zastupitelstva se ohradili
a volili si dle svého. Jsme zvědavi, co tomu fekne
pokrok, který tolik vědy na ten starý „cop“ „strýč
kovatví“ bobovaj. Udělati to „klerikál“, ten by se
měl, že p. očiteli? —

Velikému husitovi, kolízskému p.
Duškovi. Celý feuiileton věnoval rozmrzelý bu
sita naší půlsloupcové lokálce o „evangelickém“
názoru va Husa.Hodně ho ty naše řádky rozčilily
— jak jsme ostatuó sami čekali. Ale přímá pole
mika těžká; proto užívá veliký husita různých
kliček, narážek, odbočoje, překrucuje. Iou, pravý
realista — dle vzoru dra. Herbena, o jehož pole
mice napsal přimostecké afóře sám Masarykovec
Chalapný: „Okolo mých vývodů chodí už čtrnáct
dní jako kocour okolo horké kaše: tu si lízne,
tam se otře, ale protože to všude pálí, nikde se
nedá do jádra věcí“ Ale — buďme spravedlivíI
Pan Dašek aspoň někde přece do jádra věci 80
dává. Leč, umučená bodino, vede se mu, jako by
sáhl bolou rokon do plumene. Překrucování slova
tištěného jest také nesnadnější než „evangelické“
přebarvení slova mluveného — a proto připálení
nové, Aby pak polemika vyzněla bohatýrsky, oko
řeněna „bujarými“ výrazy. — Na všecko stačí od
pověď zcela klidná. 1. Pan Dušek cituje z 90.
čísla Obnovy takhle: Prý ten kněz, August Zitte,
vydal knihu o Husovi. Jen je-li ten katolický spi
sovatel pravý! — A na základě tohoto citátu chytře
zkomoleného píše ironicky : „Č. Stráž“ nesmí cíto
vatí německého spisovatele; ale Doubrava Bmímíti
všeněmecký časopis, v kterém velkohubě velebi se
němectví (víz předešlé číslo Č. Stráže), a kleri
kální listy a řečníci emi citovati protestantské
spisovatele; ale Č. Stráž nesmí citovati kotoli
ckého kněze! A aby uatolický knéz nikoho ne
sved|, řekne se, že jest to podvržený spis, a Zitte,
že jest vlastně protestaat, farát Dušek.“ ©Zatím
však v našem listě bylo psáno do plsmeny í do
čárky takto: Prý ten kněz (August Zitte) vydal
knihu oJanu Husovi, v níž se nechco chvíli „před
sykotem badího plemene, před lží“ (Jen je-li ten
spisovatel pravý! Od té doby, kdy dvkázáno, že
evangeličtí klerikálové balamutili Jid Lžipogiem,
musimebýti kjejichtvrzeníveliceopatrní.)—Tak
jeme psali, pane Dušku. A teď nám laskavě řek
uěte, kde jen naše řádky Vám nechtějí dovoliti
citovat Zíttea | Jen povězte. My jsme zoamónkem
(I) dalí pouze výraz malému podivení, jak za ny
nější doby, kdy tolik nového a správného právě
v Čechách o Husovi a jeho době bylo objeveno,
český evangelík předkládá názory kněze zv Blol,
XVIII. a to Němce, který přece Hosa neznal tak
dobře, jako na př. Flajšbans, Tomek, Kalousek a
Jinl. A pozorujme dále úhořovitou taktiku p. Duška;
řádky tlumočící naši jistou nedůvěra zbavil závo
rek a Bonvětí jednoduše přesekl, tak že tím zko
molením a vynecháním naší zmínky o Lžipogiovi
evangelický čtenář Duškova orgánu nezná důvod
naší jisté nedůvěry. Jen přibrousit, osekat, viďte,
pane Dašku! Pak se polemísuje pobodlněji. A co
všecko semele dohromady tento vzácný milovník
pravdy místo uvedení věcných protidůvodů. My
mlavíme o Ltipogiovi, on honem vrazí do sré
polemiky jméno našeho nejdp. biskupa! Marná
jest Vaše námaha, pane huaito, chcete-li kličkovat
na pole jiné. Opovidejte předně na to, co sku
tečně v Obnově bylo a dokazujte Bvoje obvinění,
še našenevědomostoHusovi„budíaš opovržení“
My Vašemu kličkování dovedeme čeliti anepu
stíme Vás od jádra sporu tak anadao. Jak jsme
jen usávorkovanou poznámkou chtěli baditi podez
ření, že Zittea jste sepsal Vy? Vždyť přece knižku
„Pogiovu“ také nesepsali evangelíci čeští ; pouze
ji přeložili. Kam až Vaše báseň a Dodezřívání
sahá! — 2, P. Dušek píše 0 nušem listé: „Praví,
žo Has učil, aby kacíři trestání bylí ua hrdle, a



pošklebuje se při tom. Has učil pravý opak.“ Tu
vyzýváme p. Duška, aby vysvětlil, čím jsme se
pošklebovali. A dále tordíme důrazně, že Hus učil
tak, jak jsme napsalí. Hus napasl tuto zásada:
„Kacítové, kdyby byvše ponaučení a napomínání,
od svýchbludův ustoupiti nechtěli, na hrdle tre
stání býti mají.“ Také napsal: „Doktorové svatí
mejí církev brániti od dáblůvavd kacířův.“Tyto
i jiné výroky Husovy proti kacířům by přece měl
p. Dušek znáti a nikoliv odvážlivě tvrditi, že jest
pravdou pravý opak toho, co Obnova tvrdila.
pak vKostnici mluvil Has jinak, rádi přisnáváme.
Tam i jiná svá tvrzení opravoval. Na př. také
Táboři měli s počátku heslo proti lidem jiného
vyznání: „Bijte, zabijte, nikoho neživte.“ Ale
když byli v úzkých, bned 80 ze lvů stali beránci,
hned odporučovali snášelivost — jiným. Kde že
nazýváme slova Husova v Kostnici pronešená „ve
likým nesmyslem, který ani pokrokát hájiti se
neodváží?“ ©Kde, pane Dušku? Vždyt vůbec o
slovech těch v Obnově řeč nebyla. A kde vůbec
v naší lokálce bludy Husovy jsou nazvány veli
kými nesmyaly? Pane Daškn, dokazujte! Napsali
jsme pouze o velikých nesmyslech Wiklefových a na
svém tvrzení trváme neochvějně dále. P. Dušek

buďto horrentní blady Wiklefovy zná málo anebo
je znáti nechce. Wiklef tvrdil, že všecky řehole
jsou zavedeny ďáblem, že veškerá příroda jest
Bůh, že vše, cokoli se děje, dobré i zlé. děje se
aodvěčné nutnosti, že Augustin, Bernard a Bene
dikt jsou zatracení, jestliže pokání nečinili, že
statky měli, řehole založili a do nich vstoupili.
Prý vysoké školy povetaly z pohanské pošetilosti
a prospívají církvi tolik jako ďábel. atd, - Tážeme
se tudíž, zda jsme Wiklefovi ublížili, oapsavše 0
jeho (nikoli Husových) velikých nesmyslech. —

(Dokoně.)
Větrná smaršť hnala se nad hradeckými

lesy 6. t. m. aměrem k Bejšti, tropíc značnou
pr až se na Chrastecka a Slatiňansku vy
zařila.

Volby do odhadní komise pro daň
výdělkovou. Výbor veškerých živnost spole
čenstev v Hradci Král. ve schůzi dne 7. t. m. ko
nané nanes| se jednomyslně na tom, aby za vzdav
šího se pana Frt. Strumhause z Nového Hradce
ve prospěch jednoho člena berní komise pro daň
výdělkovou odporučen byl p. Zdenko Ježek, ka
meník a majitel domu v Hradci Král. Jelikož pan
Z. Ježek již po delší dobu v komisi pro daň vý
dělkovou zasedal a jest znám jako nestranný po
guzovate: a znatel mfatních i okolních poměrů dobře,
doufáme, že jmenovaný od živnostnictva bude přijat
8 povděkem.

„ , Rozvášmý telegraf majív Předměřicích
nikdy zbytečné ukvapení. Dojde-li ua př. telegram
na stanici ve 4 hod. 10 min. odpol., obdrží jej
adresát sotva 2 kilometry vzdálený třebas až
v 8 hodin večer. Zač ae ta platí poselné?

„, , Z Police m. M. Dne 30. m. m. slavil po
lický pan děkan čtyřicetileté jubileum ©svého
kněžství. Aby zasloužilému jubilantovi nějakou
radost způsobila, vzbudila katolická jednota jinochů
a mužů „Vlastimil“ akci, chtějíc za účasti všeho
obyvatelstva — slušného ovšem — uuspořádati
vldp. děkanu C. Kaněrovi ku cti lampionový průvod.
Počítajíc však na účast spolků, zmýlila se. Kromě
»Všeodborového sdružení“ zúčastnil se jen spolek
vojenských vysloužileů „Radecký“, který jediný
postavil se mužně těm různým živlům, které chtěly
průvod zkaziti, a počtem členů avých dokumentoval,
že na řeči nic nedá. Když průvod vyšel s lam
piony z místností spolkových „Na poště“, pře
kvapen byl velikým počtem obecenstva tvořícího
Špalír od místnosti až k bytu pana jubilanta. Byli
tu známí naši přítelíčkové národní i sociální de
mokrati, kteří neslušnými výkřiky, nadávkami jen
jim vlastními průvod pozdravovali. Před bytem
vidp. děkana zapěno dostaveníčko a k podnětu
místopředsedy katol Jednoty provolána byla panu
Jubilantovi sláva. Národní a aocialiati ovšem ne
smějí se dáti přetrumfoouti a poněvadž osvědčení
jich „pěvci“ jinou neumějí, počali hulákati svou
„Hranice vzplála na břebu Rýna“. Při návratu do
spolkové místnosti provázeny byly všecky tři
spolky zase huronským řevem; zvláště spolku vy
eloužilců provoláno bylo „haoba“, že osvědčil spo
lečenský takt při jubileu vldp. děkana, který je
všem spolkům jen osvědčeným příznivcem. Národní
socialisté a soc. demokraté zase jednou ukázali
svůj smysl pro svobodu občanskou a pro slušnost.

Člověku, který bezná slušnosti, nikdy neřekneme
intelligent, takovému 8e nejlépe vyhnout.

Mensa academica českých vysokých
škol pražských. Výemořinicámmensyje
demické, kteří projevili pochopení pro snaby její
přistoupivše za členy anebo složivše dary v její,
prospěch, vzdává mensa akademická uctivý dík.
Zároveň upozorňujeme, že velká část zaslaných
oběžníků zůstala dosud nepovšimnuta. Prosíme
všech, kdož dosad nebyli s to, aby přihlášku vy
plnili aodeslali, by učinili tak co nejdříve. Mensa
academica spoléhá pevně, že hlas její oslyšán ne
bude nikým. Jde o to, aby našim studentům byla

podána pomocná ruka českou veřejností. Každý,dož by oběžníku s přihláškovým archom nebyl
obdržel, oznam to laskavě lístkem Dru Bob. Jelín
kovi v Prase, Zemská banka,

Různé zprávy.
Vazchopíme se jiš jednou nebo meťf

Jeden piloý a obětavý organisátor z venkova
nám píše: Volby rovným hlasovacím právem
ukázaly bodně přesvědčivě, co možno očekávali,
jestliže kněžstvo přiloží ruku k díla organi
sačnímu a k sociální výchově lidu vůbec. Dost
malé přičinění mělo výsledky v početnosti hlasů
katolických a naopak: sluáné výsledky byly tlako
měrem činnosti kněze v té které osadě. Váak i
při radostných výsledcích volebních dlužno za
chovati střízlivý rozhled a dle spravedlnosti říci,
že v četných místech proudil ruch volební s proti
katolickými hesly kolem farních domů, aniž by mu
byla věnována nějaká pozornost ve způsobu vliv
nějšího zasáhnatí. Lid nejhlubším přesvědčením
katolický odevzdával Šmabem hlasy (své lidem
protináboženským, aniž pastýř jeho dle nalehavé
povinnosti uznal za dobré jej poučiti. To byly a
jsou události a skutečnosti, jež vhánějí krev do
tváře a naplňují nejepravedlivějším rozhořčením.
Ale budiž; kdo chce býti shovívavý, může ta
kové prapodivné dolče far niente omluviti novosti
věcí a nezvyklostí rovného blasovačího práva.
Leč přehlížíme-li volební utišené bojiště nyní a
máme-li zření k obromajícímu počtu hlasů aoci
alistických, pak nemůžeme přijati již žádné
omluvy a musíme promluviti přísnou kritikou.
Právě hlasy katolické a hlasy socialistické měly
vzbuditi čilý organisační a agituční ruch v kaž
dém okresu. Jsou ovšem kněží všade, kteří se
mají k díla, ale každý jejich počin vázne ne
tečností, ba přímo lenosti druhých. A přece vý
gledků lze dosáhnouti jen součinností všech.
Takhle to dále jíti nemůže. Na venkově vkrádají
se socialisté tiše a nepozorovaně listy svými a
agitací ústní, uzavírají mlčelivé aliance s pokro
kářakými učiteli a lišácky se usmívají, že tam
na faře nic nepozornjí anebo nechtějí pozorovati.
Různé výzvy kněží ke kněžím nemají účinků.

dikcí. Jsou nyní prázdainy. Z toho důvoda navr
hoji, aby naše hradecké organisační ústředí
gvolalo dva tři kněze z každého soudního okresu
na echůzi, na které buďtež učiněny disposice orga
nisační a dána moc imperativné přiměti ku práci
netečné. Každý farář budiž mravně přinucen ve
své farnosti pořádati schůze, obstarávati agitaci
tiskovou, oznámiti spolehlivé a čilé důvěrníky a
sám dostavovati ge na schůze kněží. Na schůzích
těchto kněžstvo soudního okresu bude ge raditi,
a uvažovati o výsledcích činnosti a doplňovati,
čebo potřebí. — Pozn. red. Podobných stesků a
návrhů nás dochází mnoho — a to zvláště z kru
hu laikův. Klerikaliemus! Protivníci se domnívají,
že kněžstvo téměř Šmahem staví se do předních
řad současného katolického hnutí, že tve, atd.
Ale věci se mají trochu jinak. Právě lajkové ka
toličti, bezeitně a surově pronásledovaní vd jiných
stran, organisují na mnohých místech Čileji než
koěží, jimž jeat milejší „svatý pokoj“ než
obrana katolických pariů a jejich uvědomění.
Co mají laičtí psanci ztoho, že přes fanatický te
ror jiných stran chtějí bájiti svojí víru? Klerika
liemus! Slovo tuto jest velice pružné. Málokterý
kněz jest klerikálním v tom smyslu, jaký vkládají
do toho významu naši protivníci. Zato však častější
jest klerikalismus jiný, o kterém z lišácké chy
trosti naši protivníci příliš málo mluví. Na př. ně
který kněz odbude si officielní povinnosti, a pak
— jako by se ho mimořádné a nalebavé potřeby
svěřeného stádce netýkaly. A přece zná healo
Písma sv.: „V dacbu a v pravdéi“ Ví, že není
pouhým fankoionáfem, že má přispíšiti 8 pomocí i
v případech zvláštních, jež moderní ruch přináší,
MA přece účinnou praci dokazovati, že praktické
provádění katolických zásad posud víc lidstva pro
spívá, než pyšné fráze našich odpůrců. Kázat
pěkně o Kristově pravdě a pří tom uevšímati si,
jak své náboženské vědomí katolíci problabují,
mluviti o lásce k bližnímu a při tom nečinně při
hlížeti k barbarskému pronásledování katolických
dělníků, tvrditi, že církev pravému pokroku 86
nevyhýbá a při tom neužívati důstojných moder
ních prostředků k jarému rosvoji a obraně kato
lictva, odporučovati anášelivost a při tom nad ná
Bilnictvím protivníků zavírat oči obě — tot přece
veliká nedůslednost, která velikóbo respektu ne
může dojíti u strany žádné. A není takové nedů
sledné počínání často klerikalismem spíše, než
některý menší přestřelek při organisované obra
ně? — Javu dle našcho mínění klerikalismy dva:
jeden aktivní, který se dopouští přebmatů při
práci, drahý passivní, který chybuje nedůsledností
a úmyslnou nečinností. Dobrý pastýř dle slov Kri
stových i život dává za ovce své. Pohodlný však
hlavu nevystrěl, i kdyby hned vedle fary náš od
půrce nejhoršími pomluvami katolictvo banobil.
Dle naší mravouky nechybuje pouze člověk ten,
který sám bříchů se dopouští, alei takový, který
svojí liknavosti a bojácností jest příčinou hříchů
cizích. — Klerikalismus passivní!

Jak se šikovně vyrábějí „klášter
mi“ skamdály, toho zvlášť zajímavým dokla
dem jsou „Lidové noviny“ poslence dr. Strán
ského. Ty napsaly v předešlém pondělka večer:
„Klášterní sločinec. Ze Soproněse osnamuje 0
krveprolití, jež se odehrálo za zcela zvláštních

okolností. V Kelemen-Halmeru vplížil se v nocí
mladý člen tamního kláštera cisterciáků Štěpán
Molnar k 1bleté Kateřině Grenzbergrové, aby ji
znásilnil, Když se děvče bránilo, zasadil mu vilník
smrtelnou ráou nožem. Křikem děvčete vzbadila
se v sousedním pokoji jeho matka a přispěla ne
pomoc. Molnar 8e na ni vrhl a vrazil ji nůž do
břicha. Paní Greozbergrová byla v požebnavém
stavu a následkem leku a bolesti porodila před
časně. Mladý zuřivec prchl po spáchaných zlo
činech na odlehlé místo a zde se probodl. Také
přepadené děvče druhého dne ráco zemřelo a
matka rovněž svému zranění podlebne. Jen novo
rozeně je zdrávo. Případ ae ovšem soadně vý
šetřuje.“ — A hned nato v úterý rán» přinesl
tentýš list následující zpráva: „Hrozaý čin vil
nika. Z Prešpurku se oznamuje: Nedaleko města
odehrálo se hrozné drama: Hospodářský úředník
Štěpán Wolna vplížil ae v noci do ložnice 1Ďleté
Kateřiny Bergrovy, kterouž pronásledoval milost
nými návrhy. Když byl odmítout. zasadil děvčeti
několik bodných ran do života. Na poktik. při
běhla matka, jež se nalozala ©požehnaném stavu.
Vrah vrazil jí nůž do spodní části téla, načež
paní ibned porodila. Nato spáchal Woloa sebe
vraždu. Děvěe svéma zranění podlehlo a matka
je v nebezpečí života.“ — Na první pohled pa
trno, že obě zprávy píší různým způsobem o
jednom a témže případě. Ovšem první zprávu ra
finovaným způsobem jest zpracována proti kato
likům. Pak teprve uvefejněna zpráva pravdivá.
Netoliko děj, ale i jména osob jsou tolik po
dobná. V prvuí zprávě z hospodářského útedolka
Štěpána Wulpy se udělal cisterciák Štěpán Mol
nar, Kateřina Bergrová přeměněna v Kateřinu
Greazbergrovou. Hezky šikovné zprávy umějí ži
dovští zpravodajové do avěta trousiti na ostou
zení řeholníků. Ovšem„Lidové Noviny“, ač mohly
dobře poznati, že druhá zpráva jest radikální
opravou zprávy prvé, neupozornily na to. Ale

jest tendenčním šviudlem na oklamání čtenářatva.
Chybí-li učený, chybí hodně. Móli

moderní věda získati ei zaalonženou úctu, musí býti
vědou skutečnou, o nepopěrná fakta opřenou. Nestačí
učenci snaha státi ae originálním za každou cenu;
nestačí pronášoti překvapující nové domněnky. Potřebí
úsilného hledání faktické pravdy s jen pravdy. A kde
bystrost třebas největšího odborníka nestačí k nabytí
naprosté jistoty, tam káše povinnost k otevřenéma
dozuání: „Nevím, doposud se mi nepodařilo vyzkoa
mati.“ Voditi lidstvo říší fantastických výmyalů— to
zajisté nsarovnává se 8 úlohou vážného myslitele; a
přece nyní tolik se tleská právě šaristánům, kteří
nové „pravdy“ odárývají hodně pohodlně, až nad tím
akuteční odborníci šasnou. [a nás platí v jistých proti
katol. krazích s nepoctivosti usvědčený s mělký Haeckel
víc než některý vážný, opravdový badatel, Na sjezd „Vol.
myšlenky“ přijede známý učenec Lombroso, jemut ze
dějí oslavy větší, nož zaslouží. Ale co ohosto? Svět
s0 žene za novinkami, touší po věcech, jichž posud
neslyšel. A proto, kdo příjde s novou theorií, již jest
miláčkem devů Ale teď Lombrosova věda utrpěla
zasčně na své slávě. Lombrosori dokázáno velice
jasně, jak lohce, bez veliké námahy a na jak chatraém
podkladě dovede Učlati vědecké závěry. Co s0stalo?
Časopis „Journal“, eensace chtirý, přinesl před uško
lika měsíci fotografické solmky rakou vilného vraha
pařížského Soleilenda, který 35letva Markétu Elber
dipgovu znásilniv, rozčtvrtil ji a vo vaka odnesl na
nádraží. Fotografie vrahových rakou dostaly se na
oči Lombrosovy, který, prohlédnuv je lapoa, napsal do
„Tempen“ o nich stadií pod titulem: „Faunský vrab
a anthropometrie.“ Ve stadii této dokezaje Lombroso
vědecky,že ruce Soleilandovy ukazají, jek perveran(ch
sásad byl jejich majitel, de mají též váochay oharak
teristické známky blbatví, psdoucnice a slosynatví.
Lombroso na koneo dokazuje, že Soleiland jest rozsný
slosyn, de nemohl jednati jinak, nežli jak jeho pudy
ma velely, a že by neměl býti popraven, nýbrá že by
měl býti dodán do ústava oboromyslných. Tak veliký
vědátor Lombroso v předním franconzském listu! Ále
pařížským novinám jdo sensace nad největší učanost
anthropometrickou| Malér, který e stal Lombrosori,
odkryl úřední odborník Alfonse Bortillon, který obírá
te fotografováním za účelem vědeckým a který sdělil
nyní pařížským novinám tuto zpráva: Jako úřední
osoba nesmím vydati novinám žádné reprodakoo z alba
sločinců, poněvadě však na mně redaktor „Journalu“
tak velice seděl a odbýti se nedal, dal jsem mu dvě
fotografis rakou dvou řádných a poctivýchdělníků,
kteří s úřady nikdy neměli opletání. Řekl mi, še v listě
svém otiskno je jen jako zvláštnost — jak jsem všsk
ušesl, kdyš drahého dne vidím v „Journale“ dra
snímky rakoa a pod nimi nápie: „Pravá a levá raka
vraha Soleilenda.“ Ihnedposlal jsem novinám oprava,
ale redakce jí nedbala, Podotýkám, de obé fotografie

poctivých dělnických rakou učinil jsem před desítiaty.“ — Teď ae Paříž vesele směje nad tímto věde
ckým skandálem. Cososvět nasmél úředníkůmv Kop
níku a prostým vojákům, že se nechali obolstit dov
cem| Leč naběhnutí Lombrosovo jest případem ještě

horším. Takové blamáš sotva se ků přihodila vykladačcekaret. —Na, v Paříši by teď Lombrosovitěžko
Heskali; zatím ovšem ho budou vítati s úklonkami
aspoň volní myslitelé čeští.

Moudílstavů a hosla internacionály.
Slavný norský básník Bjórnstjerne BjOroson jel k po
sledním volbám ze svého statku v krytém voze s pak
po dráze ve II. třídě. To je sjov lhostejný na pohled,
ale ne pro štváče, kteří na to ponkasovali jako na
probřešení se proti demokratisamu. Básník se brání
těmito slovy: „Kdybych šel já 1, ani jediný dělník
by nemohl proto ještě jeti v m vose; kdybych
jel třetí třídou, ani jeden dálník by nemohl proto jeti
ve drahé; kdybych já si nebyl ze sré píle a svého
duševního statku koupil statek pozemský, ani jedeg



dělník proto by uenabyl statku, nsopak část dělníků
k výstavbě a udržování jsbo potřebná by přišla o
chléb; kdyč já na ové stáří (74 let) jsem si zjednal
pohodlí, nepřipravíl jsem tím žádného dělníka o jeho
obléb nebo blahobyt. Kdyby všicbní dělníci mohli míti
statky a jezditi pohodlně — sda by tak nečinili?
Všaktě jich vůdcové, jak známo, to vše mají a vše
tak činí, jenže ne ze svého přičinění s přece se jim
to nevytýké.“

Drahá česká pouť do Lurd. J. E.
nejdůst. p. kardinál Lev baron Skrbenský věnoval
chudým poutníkům 100 K; pořadatelatvo pouti
vzdává nejoetivější díky za tuto almužnu a prosí
všech ctitelů Mariánských o další milodary. Při
blášky přijínají se jiá pouze do iridy IL. Při
hlášky a milodary přijímá duchovní vůdce pouti
Leopold Kolísek, farář v Pře dklášteří.

Čechové ve městě New Yorku. Amer.
čas. „Hlsa“ v St. Louisu vydal „Dějiny Čechů amori
okých.“ Seš.3. Dle spisu toho v New Yorku žije dnes
ami 30.000 (někteří tvrdí, že 50000) Čechů, e byly
jimi dříve nejhustěji obydleny ulice 1., 2., 8., 4., 6.
a 6. Později všsk český živel přesnnol se mezi vý
chodní alice 40. a 90 Mimo to přebývá asi 300 čes
kých rodin v předměstí Morrisanii a sei 100 rodin
vBrooklyně. Jsou však zde porůznu a daleko od seba
usazení, tsk že postrádají častějších přátelských styků.
Mooel z nich zakosili trpkých počátků, pak se stali
bobáči, leč mnozí také stále v nedostatku divořili. Někteří
z prvních vystěhovalců jazyk český měli ve vážnosti,
kdežto jiní národem českým zhrdli. V přemnohých ro
dioách rodiče vystupují sice jako Čechové, ale děti
jejich už ani česky neznají. S lechterými si osud divně
zahrál. Z pekaře stal 80bankéř, ze zlatníka Švao,z pro
femora nádenaík ... V. Kašpar v Holicích r. 1885
narozený v Chicega zprvu pokařil, poté stal se ban
kéřem s boháčem. J. Šmíd so Strakonic měl pivovar
a mnoho lesů. Bratří Korbolové z bídy varostli na bo
háče. Měli továrnu na hotovení bedniček na doatníky“
velké pily, ve kterých se řezaly cedrové špalky, při
vážené na vlastních lodích z vlastních lesův Mexiku.
Při továrně v San Francisku měli zároveň velikou
litografickou dílna, opatřenou parními lisy. Mimoto na
březích Tichého oceánu severně od S Franciska zalošili
velkolepý vinařský závod. Prvým Čechem, jenž do města
NewYorkuzevítal, byl svěčnělý Frant. V. Vlasák, jenž
pocházel z Prahy, kde byl kožešníkem. Přibyl do New
Yorku r. 1836 a stal se tam. Časom společníkem ne
dávno zemřelého amerického milionáře Jakoba Astora.
Když Vlasák zemřel, zanechal po sobě jmění asi 24
milionů korun. o které se pak jeho dědicové soudili.
Podpisoval se Fr. W. Lasak. Nestyděl se sice za svůj
český původ, sle mozi Čechy Newyorskými nikdy 00
neukáza!. Potomci jebo zspomněli dávno již na svůj

úvod s úplně se poangličili. Jiným českým kožešní
kem, který v New Yorka po mnoho let žil a velkého
jmění se dodělal, ale mezi krajany nikdy nešel, byl
Jan Konvalinka, tektéž z Prahy. Měl ještě r. 1800
kožešnický velkoobchod na Maiden Lane, v čísle A6.
a bydlil ve své residenci v čísle 160. Park Place
v Brooklyně.

K nymější drahotě masa. Přinedo
statku ploe v r. 1904 a nízké ceně dobytka byli
moozí rolaíci nuceni evůj dobytek porážeti 8 Vy
sekávati buď sami nebo s přibráním pomocníků.
Proti tomuto zužitkování dobytka protestovali
mnozí řezníci a obchodní a živnostenské komory
s také některé okresní politické úřady vysekávání
masa rolníkům, kteří nemají živnostenského listu,
zakázaly. Na podané rekursy jistý zemský polis
tický úřad zákaz zrušil 8 odůvodočním, že domácí
rosprodej masa samým majitelem dobytka poraže
něho není živností, neboť jest věcí producenta, jak
chce své produkty zpeněžiti (odst. V. zákona ze
dne 1859). Toto důležité rozhodaatí je ostatně do
cela přirozené, ueboť smí-li rolník oa př. své obilí
v každém množství rozprodávati, proč zakázáno
má mu býti vyprodávání masa zosvéhodobytka?
Letos ujalo se této akce rázně rolnictvo ve Vršo
vicích u Opavy k úplué spokojenosti konsumontů
masa. — Příkladu toho mělo by 50 achopiti rol
ojetvo všude jinde. Jen svépomocí domůže re rol
pietvo zlepšení svých poměrů, Čekati stále na po
moc cizí, na pomoo vládní ješt věruneprosřetelné.

Zdravotní nápoj pro churavé,svióště
při bolestech hrdelních, horečce, chřipce a praním pe
duhu, připravujeme s meda a citronové šťávy. Do
aklenice napluěné horkou vodou dá se šťáva z půl
citronu, přidá 1—%lélce medu, rostmíchá s ušije se.
Půeobí výborně zvláště před spaním. Pro choré zimnicí
postišené doporačaje se též voda oakrové, do níč 80
přidá něco vinného octa.

Výbormé krmalve pro hovězí dobytek je
amíšenina vodnice s bílkovitými látkami. Daří se 0
nás v půdách kyprých, v jedné a šitné poloze. Sta
dené půdy těžké nemiluje. M4 pro nás velikou cenu
proto, še dá skliseň dobrou po obilninách. Strniště
ne hned po sklisni snoře, povláčí a vodnice strojem
do řádků 80—35 cm vzdálených zaseje s později na
16—20 cm protrhá, Na hoktar stačí 5—4 kg semeno.
Kde mošno, řepa se okopá a pleje. Sklízí sopozdě
v jesení a obyčejně skrmí čerstvá, neboť sazimorání

„je nesnadné. Ještě nejlépe se uschová na mlatě sla
mou pokryté, neb v k .

Japonsko-česká svatba v Osace.
"Dostalo se nám náhodou do rukon oznámení sňatku,
její uzavřel z jara letos v japonském městě Osuce
ohrastecký rodák, syn po T bývalém řiditeli biskup.
welostatiku p. Al. Horovi. Oznámení toto sní:

oznámiti
sfatek

Fuku
a pana

Karla J. Hory.
„, Osaka-Japan.

O osudech ženicha-krajana dověděli jsme 8e Z
krubů příbuzenstva následující: Narodil se roko
1862 v Chrasti, absolvoval roku 1897 c. k. vyšší

reálku v Pardubicích, 1898 odbyl jednoroční vo
jenskou službu a složil důstojnickou zkoušku. R.
1899 odejel do Ameriky, kdež v Chicagu vatoupil
do slažeb velkofirmy „Ga8 Company Limited Chi
cago“ — tamtéž absolvoval vysokou inženýrskou
škola a nabyltituluinženýra;vAmericepobylaž
do konce roku 1904, V ledan 1905. byl poslán
zmíněnou firmou do Japanu; z 8. Francisca plu

10 neděl ještě za války rusko-japonské, přes Ha
vaiský ostrovy (Honolulu) do Osaky (1'/, milionů
obyvatel) kdež v roce postavil obrovskou plynár
pu, kterouž až po dnes řídí. Jest též literárně
činným. — Přeložil do češtiny „Bušido“ — „Doši
Japonska“ a přispívá do obrázkového časopisu
„Český svět“ pěknými obrázky i články z Japon
ska. České pěvecké kvarteto 8 cestovateli p. P. A.
Svojsíkem a p Hloucbou na svém toarné kolem
světa navětívilo Karla Horu v Osace, kdež ně
kolik dní příjemně strávilo; dle svědectví oněch pánů
mluví a píše p. K Hora plynně japonsky a jest
jediným naším důkladným znalcem země a národa
Japonského. Zajímavé jsou jeho dopisy zasílané
občas příbuzným do Čech, z nicbž některé 8 ve
řejností adělíme; veškeré dopisy jeho do Čech
zasílané opatřeny jsou pouze českou a japonskou
adresaou.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 3. srpna 1907.1

B plenice K 1780—19:30, Site K 12:00 —18 60, jedme
ce K 960 1050, pross K ————, vibre K ——
——, hrechu K —— ———, o. K 760 —8:10
čočky K ————, jahel K 2200———, krap K
20-00—40-00, bremborů K 3:40—8-20, 1 hl jetelového
semene bílého K —— ———, 1 hl. jetelového ns
mínka čer. K 44— ———, ruského K —————
máku K ——— >, lněného semene K ———, 10)
kg žitných otrab K 1860—1440, 100 kg přeničných
otrab K 18:20—14-—, | kg mésla čerstvého K 240
—272, 1 kg másle| převařenéhoK Z,
1 bg sádla vepřového K 180— 2—, 1 kg tvarohu K
0:92—096, 1 vejos K 0:08—0'08, 1 kopa okurek K 100
180, 1 kopa zelí K 6:60—0—, 1 kopa kapusty
K 2-——240, 1 hl cibuleK —40——70, kopa drob.
zeleniny K 100 190, 1 kopa mrkve K 1-90— 120,
1 tečka brošek K 146— 18'—, 1 kopa otýpek petržele
K — ———,1 bečka třešní K 6:00—0"—Na týd. obilní
trh v Bradci Králové dno 3. arpna 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 7, dita
36 ječmene 86,ovse —, pros —, vikre —, hra
chu —, čočky —, jahel —, kran 99, jetelov. semínka
—, Iněného semene —, máka — — 2.) Zeleniny:
zelí 0 kop, cerele 0 kop, pstržele kop otýpek —, cibule
65 bl, drob. geleniny 234 kop, mrkve 343 pytlů,
brambor 484 bl, saláta — kop. — 3) Ovoce: jablek
O hl, hrušek 0 hl, třešní beček 306. — 4) Drob.

dobytka: vepřů 1 kus, podevinčat 488 kusů, kůzlat 0.

JCIIÍÍCÍÍÍÍÍÍCÍCÍCÍCÍCÍCE
Kuptesi důkladnýspis:"a

7, domácnosti sociál. demokratů.
Řada I. Píše J. P. Hradecký,

Cena 1 ex. 18h, 60 kusů po 14 h, 100 kusů po 12 h.

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král.
AKILICIC

C. k. mistodržitelatvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.© JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

k AODODAADBC

+ dan Jyšpn,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

—umělecký závod —

pro MalU

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje 8e
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sicei se čeleznými
| rámy, sítěmi vsazením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti kn definitivní objednávce.

ORP“ Nesčetná veřejna i písemná pochvalná uznání, "Yi
Založeno roku 1836.
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křesťanský dělník
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce“.
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práse“ v Hradci Král.

PVWu

Velice zdařilý

obraz sv. Otee Pla X
(pravá podoba)

evětlost obrazu samého 2X 30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnémů ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmKB .

*ž

JE „Ja

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

me



Továrna na cottagováamerická U

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrár spol.
vwHradci Králové.

Sklady:
Budapest,VIII.kerJózsef
kórát 18 zz. — Prabs,
Ferdinandova tř. 43.

Vídeň=VII., Mariahilforatr.
86.

lovělá láma
bezdětná

v prostředních letech, schopná veškeré represen
tace, výtečná knobařka, prosí za místo hospodyně

nejraději na faře.

Laskavé dotuzy ochotně zodpoví administrace t. l.= :
m
Mkpgd“

Fotografie nejlepší.
Ceny nejpříznivější.

Zvětšování podobizen v krásném platinovém
způsobu též z přinešených podobizen méně

zachovalých, v nejumělejším provedení.

Moderní secesní stojánky

pro podobisny a rámy v největším výběru
vědy na akladě.BBNĚBD

Zánovní,dobřezachovalé

„SLAVIA“
vzájemně pojišťovací banka v Praze,
vyhovujíc novodobým požadavkům epořívého obecenstva,
zavedla v odboru životním novou sazbu pojišťovací na

dožití s úmrtí

se zaručeným 4" stoupajícím
úrokováním základního pojistného.

Pojlštěný kapitál bude vyplacen, dožije-li se pojištěnec
ustanovené lhůty, anebo kdyby kdykoli dříve zemřel,ihned
po jeho úmrtí.

Výhodno zvláště pro ty, Kterým v pozdějších letech
vsroston výdaje na dospívající rodinu a p.. nebot naproti
tomuzmenšuje se až do nepatrného obnoaupojistné. Ubývá
totiž, šestým rokem počínajíc, pojistného o 20%,
prvotního obnosu, sedmým rokom o 34“/, atd.,
takže na př. při žóleté dobé pojišťovací obnášelo by po

výtečnýnástroj,jestLevněnaprodej.

Bližšívadministracit.1.

AAOOCOECOE

Prodám

včelím

Ryzečeskýpodnikl

jlstné v„oslodam roce pouse 49, počátečního obnosu.Jako jiné sazby tak i tato spojena jest s nárokem
na dividendu.

Fondy a reservy bank
koncem r. 1906

Pojištěné kapitály v odborech životníchvr.1906.... . „2
Úbra vyplacen. kapitálů a důchodá

v odbor. šivotn. do konce r. 1006

3 Slavie jsou
: K

K 138,037.260 38

98,942.074:78

K 36,421.580-92
= Za jedivý minulý rok vyplaceno

š NÍ dlenům10%,dividendy... - K 320.526-16= V celku vyplaceno členům dividendy K 1,830.419.67

ý E Podrobné vysvětlení a sazby sdarma zašle

E Generální ředitelstvo banky Slavie
5“ v Praze, na Havlíčkověnáměstí,
$ jakož i gener. zastupitelstva:

v Brn, vo Vídni, v Lublani, vo Lvověa v Záhřebě.
Adresa pro telegramy: Bauka Slavia Prahe,

Aug.Bednářová,

sevšímzařízenímzpříčinrodinných.

avodoléčebnýSlatinné lázně +4čen
3%3%< w Bohdanči u Pardubic x X x
těší se letos nebývalé přísni P. T. obecenstva, neboť do konce června zaznamenáno již na 237 hostí, což
zajisté avěděí o akvělých výsledcích mletní rašeliny, která blahodárně působí přiveškerých rhew=
matických bolestech a chorobáchženskýchvšehodruhu. Moderní vodoléčbou léčí se sdárně
růané nemoci nervové, chudokrevnost atd, Velikýúčinek massáže | elektrisnce všeobecnéjest
uznáván. Úletývzduch, tichá krajina, jehllčnaté lesy a stále vyhřátá piečitá půda,
uvláštěvýhodnépro rokonvalescenty « rheumatiky, S:ráva lázní přicházívšem P T. hostům
v každém ohledu co nejochotnějí ve'fic, při čemž béře se zvláště obled na nemajetné osoby, jichá
jediným majetkem jest zdraví. RovněžP. T. úřednictvu, učitelstva a ař.zencům růsných úřadů a ústavů

* poskytují se zvláštní výhody.
Z Pardubic třikrát denně pošlovní spojení.

Výtečná a levná strava.
Žádejte o prospekt.

Lázeňský lékař MUDr. Jindř. Požár,

Saisona do konce září.Ryze český podnik. —
Reservní fondy K 600.000-—Založeno roku 1868.

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.-i

m“ Záložní úvěrní ústav |
Š v Hradci Králové. 8

| a „m š

Vklady napoklad. oukázky +£L ode dne vloženído dne vybrání.

| Stav vkladů konedm května K 10,110.106-63,

Telefonč. 9, Filálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.

(NUPod$£HS909OZÁH

ml



Besídka.
Sanatorium v Janských Lázních.

Píše Dr. F. R

Málokterá villa těší se tek Šťastné po
loze jako diecésní kněžské sanatoriam Mari
anum v Janských Lázních. Ae 200 kroků od
hlavní tepny lázeňského života vzdáleno, tulí
se Marianum k jižníma boku horské stěny,
chráněno jsouc před severními i západními
větry, poskytuje bezprostřední blizkostí svě
žího horského lesa přímo ideální zátiší. Roz
hlédnete-li se ladným údolím, svlažovaným
bystrým horským potokem Janským a ohrani
čeným na východě vysokým výběžkem Rebornu,
musíte doznati, že nemohlo býti stavební místo
ani šťastněji voleno.

Šlechetnou snahou vedeni byli zakladatelé
Mariana při budování léčebného domu pro
churavé a celoroční námahou znavené kněze
a Šlechetnou svou ideu realisovali naprosto
zdařilou a cele uspokojivou stavboa. Při prc
čítání historie stavby vynořují se vám jména
Mesgrapreláta Filipa jako štědrého zakladatele,
J. M. ndp. biskupa Dra. Doobravy a vsdp.
goner. vikáře M-gra Frýdka, jako vznešených
příznivců, a jméno vsdp. kanovníka Kernera,
jako neúnavného budovatele a řiditele celého
podniku.

Přáli bychom si, aby pro budoucí paměť
ve vbodném spiska byla historie stavby za
znamenána, jakožto potřebná anonční informace
pro kruhy, jimž má sanatorium sloužiti. Nedá
se upříti, že svó sanatoriam klerus ještě málo
zná a oceňuje, neboť tou dobou meškají v něm
pouze 4 kněží diecése královéhradecké a 3
z jiných diecésí. Zato laikové dovedli oceniti
výhodo klidného i pobodlného domu a proto
se hlásí o překot o přijetí do bytu, čemuž ee
ovšem dle možnosti vyhovuje, aby dům také
se úročil. V sanatoriu bydlí přední lázeňský
host J. Exc. skutečný tajný rada a vládní
president Dr. Heydebrand z Pruska, jsa 8 pu
bytem velmi spokojen. Mimo něho zde bydlí
rytmistr šl. Spiegel, několik prefessorů, rada
zemsk, soudu atd. Sanatorium dvojnásob veliké
mělo by vždy hojnost hostí. Kdyby byli při
hlásili se kočží, měli by ovšem rozhodně před
nost před laiky, kteří nám teprv ukázali, jak
cennou bodovu v lázeňském místě máme. Natno
ovšem uznati, že sanatoriam zahajuje teprv
letos v náležité úpravě svou Činnost beze vší
hlučné reklamy. Skoro se nám zdá, že až příliš
skromně si vede správa jeho u vědomí, že
dobrá věc se sama odporučuje.

Sezona letošní je sice dosti pokročilou,
ale ještě v měsíci srpnu i v září lze sanatoria
dobře využiti. Pobyt zde není mucbo dražším
nežli na samotě v některé zapadlé Lhotě a
poskytuje značné výhody. Pro těžší choroby
nervové, srdeční a reumatické slouží výborně
elektrické, abličité i přirozeně teplé lázně.
Lehčí uervová ochablost rychle se ztrácí kou
pelí ve velikém basina; voda v něm je 24"
R přirozeně teplá a jako křišťál čistá, Upo
míná siloě na koupele v mořské vodě, Plicním
neduhem stiženým prospívají pohodlné pro
cházky v řídčím horském vzduchu, prostém
všeho pracho a přesyceném osvěžujícím ozo
nem. Ležíť Janské Lázně ve výši 700 m nad
hiadinou mořskou a ku četným zajímavým
bodům kol 1000—1200 m vedou pěkuě upra
vené cesty. Připomeneme-li, že trudné my
šlénky rozplašuje každodenně dvakráte vo
jenská hudba výtečnými prodakceni, pak bylo
vystihnuto v krátkosti vše, co Janské Lázně
bohatou měrou poskytují. Aby se však nějaká
přecitlivělá duše neurážela nad německým
územím, podotýkáme, že zde je dosti četná
kolonie česká, která zcela nerušeně může uží
vati práv své národnosti. Hovor český ozývá
se hojně na kolonádě, na procházkách i v re
stanracích. Litujeme jen, že postrádá česká
kolonie svého střediska v některé veřejné
místnosti.

Všecky tyto výhody Janských Lázní jsou
i méně majetným přístupny za poměrně malé
výlohy. Byt v Mariana stojí týdně 10—16 K,
stravovati |ze se též v domě ag za28 K týdně.
Lázeňská taxa jednon pro vždy obnáší 12 K.
Koupel dle povahy za 1—2 K. Leč na odporu
čení bisk. konsistoře obdrží obyvatel sanatoria
na taxe i na kovpelích 60 pct. slevy. Za 206K

bylo by lze pobýti v Janských Lázních celýměsíc a při toh každodenně se koupati | Při
ekrovnějších nárocích nestálo by to ani tolik.
Je zcela jisto, že časem bude tak četně Mari
enum vybledáváno klerem, že přihlášky maosí
se díti již v měsíci dubna, aby mohl býti se
ataven nutný rozvrh pobytu pro jednotlivé ža
datele. Tohoto přesného rozvrhu ještě letos
sice postrádáme, ale pro. smíněnou již příčinu
bezněbose obej Laikovév doměplatí

větší bytné nežli diecésní klerus, ale proto
přece jsou v sanateria velmi spokojeni, pro
tože Marianam poskytuje ze všech místních
vill největší klid a nejlepší pohodlí. Ba Janské
sanatorium předčí ješté svou důkladností a
účelností všecka sanatoria gorického spolka
na jibu. Schází zde ještě zahrada a větší kni
hovna. Odporačojeme kleru, aby pamatoval
Da obě věci 4 daroval zejména obrázkové
staré časopisy do zdejší koihovny. Shraeme-li
úvahu o sanatoria v Janských Lázných v cel
kový úsudek, masíme dle pravdy vyznati, že
je to podnik zdařilý, a Bůh dá i blahodárný.
Zasloužíť náležité pozornosti a také účiané
pomoci.

(o překáží snahám (yriliským na venkově

a kterak tomu čelii,

Uvažuje Filip Šabrt, farář v Miletíně,

(Přednešeno na oyrillských «xerciciích 28. Července t. r.)
II.

Konečně ještě třeba někomu aspoň po
měrné zoalosti litargickéa zpěvné, a sice lidu,
zvláště pak výběru z tohoto lidu, sboru zpě
váckému na kůra, af už literátskému, nebo li

tnrgiokému, jenž latinské partie zpívá. Kterakmohl by lid náležitou pozornost věnovati a
zbožnost svou rozněcovati, jestliže by zhola
nerozuměl avatým obřadům, které svým zpěvem
provází? Tím více té znalostí třeba tém, kdo
na kůra lid representojí při slavnějších příle
žitostech. A kterak pečovati o to, aby lidu i
sbvra té zoalosti se dostalo? Zesnulý ndp.
biskop Brynych svým „Oltýřem“ bleděl rozšířiti
znalost posvátných úkonů církve, Kde lid si
navykl v „Oltáři“ bledati vysvětlení a použí
vati ho jako modlitební a pokud lze i zpěvní
knihy, tam nalezneme již nyní u moohého oby
čejného křesťana dosti značnou znalost služeb
Božích. Baudyšův překlad Missálu je rovněž
pomůcka cenná. Jenže třeba podávati návod,
kterak si vyhledati v těch knihách právě ty
partie, které se mají sledovati,

Sbory pěvecké mohou se mirno to ováděti
v jasné pochopení zpívaných latinských textů
při svých zkouškách. Nejlépe učiniti si pravi
dlem, že každý text, který je na programu a
je dosud neznám, bode přeložen a krátce vs
světlen Čím lépe pěvci porozumějí textu, tím
jistěji vystihnou, kterak jej zpívati, tím zbož
věji také badoa moci zpěv svůj přednášeti.
Kdo má podávati ten překlad a výklad? Zná-li
ředitel kůru jeho smysl, nebo má-li po ruce jeho
překlad, hodí se to jemu ovšem nejlépe. Jinak
by podati měl potřebné vysvětlení kněz, a také
rád je podá, přeje-li jen trocha krásným snahám
Cyrillským. Je žádoucno, hy též on se účastnil
pilaě cvičení a zkoušek pěveckých. Vždyť jedná
se ta o věc, jež tak úzce souvisí se složbami
Božími, s úřadem knězi nejvlastnějším! Ať si
třeba nemůže zpívati 8 sebou na kůru, přece
jen svým účastenstvím na cvičeních a zkouš
kách pěveckého sbora ukazaje, že mu záleží
na tom, aby ta cvičení a zkoušky se konaly
a umělecký posvátný zpěv pěstoval.

Tím jsem vyčerpal prvý díl otázky. Ale
zbývá ješté drahý. Často není příčinou překá
žek snah Cyrillských ani tak neznalost, jako
spíše něco jiného. Bojím se říci: nedbalost,
řeknu tedy: jsou to obtíže, af skatečné, ať
zdálivé, které tomu dílu stojí v cestě.

Je to jistá pravda, že každá dobrá věc,
má-li 8e prováděti, naráží na takové obtíže, a
kdyby se každý těch obtíží lekal, nic by se
dobrého ua světě nepořídilo.

Tedy podívejme se na obtíže, které našim
snahám tu více tam méně do cesty se staví.
Zdá se, že není leckde ani možno, začíti s Cy
riliskými snahami. Vy se divíte, že by byla
taková nemožnost možnou, protože jste se pře
svědčili, že,co se zdálo nemožným, bylo přece
jen při jistém, opatrném úsilí zcela možným.
Ale obhájci té nemožnosti mají pádné důvody.
Slyšme je, jednoho po drahém!

„Nemám takového ředitele kůru a sám lomu
nerozumím, abych a klerak bych si to zavedl l“
Tuť je opravdu těžká rada. Ale co? Nejde-li
to najednou, snad přece aspoň po částkách.
Přece tolik vkusu a znalosti jako dochovní
správce může míti každý kněz, aby rozeznal,
které písně jsou bezcenné, Vždyťmáme sbírky
písní, kancionály, Co je bezcenné, bleď pomala
odstraňovati a častěji dávej hráti a zpívati
písně lepší. Tolik i ředitel kůra £ nouze usta
novený ponenáblu pozná i dovede. Slatinou je
to ovšem již těžší. Ale i tu je postup od snad
nějšího k těžšímu, od zpěvného, co jde jako
samo do slucho, k nesnadnějšímu. Na př. „Pange
lipgaa,“ nebo „Asperges me“ jsou po respon
soriích věcí tak snadné, že to brzy dovedou i
děti. Průvod varhan dělá tu ovšem z počátku

obtíže. Ale co pak bylo kdy bez obtíží? Ani
ten kostel, ve kterém své svaté obřady konáš,
nebyl bez obtíží postaven, ani ty jsi se bez
obtíží nestul knězem. Každé umění má své ob
tíže, proč by právě posvátný zpěv a hudba
měly býti beze všech obtíží? Nikdo nechce,
aby 8e ve vesnici dávaly Palestrinovy Bhlasé
skladby. Začni 8 málom, začni s lebkými věcmi
a neochabuj — i tak lze se dodělati slušných
výsledků. Jenom neříkati hned z počátka: Je
to zhola nemožno!

Jiný důvod zuí: „U nás není pro ředitele
kůru téměřžádných příjmů. Kde bráti k tomu na
noty? Z málo peuéz — málo muziky“ —
Obledně platu pro ředitele kůru — toť ovšem
otázka palčivá, která se z našeho pojednání
poaěkad vymyká. Tato otázka nebude moci
dlouho se odkládati. Ale prozatím lze i tak
leckde při dobré vůli si pomoci. Jedna velká
osada s krásným kostelem v již, Čechách měla
sešlé varhany. Hrálo se málokdy na ně a ony
hekaly jako pravé souchotinářky. Velký kostel
— malá záduš. Farář sehnal přece na opravu,
a světe div se, na zvětšení varhan 0 celé tři
rejstříky. Varbany byly — ale nehrálo se zase.
Kde to vězí? Ředitel kůra na dotaz kaplana
cyrlisty povzdechl: „Inn, málo za to mám a
ještě kalkanta bych si mosil platiti, kdybych
měl častěji hráti. Teď mi to kluk nenšlápnel“
Kaplan tedy platil kalkanta — čtyrák za jednu
produkci. Ašloto! Měl radost kalkant, kaplan
faroř a ředitel kůra konečně taky, když si
lidé pochvalovali, že si také mohou zazpívati.
Oo nedokáže leckdy čtyrák denuě!

Pravda, bídné jsou často ty příjmy ředi
tele kůru ; nelze ani tak brzy doufati, že by
se daly ty poměry dle jedné normy a3pořádati.
Ale kde je dobrá vůle na jedné straně, nalezne
se itrochu té zázračné byliny na straně drahé.
Nemusí býti ta dobrá vůle právě v koranové
měněvyplácena, ale nalezne se často příležitost
osvědčiti ji dle přísloví: „raka ruku myje!“
Vždyť ta láska k práci, s ředitelstvím kůru spo
jend, hlavně must míti kořen v lásce k chrámu P.,
v lásce k Bohu, na jehož oslavu se koná. Kde by
té nebylo, kdyby každá nota se platila celou koru
nou, přece jen celá tla práce bude bezcenná, bude
pouhým pozlátkem.

A co se týče těch not, zase netřeba na
jednoa jich říditi celý sklad. Pořídí-li se toho
ročně za pár koran, co by stačilo nacvičiti,
bude toho za pár let již slušný repertoir. Je
nom neříditi věcí bezcenných, ale poraditi se,
co by se hodilo, čeho by se mohlo častěji u
potřebiti. Dnes je výběr hojný i pěkný a pc
měrně dosti laciný, levnější než pracné opisc
vání.

Ale kde bych u nás nabral zpěváků! — vy
mlouvá se jiný. Zesnalý kardinál Schoenboru
říkal: „V Čechách tahle výmluva neplatí, Co
Čech, to zpěvákl“ A měl v celku pravdu.
Ovšem jsou jednotlivé výjimky; ale je jisto,
že i nejmenší vesnice, i poslední baráček má
své zpěváky, aspoň malé v dětech. Jen tu dro
botinu poslouchejte, když si hraje a myslí, že
jí nevidíte. Každé zvolání, každé výsknutí,
každé citoslovce, ba i ten pláč, když se bra
trochu hatí, všecko je typ melodie, vše je to
samý, samorostlý zpěv. České dítě nevolá na
maminku a tatínka, ono na ně těmi názvy
zpívá. V „Českém Lida“ skladatel Janáček
podal o tom celé zdařilé studie, kde soustavně
znázorňoje všeliké melodické živly dětské
mlavy od pouhého mazlicího žvatlání, až k u
vědomělé mluvě.

Nemáš zpěváků? Máš zpěváčky! Sezvi je
a cvič, pomalu, jako hrou nacvičíš písní, že se
podivíš! Zkus s těmi většími také noty a půjde
to. Jen oa ně nechvátejl Za pár měsíců ti vy
zpívají celé chorální motivy napřed 8 pouhým
a nebo la, později 8 jednotlivými latinskými
slovy, a ani se nenadějí a budoa oměti některé
chorální Kyrie, ba celé Crado.

Ale všecko přece nejde a dětmi! Je třeba i
dospělých.Pravda. I děti dospějí a budeš z nich
míti soprány a alty. A tak máš sbor i na více
blasé lehké skladby pobromadě. Nějaký bas
nebo baryton, který zastane ta a tam i tenc
rový part, se jistě přidá. Ladný sbor dívek,
třeba venkovských, jistě by je přivábil, Jeu
trochu kázně mezi tu mládež a půjde to. Ně
kteří nbadon, jiní zase z nových žáků při
budou, a sbor se udržuje. Jednou bode silnější,
podrahé slabší — ale repertoir již je tak
četný, že dle toho lze jej měniti. Neměl jsi
zpěváků, a hle, při dobré vůli nalezli se i zpč
váci, i noty — a dílo se zdařilo. Trvalo to
ovšem pár let, ale ani ty začátky, skrovné a
malé, s pouhými písněmi a pouhými dětskými
hlásky nebyly bez půvabu, ba mohu říci, že
právě ty začátky poskytají radosti nejvíce a
nejčistší. Kdo to prodělal, uvěří, kdo nevěří,
ať se o to dle možnosti pokusí a povede-li si
jen trochu paedagogicky, přesvědčí se sám.



Další výmluvy, které lze slýchati, jsou
právě jen výmluvy, kterými se maskuje jen
osobní necbuť k věci, o kterou se Cyrillisté
snaží. Tyto výmlovy jsou: „Zpěv, jaký vy mi
lajete, je smutný. Skladby ty jsou zdlouhavé,
nekonečné, fádní, není to nic čidového, lidu Be
to nelíbí, vyhání to lid z kostela. Je to zboží
cizí, nemá nic národního oa sobě, leda jméno
okladatele a někdy takv tiskaře, a ta ještě ča
stěji je to tištěno v Lipsku nebo v Řezně a
pak je i skladatel i tiskař Němeo.“

Třeba si tyhle výtky probrati. Nebojte Be,
půjde to rychle! Skladby, jež milujeme, jsou
tedy smutné. Proč asi? Protože snad ta a tam
se zpívají zdlouhavě, bez pravé nálady a po
rozamění. Zpívejte je hybněji, hleďte jim pv
rozuměti a vyruzíte zbraň těm, kdo je pro do
mnělý smatný ráz tupí. Pravda: nejsou to
skladby do skoku a tance, jsou to skladby
posvátné. Kdesi je Františkánský klášter a
byly tam porciunkule. Lido jako moch, krám
na krámě, sladkostí a kyselých okurek haldy.
V kostele nabito. Kázaní dojemné. Lidé pláčí
nad zkažeností světa, nad hříšností vlastní a
leckterá duše je pohnuta do hloubi. Pak je
velká. Kněží řada, slavné to služby Božíl Ale
co to? Slzy se ztrácejí, m'adými těly to po
škubuje. Při Gloria, jehož text zkrácen na tře
tina. jakoby sami undějé tančili. Credo rovněž
tak třetinové, samý motiv z některého meru
ettu atd. — zato Dona nobis pacem nekonečné
a zase tolik veselé, jakoby sbor Pána Boha
jen tak žertem o pokoj a slitování žádal.
Nevím arčitě, byl li po Pange a požehuání ještě
hlučný marš — ale kajícné děvušky, které při
kázání plaka y, po velké si povídaly: „To to
bylo veselé! Kam pak půjdeme v neděli k mu
zice? Auo, skladby, kterým Cyrillské říkají,
jsoa prý smatné, skladby necyrillské jsou ve
selé, leckdy až moc veselé! Ale co je kostela
důstojnější — o to zde běží.

Naše skladby jsou také prý ukrutně dlouhé
a protofádní.TenIntroita Kyrie,toťmoře!Při
Gloria a Credo by usnol, Seguence jsou k ne
přečkání — zato Benedictus je zase, jako by
vfal a ač po Agaus ještě zase chorál? Což
má člověk tolik času a tolik síly, aby tohle
všecko přečkal! Proto jich jde tolik hned
mezi Credo z kostela.

Ino, někdy 4 někde je table výtka ovšem
pravdivá.

Ale kdy a kde? Opět pravím, tam, kde
se skladby ty provozují tak, jak toma býti
nemá;chorál příliš zdlouhavým tempem zpívaný
unavoje i zpěváky, i poslachače. Diouhé zpěvy
figarální rovněž. Proto jen hybněji, svižněji,
s Jepším porozaměním a výcvikem. Credo lze
vzíti občas pouze chorální — to netrvá mnoho
přes 5 minnt. Některá místa ze sekvencí a
jiných dloubých partií slušným recitandem
také dobře se podati mohou. Vůbec třeba dle
možnosti toho dbáti, aby výtka zdloubavosti
a tím pádnosti byla svého oprávnění zbavena,
Máme doby takové, že vše chvátá. Dnes pěšky
choditi bude už zjevem Šosáckým. I ten cy
klista hledí s jistou závistí na motocyklistu a
ten zase na automobil, Kdo jezdí lokálními
drabami, touží po rychlících a i pasažerům
rychlíkovým je cesta z Prahy do Vídněhrozně
zdloubavou. Ovšem jsou místa, kde se tolik
nechvátá| Pravil jeden pěvecdrahému poagoas;
„To to bylo dnes dlouhé. S Bohem| Musím
chvátati domů l“ a utíkal s kůra. Drabý den
před polednem se zase aviděli. „Kamaráde!
Ta noc báječně rychle utekla při těch capárech!“
Tak se někde chvátá, někde zase posedí!

Lida se náš zpěv prý nelíbí. Není lidový,
není v tom ráza národního.

Does dělá se leckdy Šviodl se slovem
„lidový“, a málokdo si uvědomí, kdy a co je
v'astně lidové. Lidn je třeba vzdělání, lidu
neberte náboženství. Tak se volá. Ale k lidu
se dotyčný kazatel sám nepočítá. Lid — ten
začíná dle všeho vědy o stupeň níže, nežli
stojí mlavčí který o tom lidu mloví. Každý
ten mlovčí, dovolává se goadu lidu, vlastně
chce, aby tísk přijal za své mínění, za svůj
úsudek to, co mu právě ten mlaovčí přednáší.
Může však lid vždy a ve všem býti rozhod
čím? Může lid posuzovati poučky mathema
tické, jsoa-li správné? Můžemežádatiod lidu.
který má tolik práce a starosti o chléb a
přístřeší, aby nám dělal soudce a rozhodčího
ve vědách a omění? (Dokonč.)——,———
Kupte si důležitý spis:

Karel IM.
Píše jiří Bahula Cena 3 K.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové

—=..—,..,.,—,——.—.
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K sv. biřmování

nejlepšidárkyza velice levné ceny nabízí

zlatník a stříbrník,
přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů
MO |

O
a hodin všeho dcuhu.

Prodej se zárukou. 8O OO000030000060
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Videň 1906 Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praba 1905. [. cena. Diplom čestného uznání.
které“jedině kupujte a žádejte!

„ MONOPFOL.““
akclová svíčkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.
Tovární sklad PRAUMA,Václavské náměstí 40.

Telafon 914.

Tovární sklad PIZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416

Nejlepší podlahový nálér

Marxův lak.
Nejvydatnější. Nejtrvanlivější.

Proto k upotřebení nejlacinější.

Sebne v 6 hodinách a atačí

— 1 kg krabice na 8m: —

Cena 1 kg K 180.

Email bílý a barevný
Marxův je rychle ecbnoucí, trvanlivý nátěr.

V 24 různých barevných odstínech s krásným
leskem. Hodí se výborně na kuchyňský nábytek,
k nátěru zdí v kucbyních a špižírnách atd.; dá se
mýti. Lze dostati v každém množství a odstínu
jedině u firmy

Fr. Viktorin,
hlavní sklad a strojní výroba barev a laků

v Hradoi Erálové,
Velké nám.

gE> Na skladě nacházejíse všechnydrubybarev
suchých,třených,laků a štěteů. jj

Hospodyňská škola
ve Stěžerách.

Účelem hospodyňské školy jest, aby dívky, nabycší

ve škole obecné příprvného vzdělání, vadělaly se theoreticky i prakticky tak, jak jest toho třeba kesprávě
domácnosti vůbec a rolnické azvláššě. Aby škola vy
tknutému účelu vybovovala, masí míti v zásadé povahu
internátu. kdež vykonávají se vedle theoretického učení
veškeré práce v domácností a hospodářství obvyklé.
Theoretická osnova učebné obsahoje: Mravouku, jazyk
český, počty, aanka o vychování, chov zvířat hospo
dářských, mlékařetví, domácí hospodářství, přírodopis
a přírodozpyt, země- a dějepis, zdravovělu, zpóv. Prak
tická cvičení provádějí se ve všem, ce 8 domácností
Souvis': vaření, uklízení, praní a žehlení, ženské ruční
práce atd.

Nový 21. školní rok počne dne 16. září 1907.
Přihlášky chovanek přijímají se stále Za celé za

opatření platí se měsíčně 35 K, školného 60 K za rok.

i Veškeré bližší vysvětlení ochotně zašle ředitelstvíkoly.

Betty Kozáková,
ředitelka.UDP

K oyllskýmOTEC
a k novému školnímu roku

nabízíme:
Dobroslav Orel

———| Theoreticko-praktickárukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké a učiteleké ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěva.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,
a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnohými vy
pikajícími odborníky.

Stran 250 velké 89

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 380.

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.Ebee“

H. Srdínko,
předseda kuratoria.

- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

ů

okanbadbaobaadaoba baba okasla stack

Dárě úslar v Slallnaněch
(u Chrudimě)

poskytuje příležitost k řádné přípravě ku ve
demí vlastní domácnosti a ve vyučení86
vaření, žehlení, šití prádla, šatů, střihů,
účesů, výrobě umělých květin, vypalování na dfe
vě, kůži, malbě na plátné 1 skle. Též vy
učaje ce hře ma klavír, housle i citera, řeči

německé i francouzské.

Dívčí škola měšťanská,
úplná, nově zřízená i obecná Škola a pokračovací
kurs jest v ústavě v Slatinanech. Prostorná bu
dova se zdravými, světlými, moderně zařízenými
učebnami a místnostmi prochovanky, pěkným ka
binetem, tělocvičnou a koupelnou, obklopena jest
pěkným parkem. Nadané a pilné dívky z této

školy měšťanské mají přednost při přijímání do
ústava učitelského v Chrudimi. — Krajina jest
velmi zdravá Ústav asi 6 minoutod města vzdá
len, blíže lesa, kde jsou krásné procházky a partie.

Představenstvo ústavu.
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Doporučujeme

První výroba

věžních

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
Hicícha četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Vinaku mšisv.
Zaručená přírodví, jakož i

Jemnů tabulová vína vlastního Školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, suepy přírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučem Ordinar, listem diec. Ces.- Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodejí mešního vína.

(ONNNNÉ KENNNFYNNENKTEZTNEKETKOMEKNITKNNNNENANI

Paramenta.

Ignáce V, Neškudia syn
(protokolovaná firma)

i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
fe) (bratr P, J. Heškodly, laráře ve Výprachtloleh)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu :
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod :
všech kostelních paramentů,|

praporů a kovového náčiní. |
Ej Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka

se na požádání franko zašlou.
OutndudnDADBDUGUBAHNAV BAG 14s

ŠBob. úvěrní společnost
w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) :;

zúrokuje vklady 4'./%, bez výpovědi, 5%,
proti 30denní výpovědi a 5'/,%, proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

„Společnost byla ve dmech 18. až 23. března t. r. Jednotou
zdložen v Praze opětně revidována.

KAXXXXXAXXXAOOOOOOX
Půjčuji za nejmirnější poplatky

ku národním slavnostem

*Moblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
: Antonín Měkota,X

: -| Bradee Král, Pětidomy, č. 288.
$£
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Vychovávací

a Vyučovací ústav
v Kocléřově « Svitav

přijímá nejlevněji chovankyškole
odrostlé ku vyučování liternímu,

řečem, šití, stříhání, vyšívání, vaření,
hraní atd.

Prospekt se na požádání zašle.

Krajina horská, velice zdravá.
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Specielní výroba a sklad
domácích

všech druhů

= koupacích van
OS“ s kamnyI bez nich B

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí Čís, 413.

Cenníky zdařma a franko
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Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 82)
dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kusů

za l K

w biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

„Pri český katolický zdrod ve Vídní

1 oFrantišek Ruber
$ Dílna ku vyšívání

+ » zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

„0“Videň,
VII. 0., Seiden

gasse čís. 35.

7 Na ukáskusasílá
se vše framco.

Josef
zz Krejčík
Zeáji) V PRAZE,

nea Uměleckýzávodso
ýr ©| ohbařskýa řezbářský.

Písárna a dílny na Letné číslo 812—VH.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,křtšové cesty, jesle, Boší hroby, kříše, kasatelny,

opondnýce,eny, svloný lustry,puldiky atd. dle slohu kostelů,řesané rámcena obrasy,
premie, fotografie a diplomy. Rer * nábytek

růsné předměty hodící se su uafky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

komsoly,

Benovace starých oltářů a kostelních sařízení.

Legitimace nm
do důvěrných schůzí

dle S 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

pi dostati lze levně

v Bitapské knitiskámě v Hradci Králon,

X 660 X689 KCEDX089 X C8DX

Jan Horák
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

G3XCBDKGOIXCPIXC3
Založeno r. 1860.

x
w

oby

ACPIXCODXCEI|XICPIX6PIXČEJXG

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko=
stelních nádeb ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesné, čistě a důkladně
zhotovuje ae v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Blskopskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních ne ry::le, řádně a

M levně vyřisnjí.
m Vše zasílám jen posvěcené.

Ba“ Vzorky,©spočty,nákresyihotové zboží naukázku 0
se zašlou. .

Chudším kostelům možno splácet bes přirážek.
PRE“ 'Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “fij

» důvěrazávodu domácímu.
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Veledůstojnému duchovenstvo do
voluji sobě nabídnonti pravá, původní,
přírodní vína ratouská i uherská a ze
jména pozorno je činím na silnější a
velechutná

vína Brionskát“tg
pocházejicí z ostrovů Brionských v Adrii. Prodávám pak
tyto druhy dotýčných vín:

Výčepní bilé i červené 1 litr 80 b, v sudech 68 h,

stolní " “ 1 , 9, 26 ntabulové 1 12,
Jemnější vína Brionská ©a rakouská dle zvlážního

cenníku, který ku přání zašlu zdarma a vyplaceně.

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Hampolel.

Dodavatel
pro klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě

a pro čelné důst. farní úřady v Čechách.

Mřestná lisíy
tex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna,

pIVANYgarnitury, matrace

OOOCO0000

a čalounické výrobky vůbeo,

VY"

dále

ULETY
do oken všech druhů nejlépe

koupite u

Jos. Thoře

5 zl. měsíčně na kašdou :tanici dodává

cís. a král. dvorní

oluhrský hs 6 KRáDvé

Cenníky a prospekty zdarma afranko.

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

ZALOŽENO 1833.

a <

l procípkavnímalou

PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

a výzdobu chrámovou

JosefMUhl"beenástupce,
w Nové Pace (Čechy),

©3 provádí s odbornousnalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, ob

propraporce,p i obrazypostnía

Čánádoporuenívě oduěořnk čech
venstva kvolnémunahlédnutí.

——

z První královéhradecké knihkupectví, antikvariát a závod hudební p
pBohdan Melichar v Hradci Králové. 

ž iy závod Fospišilův.) 5

Z yaMel tro zime lt srát| VOohpodnárakobrempy S

-Šatnáeáoáoáedaáotodatodnásáatnéní

W ž Koncesovanýelektrotechnickýzávod. žUzpaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná- x

Nojďůst.blak. konsistoříodporučený ©)| kupnípramenv Rakouskuveškerých , % Josef J ežek Y Aradci Král, s

uměleckýzávod k | x naproliGrand-Hotelu, *s » | x Zařizuje *

Jas. Kieslicha | M : nh U seolektr.zvonky,telefony,Z
vwHradci Králové [orovóna máš Bo rrubnách*nejstarěío x hromosvody. s

dporučnj i “ u n práce ob závoduv Čechách, c, a k. dvorníhododavatele ] Hlavní sklad všech sloktrotechn, š

PPT k Aorožnonáa x a sportovníchpotřeb. x

faru finsafelen Josefa Neškudly %Fonografy.(Gramofony.%: : v Jablonném n. Orl. č. 86., Yi Ba“ Výměnagramof.ploton.-GN JÉ
oltář cest, Božích hrobů atd. Tislceuznávacíchreferencía odporučení.—| Ž x

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po- Obrázkovécenníky, rozpočty,vzorya hotovézboží JJ IIC IR 0 JRIL ILL CI C O
lychromování uměleckýchpamátek,oltářů noch k výběru fraako. „=
s plnýmohledemna původnosta sloh Prácejen Adresovánívědydnslovnése vyproňuje. OSC,
dokonalá a ceny levné. Václavské

Nákresy,rozpočtyatd.,ochotněa bezplatně. J]AN STOUPÁ V PRA nám. 32.
Četné dopisy usnání po ruce. )

WS“ prodá "DE

následkem neočekávané a bez

příčiné výpovědi
za účelem zmenšení skladu scé

ohromné zásoby zbož
za báječně levnou cenu!OŮN,

KOKCOOK
Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan Slané Kar.Světlé
K J čís.19n, robonviktskénl., paf
eielněnakostelnd rka

1 doporačiti svůj hojné zásobený
A sklad ve vlastní dílně ručně praco=

raný ch kostelních nádob a náčiní,Ň o: movetrence, kalichy, ciboria,
moe, svícny,kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádob y at d, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

Intenci a jen v ohní slatá a střídří. Na požádání hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškerá výrobky aslacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej

jednoduššíhodonejstk vostnějšího.Som kostelůmúleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené,

KOOOKOKKDOOOOÁ

Praha-l, ul.

Vyznamendn ma výstavě v Hradei Králové
r. 1894 zlatou medailí a diplomem.

D44| Odporačaji velectěnému obecenstva v Hradci jk
áků Králové a okolí svůj po £0 roků trvající Ne

A zubní atelier Š

M LUÍS V AUOI ALDEPalackého třída čís. 79,

Zbotovají podle nejnovější metbody
umělé zuby a chrupy

ve zlatě a kaněuku,

Předělávky a správky,
Njakož vše v obor ten náležející rychle a přesně. ŠáŠ

9 ON“ Eučímse nejlepšíobsloužení."Vši 9)
Prosíta otěné obecenetvo o další příseň a o
vám v hluboké úotě

J- Čáslavský. i



Přidplatné ma čtvrt roku a 4 SO A
Číslo 93. | . na půl rou 5 k — A |

Ze Slovenska.
II.

" (14) Na světě je tolik náboženských vy
znání; kam by to došlo, kdyby lidá k vůli ná
boženství měli vésti vyhlazovací boj! Z té
příčiny nesmí nikdo ublifovati židům, jako
poubým jinověrcům; tolik však možno bez
obalu vysloviti, če v žádném účení náboženském
není tolik nebezpečí pro křesťanství, jako právě
v talmodu, a že ge strany žádného národa ne
bojaje se proti nám na poli národohospodář
ském tak, jako ge strany Israelitů, kteří, držíce
v rakou peníze, pomocí své vyšší povšechná
intelligence a železné organisace stali se opravdu
pány sitaace. Ministři a diplomati mohon o
míra neb válce vyjednávati, židé však o ní
rozhodují. Židé po celém světě cestují, oni
znají pravý stav na tržišti světovém; co jeden
neví, zví od drohébo, a proto je zcela přiro
zeno, že všechen kapitál prochází jejich ru
kama a že při svých talmudistických názorech
bezohledně dovedoa bo využitkovati, Nejsou
sice všude poměry stejně smutné, ale nejsmut
nější jsou v Haliči, Rasku a Uhrách.

Uhrům podařilo se dobýti svého atáto
pravního postavení a proto židé v politickém
životě přidali se k nim jako k silnějším —že
by stáli kdy po boku utiskovaných, nebylo slý
cbáno — a 8 nimi badují Magyar orzseg; židé
však badoa jednou nemocí, na niž maďarský
stát zahyne, protože národ, který se činí fi
naněčně na jiném závislým, nemůže míti bu
doocnosti. Židé budou tudíž neštěstím Uhrů,
protože tito budou finančně od židů vyssáti.
Není pochyby, že své jařmo cítí, ale, jsouce
jinak slabí, nejsou s to je se sebe setřásti.
Dnes jsou Maďaři v lesku, ale tea nadmutý
holab bude tak rychle hubeněti, jak rychle se
nafoakl. A pak mu židé zasadí poslední ránu.

Svůj bezobledný vyhlazovací boj proti
Slovákům vedon Maďaři za pomoci židů; chy
třejších spojenců nemohli si věra vyhledati.
Jenže „něco za uěco“; to platí v životě vůbec
a o židů zvláčí. Když se zavedly státní nové
matriky, a bylo třeba t. zv. notárů, čili ta
jemotků obecních, obsadili tyto úřady židé,
protože napřed viděli, to že budou míti bez
prostřední vliv na lid a tadíž i moc. Jak této

PEUILLETON.
Zrůzných studií.

Napsal Josef Váňa.

VIL

Volná myšlenka,

Volná myšlenka|
Raketa vypuštěná před nemyslícím davem,

býřící všemi barvami, syčící, oslňující, k potlesku
strhující.

Volná myšlenka| — Jak úchvatné, omamu
jící, silou magickoupůsobící heslo|

Sevřete pěsti, zatnete zuby, v prsou vám to
zaburácí a ihned rvali byste se s tím, kdo by
heslo to vám vzíti chtěl, kdo by volné myšlence
překážeti chtěl.

Volná myšlenka! Raketa osláující, strhující |
Slýchal jsem nesčíslněkráte pořekadlo: »Die

Gedanken sind freis — myšlenky jsou svobodny
čili jak nyní moderně se říká: myšlenky jsou
volny.

Říká se tak a nepřemýšli se při tom nic.
Ovšem myšlenky jsou svobodny, ale jen po«

tud, že žádný na světě nemůže mne zakřiknouti
a zakázati, abych si nemohl mysliti, co chci.
Avšak jest zásada ta správna vzhledem k zodpo
vědnosti mravní.

Nikoli! — Nejsem-li myšlenkami zodpově
den zákonům světským, jsem jimi zodpověden
zákonodárci Nejvyššímu, jenž zná a soudí srdce
i ledví člověka.

»Proč smýšlíte křivé věci v srdcích svých řl«
I volnost myšlení jest omezena a síce zá

kony Božími, zákony mravnosti a zodpovědnosti.
Sunt certi denigue fines — jsou jisté ve všem

V Hradci Králové, dne 16. srpna 1907.—

moci uživají, o tom přigesly noviny již mnoho
dokladů; a nás se můžo snad kněz dopostití
v tomto ohleda nesprávnosti, ale aby tak učinil
vědomě a ze zisku, to nebylo vůbec ještě
předmětem trestního vyšetřování. Židé dostá
vají a při své moci musí dostati na vše kon
cessi, tak že obchod je výhradně v rukoa jejich.
Nedaleko Teplic chtěl žid postaviti továrnu;
sedláci mu nechtěli pozemky prodati a ta přišel
stát a pozemky vyvlastnil, jako by se jednalo
o potřeby státní“ Koncesse každá síce musí
projíti dříve obecním zastupitelstvem, ale to
je formalita víc než u nás, ježto v každém za
stupitelstvu jsou židé a ostatní maďaroni. Osma
dvacet poslanců je židovských, a když se v tom
kterém komitátě ozvou proti tomu hlasy,
přijde vrchní župan, ohlásí, že si to vláda
přeje, po vesnicích nosí se prapor, na němž
stojí uápis na př.: „Ejlen Maročaný“ a Maro
čaný je zvolen.

Krom vrchního žapana, jejž jmenaje král,
všickni úředníci se volí, ale neptejte se jakl
Kdesi nechtěli notára, přišel podžopau 4 pre
hlásil po volbě, že kandidát byl zvolen jsdac
hlasně. To bylo pravda, protože dostal opravdu
jeden hlas. A voliči mlčeli a musili provolati
„oljen.“ Byl jsem sám svědkem, jak Slovačka
plakala před krámem tvrdíc, že cnkrářka ži
dovka koapila od ní půlpáté libry másla, že
ji však nezaplatila. Přišel policajt, židovka
řekla, že zaplatila, a policista odešel. „TJ přece
tak nezůstane“, povídám ma, Nato jsem dostal
odpověď: „A kdo to může dokázati, že selka
peníze nedostala ! ?“

Kořaleční výroba a prodej jest výlačně
v židovských rukou, odtad také ta demorali
sace slováckého lidu; a kdo by chtěl morálně
zakročit, ten by měl co dělat s vládou samou.
Proč se míchá do věcí, do nichž ma nic není?

Odebírati slovenské noviny je nejpode=
zřelejší věcí na Slovensku. A kdo +0 dělá, ať
se o nic, nač má vlív uherský stát, nehlásí.
Což divu, že slovácký lid, vida, že doma oemá
ničeho k očekávání, houfně se stěhuje do A
meríky, těžší práce se štítici živly nadělají pár
pastiček a jdou do světa, zrovna jako to dě
lají čeští komedianti a mazikanti, kteří by se
docela dobře doma uživili, kdyby chtěli pra
covati.

meze, tedy i ve volném myšlení. A zde jest ten
kámen úrazu. Hlasstelé volné myšlenky napadají
zákon Boží, který volné myšlence meze klade,
hanobí víru, špiní kněžstvo, hanobí a tupí církev
jakožto představitelku a zastánkyni víry Kristovy,

Svoboda myšlení, svoboda svědomí, volnost
v projevu! Nádherné věci, jen že se jim musí
správné rozuměti a správně učiti ....

Přečetí jsem mnoho knih vážných myslitelů
o svobodé myšlení, zadumal se nad nimi hodinu
nejednu, srovnával thesi jednu se druhou, po
rovnával názory starověké a středověké s novo
dobými, klaněl se velikápům myšlenky, opojoval
se nápojem z hlubokých téch studníc, až jsem
taky sáhl k pobáru s-nadpisem: »Volná myšlen
kas redakcí Jul. Myslíka,

Okusil jsem a... 3 — Spadl jsem s nebe
na zem. Protíral jsem si stále oči a nemohl a
nemohl jsem se vzpamatovati,

»Volná myšlenkala Citelnou mezeru
v literatuře české vyplňující Časopis, skrz na skrz
slušný jako pravá odnož tisku realistického, hlu
boký jako oceán a pravdomluvný jako...

Eh, pardon! Málem bych byl zspomněl, že
volnost v projevu patří jen lidem pokrokovým|

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vá
žiti každoul

Pan Jul. Myslík dělá propagandu podzim
nímu kongressu »Volné myšlenky« v Praze, Nic
bychom proti tomu aeměli, jen kdyby si p. Pe
lant mezi volné myšlenky napsal slova: »pravda
a spravedlnost ke každému« a kdyby dobrotivě
slova ta zařadil ve volnost ústního projevu ...

Volná myšlenka, svoboda svědomí, volnost
v projevu — rakety býřící všemi barvami, osl
ující, k potlesku strhující,

Volná myšlenka, svoboda svědomí, volnost
v projevu bez zodpovědnosti mravní, bez pod

| Ročník XIIL

Slováci jsou taro, kde jsme my byli před
sto lety, jenže na nás nepáchala se přec jen
tak sveřepákřivdaa roy jsme měli více iwravní
i životní stly, čerpané ze staletých dějin. Dou
fejme však, že i na Slováky bnde to působiti
dobře, až uvidí, jak jeden národ za druhým
svrhuje Be sebe maďarské jho, a že i krev toho
dobrého lidu počné jednoa vříti.

Prozčetelnost trestala každra nepravost,
ona nenechá bez trestu avi tuto křivdu; vásilí
a nepravost mohou na čas jásati, ala na konec
vítězí nejen v románech, ale i v historii vždy
jen pravda.

Svépomoc.
HL

(M) Otázka řemeslnické volá po rozřešení
již od drabných let. Staroslavné cechy řeme
slnické, jež svým středověkým uzavřeným zří
zením udržovaly stav řemeslnický na výši a
ve vážuosti, se přežily. Přežily se pro svůj
kastovnický ráz, který omezoval veškerou kon
kurenci, přežily se dobou, musely proto v torn
složení, v jakém posud pozůstávaly, zajíti. Pc
slední ránu dal jim liberalismus, který svou
pověstnou svobodou živností zavedl bezuzdnou
konkorenci, využití dělných sil až do krajnosti,
zužitkovául strojů a zavedení velkovýroby.

Obrovský kapitál zplodil velkozávady;
kde takový kapitál nebyl, spojovali se jedne
tlivci ve družstva akciová a pracovalo 86 ve
velkém; řemeslník malý valné většiny své práce
a tím i blahobytu pozbyl. Stál ve svétě jako
zmatený lím dachem svobody uebluhé, 8v:
bodná živnost řemeslnická sváděla ho ku kou
karenci se svými spolumistry, se kterými až
dotad svorně a družně v cechovním zřízení žil.

Řemeslníci bohužel propásli tehdá vhodný
okamžik pro sebe; oai to byli, kterým předem
bylo zakládati dražstva akciová, ne ovšem ou
výrobu tovární, nýbrž řemeslnou, oni tněli ka
pitála vzdorovat zase kapitálem svým společ
ným. Ale nestalo se tak, a výsledky vidíme
nyní. Mnohá řemesla vůbec zanikla, jiná slou
čila se 8 řemesly jinými příbuznými, a ta,
která tu zůstala, ztratila svůj někdejší vý
zadam 4 ua řemeslnícloh jest, aby vážnost stavu

kladu náboženského — bubliny, prskavice, syčící
rakety, vypočítané na potlesk nemyslícího davu.

Svobodamyšlenek... ?!
»Nepožádáš .. | — Ale já pravím vám,

že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání
ji, již cisoloží s ní v srdcí svém.« (Mat, 5, 28.)

Svoboda svědomí .... 8
Theodor Beza, důvěrník a žák Kalvinův,

praví toto: »Říkají, že je vše spravedlivé, jen
když to vychází ze svědomí. Ale nemůže-li se
svědomí mýliti, co je ona horlivost, o níž mluví
sv. Pavel, jež není dle svědomí? Proč se modlil
Kristus za své katy, není-li hříchem hřešiti ne
vědomky? Nežli vezmeme svědomí zu pravidlo
svého jednání, vezméme slovo Boží za pravidlo
svého svědomí. Bůh nežádá jen svědomí, nýbrž
dobré svědomí.« (P, Janet: Dějiny vědy politické
I. str, 289.)

Volnost v projevu . . . ?l

»Nepromluvíš křivého avědectví . . . l«
Tento zákon pro pokrokové lidi neplatí,

V poslední době zrovna se jejich listy předstiho
valy ve štvaní a pomluvách proti klášterům na
základě výpovědí prolbaného hocha Bessona ve
Specii v Italii proti Salesianům. A »největší Český
básníke p. Machar v »Jedu z Judey« obviňuje
první křesťany z vražd, z cizoložství, z loupeže,
ač o tom dokladu nepodává a podati nemůže.
Pan Machar měl by znáti, co Tertullián ve své
Apologetice praví: Mezi křesťany nelze bledati
vrahů, — Odkud pocházejí mužové jako Cassius,
Niger, Albinus, kteří mezi dvěma vavříny za
vraždili Caesara? — Z Římanů, ale nikoli z křes
fanů .. . Hippias byl zavražděn, že ohrožoval
svobodu republiky, Zdali se kdy vidělo, aby
křesťan byl spáchal takový zločin za všechny
spolukřesťany, pronásledované s takovou ukrute



svého,“ nyní tek pokleslého, svépomocí po
svedli. Jsou tu mnohá veliká břemena,jež stav
tento tak důležitý k zemi tlačí.

Jak jeme již dříve řeklí, je to předně
výroba tovární, která prodakty své jednak
úhledněji pracované, z horších a levnějších
materiálií pořízenó, levněji nabízí, nežli řeme
elník, jenž nemá třeba výrobky tak na pohled

škné, ale trvanlivé. Továrny nabízejí ve vel
km množství, strojové práce ušetří jim mnoho
na čase i penězích, jsou obchodnicky zdatněji
vedeny. Továrna taková zařídí po celém Ra
kousku v městech filiálky, které vkosným vý
kladem, úhledností a krásou výrobků a pře
dovším lácí poškozují celé to které řemeslo
v„městě i dalekém okolí.
gali Potom ti různí cestující či agenti, kteří
jsouvlastně podomními obchodolky, škodí také
velice řemesinictvu. Snižají celý atav obchod
ních cestojících skutečných a všechny řeme
slníky a živnostníky těžce poškozují.

Je také velice Škodlivý systém tovární
nebo podnikatelský tím, že zákon dovoluje
soustředění více živností nebo řemesel u jedno
tlivce, který třeba nemá ani potochy o žád
ném z nich, ale má kapitál. Zákon na příklad
dovoluje podnikatelům staveb použiti na své
konto řemeslných dělníků ku provedení prací
nutných k vypravení a výzdobě celého domu;
tedy podnikatel může, ač není mistrem, za
městnávati dělníky potřebných pro sebe ře
mesel.

Také trestnická práce ve věznicích je ta
kovým břemenem a závažím volného rozmachn
řemesel.

D“lnická otázka jako u rolnictva i zde
vykazoje své jisté obtíže, i zde ve stavu ře
meslnickém stojí obyčejně dělník proti zaměst
navateli. Jak pomoci zde?

Borganisovati v jakýchsi moderních cechbovních
a akciových sdraženích pro město a okolí,
přesně jen pro jednotlivá řemesla aneb pří
buzná odvětví stanovených, která by obstará
vala levný nákop dobrých surovio vo velkém,
která by dozirala nad dobrým provedením vý
robků, tedy jaksi dělala by ochrannou policejní
služba vážnosti a Bolidnosti celébo řemesla,
která by dále odstranila zavedením společných
prodejných skladů aneb stálých tržnic nezdra
vou konkurenci mezi příslušníky dotyčného
řemesla a která by konečně bděla nad tím,
aby výrobky řemeslné byly prodávány pouze
od řemeslníků a ne překupníků.

Takový moderní cech přijímal by přímé
objednávky od státa, rozděloval by přísuě a
krajně spravedlivě zakázky jednotlivým mi
strům. Ovšem musela by při cechu býti buď
záložna řemeslnická neb pokladny úvěrní, které
by vhodnými půjčkami řemeslo méně majet
nému uúsnadňovaly.

Ovšem předem ku všemu tomo je třeba
řádného, opravdově theoreticky i prakticky
vzdělaného řemeslníka, jehož práce sama by 88
doporučovala, sama chválila. Potřebí todiž řádně
řemeslníka vychovati. Nestačí, aby hoch poslán
byl k mistru trahlářakému do Vídně, který,
osudnou dělbou práce donucev, celý rok a po
roce zas dělá jenom různé ozdobné skřínky,
ke krejčímu, který do velkokonfekce pracuje
pouze vesty, ku svrškáři, který klíží a „štepuje“
svršky jen k dámským botkám, k zámečoíku,

P
ností? — Křesťan není nikomu nepřítelem .. „«
(P. Janet tsmže str. 56)

Nedávno jsem zde pravil, že fráze opanovala
teď pole a že se vším na světě tropí se humbug.
A tak tomu jest i se slovy: volnost myšlenek,
svoboda svědomí, volnost v projevu... 7

Jedna část intelligence uchopila Husa a ze
zbožného, horlivého, pro obrození církve Kristovy
zaníceného mistra udělala mučedníka pro svobodu
svědomí,respektivepro — nevěru...

Jiná část intelligence zneužívá nedostatečného
rozmyslu a nedostatečného vzdělání širokých vrstev
lidových a bouká jim do uší: +Volnost myšlení,
svoboda svědomí, volnost v projevu . „« Při tom

sméle propast, ve kterou tím lid strbuje ...
Svého času prohlížel jsem známé kasematy

a věznice na Špilberku v Brně, V druhém patře
pod zemí průvodce najednou hlásil: sZde pykal
loupežník Babinský a tuhle italský básník a kar
bonář SilvioPellico !s

Hrůzyplný doklad ke špatně rozuměné a
zneužité volnosti myšlenek a svědomí... .| —
Babinský — Silvio Pellico ...

Volná myšlenka! Vlna, mohutným úderem
bořiti chtějící žulové útesy zastaralých předsudků
mravních a zotročujících předpisůnáboženských...

I psnu dr. Herbenovi napadla kdysi taková
volná myšlenké o penězích pro sirotky. Byla
z toho ohromná ostuda aveliký poplach v táboře
pokrokových, ale hlava volných myslitelů našich
Masaryk udělal přes to vše obromnou čáru a p.
dr.Herben rebabilitován pro výkonný výbor realistů
jakoby se nechumelilo ...

Bravissimo! Ať žije volná myšlenka|
Nejdojemnějším při tom jest, že po tomlle

všem realistický tisk zasedá sebevědomě na trůn

Jenž stlouká z dodaných mu součástí jen zá
věsné zámečky. To není už řemeslo, to jest
tovární.výroba. Jenže takový továrník je chytrý;
proč by stavěl torárnu ve Vídoi, kde je půda
tak drabá, nač by se zlobil a dělalky? Ta
všechnu práci obstarají ma samostatní mistři,
kteří skntečně na práci takové vydělají více,
než by získali provozováním řemesla v plném
rozsahu.

Ale hoch, který od takového mistra vy
Jde po „vyučení“, neumí vlastně nic, je nucen
praoovati zas jen u toho nebo takového mistra,
není řemeslniíkem.

Novodobé cechy by tedy musely bdíti nad
řádnou a úplnou výckou učňů, musely by je
čas od času zkoušeti, od mistra k mistru po
sllati ovšem ne Da vyučení, nýbrž jenom na
zkoušku, na př. na týden, zakládati odborné
školy toho řemosla, vésti učně co možná k nej
většímu zdokonalení,

Cechy ty musely by také dbáti na další
výchovu tovaryšů, aby se i jako odbornícii
jako lidé vzdělaní v jiných odvětvích přiboz
ných k dráze samostatného mistra připravili.
Masely by však vychovávati mistry samé a
celý stav řemesla toho vůbeu k obchodu. Ob
chodní stránka: aměti dobře.koupiti, prodati,
živnost svou racionelně vésti, jest jednou
z hlavních činitelů zdara při řemesle. Remesl
ník mosí býti zároveň obchodníkem. Tudíž ta
ková sdražení cechovní mosela by při udělo
vání samostatnosti neb mistrovství žádati a
zkoušeti průkaz způsobilosti. nejen mistrovské,
ale i obchodnické. K tomato účeli sloužiti mo
hon různé školy, kursy a přednášky.

Cechy byly by pak řízeny v duchu mo
derním, dbaly by, aby řemeslo pokračovalo
v dachu doby, vedly by evidenci všech pro
spěšných strojů, po případě by je nakopovaly
vespolek, pro celý cech.

V této činnosti podporovány by byly spolky
nebo besídkumi učednickými, jednotami tova
ryšskými a zvláštními spolky mistrovskými,
které, jsouce vespolek ve stálém přátel. styku,
svorně by pracovaly na zvelebení avébo stavu.

Prozatímní zbraní svépomocí jest řemesl
nictvu jediné úspěšnou zřizování nákopních
družstev a prodejních stálých tržnic.

Zvláštním je, še svépomoc řemeslnická a
Šivnostnická stojí někde na odpor svépomoci
dělnické a naopak. Na příklad zřizování kon
anmů, družstev pekařských aneb ozenářských
a řeznických dotýká se nemálo a trapně stava
řemesel: pekařů, řezníků a uzenářů. Vysvět
lení lzo však nalézti lehce; svépomoc jest po
moc pro přítomnost, okamžitou potřebu, děl
nictvo pak zvláště těžce nese přemrštěné vy
hánění cen potravin z různých stran, třeba
ne živnostenských a proto se brání, ostří padá
sase na živnostníky. Ostatně poměry ty jsou
prozatímní, vytříbí se.

Velkým činitelem při evépomoci řemeasl
nické — jak vidno — je tedy organisace. Or
ganisace cechů, kterou živnostníci a řemeslníci
opustili a jíž posavad řádně nedbali, mstí 8e,
Jsou rozptýleni po všech možných politických
stranách, potřeb odboru svého namnoze řádně
ani neznají a znáti nemohou. Přední tedy zá
kladnou svépomocí řemeslnické jakož i rolni
cké, dělnícké a obchodnické (o níž příště) je
účinná a silná organisace, řízená duchem Svor
nosti, lásky a snášelivosti křesťanské.————————]
mravokárný, že chce Českou veřejnost umravňo
vati a mistrovati s že se ani dost málo nestydí
trhati tisk sklerikální« jako znemravňující ...

»Pokrytče, vyvrz nejprve břevno z oka svého
a potom teprv mrvu z oka bratra svého... — — —
Běda vám, vy farizeové a zákonníci, kteří cedíte
komáry a polykáte velbloudy .. „«

Ať žije vyšší umravňování s volnost v pro
jevu!

Henryk Sienkiewica napsal ve svém románu
"Bez dogmatu« toto: «Vlivem novin zmizel onen
smysl, jimž lidé odlišovali pravdu od klamu,
zmizel cit pro slušnost, cit pro bezpráví, zlo stalo
se drzým, křivda počala mluviti jazykem sprave
dlnosti, slovem: duše lidská stela se nemravnou
a oslepla.=

Volná myšlenka|
Ve jménu jejím tupí se kněžstvo, zlehčuje

se náboženství, benobí se církev a její instituce.
Stále se křičí, že věda a náboženství jsou vesporu,
citují se filosofové, jen že se nikdy neřekne prostá
pravda.

Tak i p. Pelent ohání se při svých
náškách Spencerem. A co praví tento filosof

Herbert Spencer dí: »Žádná protiva není
sterší, rozšířenější, hlubší a důležitější než protiva
mezi náboženstvím a vědou. Spor bude trvati tak
dlouho, dokud každá z obou odvažuje se na úlohy,
se které jest jenom druhá. Spor však lze rozře
šiti, neboť i zde jest zajisté základem nějaký po
slední fakť, nějaká nejvšeobecnější pravda . . .«

A dále dí: >V tom právě jest zásluha ná
boženství, že udržuje vědomí něčeho zásvětného,
nepoznatelného, jehož zjevením jsou všecky věci
a tak nás chrání toho, abychom za celou skuteč
nost nepovažovali věci relativní, poznatelné. A ve
vývoji náboženství od surového fetišismu až kvy=

před .

Dopis z Prahy.
Situace Framoie. Francouzové rádi o sobě

slyší a sami o sobě povídají, še mají zvláštní
poslání mesi národy a že novostí věcí stojí
všem národům v čele, Jmenovitě ohloubou
Jejich jest, že ve veliké revoluci stěleenili
volnost, rovnost a bratrství. Nové zákony
však o rosluce státu a církve svým obsahem
a prováděním ukazují, že zákonodárci fran
corzští rovnost a svobodu ustavičně zdůrasňo
vanou a pokládanou za povýšenou nad všeliký
sisk v poměru ke katolickému kněžetvu za
vřeli do žaláře a spontali těžkými okovy.
V tomto případě tedy prostředky, kterými
rovnost a svoboda mají býti uváděny v prak
tickou skutečnost, znamenají násilnictví. To
masí uzosti každý spravedlivý pozorovatel,
byť byl sebe nadšenějším obdivovatelem Fran
cie, a sebe větším nepřítelem katolicisma.

Toť jest nejen skvrna na zvučném jménu
Francie, ale takó zásadní vybočení « vývoje
svobody, rovnosti a bratrství. Násilnost tato
jest přirozeným důsledkem nesprávného vý
měru života, jehož hlavní značkou jest mate
rialism, jenž odetraniv Boha a zbortiv pod
klad všech vyšších mravních zásad, vede jen
k uctívání síly. Tato bmotařská síla pak ovšem,
když toho potřebuje, vysměje se právo a Bvě
domí jako prázdným deklamacím. Na podkladě
tomto a v takovém ovzduší duševním všeliké
právo dáváno jest vědy v plen těm. kteří
zmocnivše se vlády, jsou nad jiné silnější.

Povšechným tímto nazíráním životním
také se vysvětloje, proč dodělali se socialisté
ve Francii takové moci a proč obsadili sprá
vou svojí tak četné obce venkovské a veliká
města francouzská. Lid francouzský zaváděn
jest hmotařekými žádostmi, v něž vůdcové
eocialističtí uzavřeli otázku podstatně mravní
a jež učinili jediným cílem života. Leč kletba
již se dostavuje, neposlušnost ve vojsku,
vzpoury proti úřadům, socialism v očiteletvu
a Škole, stěhování se národního majetku za
hranice, klesající lidoatost, tof jsou hrozivé
předzvěsti pro budoucnost Francie.

Avčak mohla by vyvatati otázka: dož
nejsou a nebyli ve Francii vzdělanci, kteří
měli včas zhoubnému proudu postaviti bráze?
Jest jich málo a nemají moci. Většina vzdě
lanců francouzských právě má v aobě chyby
všebo toho duševního ovzdoší. Kde ovládlo
hmotařeké nazírání životní, tam ovládl fatalism
(osudovost). Všecko, co jest, musí tak býti,
a mimo to vzdělaná Francie po většině má
podstatnou vlastnost, chovati nadšení pro
všechno, co označeno volnosti, rovností a bra
trstvím. A socislism přece vykřikuje hosla
tato při každém svém kroku, Francie má
mnobo stkvělých spisovatelův a duchaplných
vzdělanců, ale předvídavých myslitelů nemá,
Dach němého, lenivého pozorování, jenž pouze
chápe a obdivuje ge, zaujal většinu těch, kteří
jinde jako strážci národa brázdí novou rýbu,

ho zpozorojí nebezpečenství směru dogavadního.

Nebezpečné důsledky ovšem již ohro
mují jednotlivé vládce, ale ti nemohou jiš
zmoci společenské anarchie, která dloubou do
bu jiš rostla a zmohotněla tak, že nedá se
zkrotiti podružnými prostředky. To sajisté cítí

E]
vinuté theologii našich dnů vždy zřetelněji vystu
puje pravda z počátku pouze tušená, že jest něco
všudypřítomného, nevystihlého, jehož projevem
jsou všecky věci. Této základní pravdě nábožen
ské přichází vatříc věda s poznáním od Protagory
až po Kanta pojímaným a rostoucí jasností, že
musí věcnota za všemi zjevy se skrývající zůstati
vždycky neznámou, že vědění naše nikdy
nemůže býti absolutní«. (Vizdr. Falcken
berg: Dějiny filosofie novověké).

Jest to s podivem. Cirkvi katolické předha
zuje se zotročování a rdousení svobody a zatím
sám Lutber — původce svobody svědomí — byl
mínění opačného.

Pavel Janet v Dějinách vědy politické I. str.
271 píše: «Nevytýkalt Luther katolické církvi, že
by nepřipouštěla dosti svobodného mínéní člověku,
nýbrž že mu ho připouští příliš moohbo a že
zmenšuje tím účast Kristovu. Učení to (Lutherovo)
samo v sobě velmi málo přeje svobodě mínění a
dejme tomu, že by bylo všeobecně přijato, utlu
milo by tuto svobodu, natož aby jí přálo. Lufbe
rovým cílem bylo uplstniti učení o Božské mi
losti a nikoli svobodný soud, « nelze se domní
yati, že bylo jeho úmyslem, aby připravoval cestu
mužům, jako byl obrazaborce Karistadt, jako byl
Zwingli a Kalvín. Ale příkladu jím daného jiní
následovali a bylo proti němu postaveno učení o
večeři Páné, jako on postavil učení o Božské mi
losti. Takto přičtenasvoboda soudu protestaptismu.«

Volná-myšlenkabez oáboženského?|
— Reketa oslňující, k potlesku strhující, ale zá
roveň i raketa, která neosvěcuje, nýbrž jen syčí,
hásí jiskry a rozprakne se v temoo... — — —

Svoboda, volnost myšlenek [©
sKde duch Páně, tam i svoboda le (II. Kor,

3, 17.)



nynější vládoové Francie tím bolestněji, čím

ostýohavěji strach svůj dávají Da evo: Onenministerský frásista, jenž řekl, te shasili světle
na nebi, zajisté neprohlásí nikdy, že rozpou
tali požáry na zemi. Všeobecný dravý proad
jest již tu, zhonbná síla jeho bude mohatnětí
a přes všechny lesklé řečí státaíkův a sáko
nodárců požene se sa svým rozuslením. Fran
couzský socialism ukáže, jak dovede národy

jiš nyal Však požehnání jeho cítí Francouziš nyní.
Mluvil jsem v těchto dnech s intelligeat

ním možem, jenž vrátil ee z Francie. Byl
v Paříži a pobyl značnou dobu ve velkých
francouzských městech a v přístavech Toulon
ském a Maraoillském. Mlavil a důstojníkem
francouzským, jenž projevil hlabokou starost
o francouzskou armáda, ač proslovíl naději,
že v kritické chvíli každý francouzský vojín
byl by vlastencem. Naději tuto však onen
francouzský důstojník pronesl tak, Ze bylo
vidno, že jí potřebaje pro vnitřní upokojení,
O budoucnosti sociální však obavami zásad
ními 80 netajil. Ličil, jak řáděním socialistic
kých městských úřadů národní majetek stě
huje se za branice. Odbadl suma již na čtyry
miliardy. Socialistické úřady prý snaží se zá
sadu rovnosti majetkové prováděti prakticky.
Na majetnější avalují oesmírné daně, zdaňají
vše, každé okno i dváře. Tím ovšem majetní
občané zachraňojí svůj majetek v cizině, aby
8e jím doma nerozplynul. — Co to znamená
pro Francii, toho tuším dovtípí se každý mou
drý člověk, byť právě nebyl odborníkem ná
rodohospodářským. A pak vystopují u nás
v Čechách volní myslitelé, jejicbž ústa a péro
nemohou ani stačiti chvalám a odporučováním
vzoru francouzského. Jsouoe zmámeni odhalo
váním prý nových pokrokových myšlenek,
zasluhují vlastně, aby byli vystěhováni v osa
mělou krajinu, kteráž by trpělivě snášela je
jich pokusy nového společenského pořádku.
Za moudrost jejich naši zákonodárci zatím
musí se poděkovati. Čí že nemáme obdoby
6 doševními vlastnostmi francouzskými? Pozo
rujte jen odchovance jistých aniversitních

rofessorů, jak s výrazem geniálnosti v obli
ji a vznešenou pobrdou posuzují nynější

pořádek společevský a jak naučenými, nepro
žitými slovy touží po lepší budoucností, kte
rou si v nadšených obrazcích představojí.
I unás mládež opakuje nová učení, málo
Jsouo způsobilá proniknouti jejich nebezpečnost,
zato však ochotna cele propůjčovati se jejich
přitažlivé odvášnosti.

» „
*

U3 jest to rozřešeno. Blyšte: „Vážné a nej
vážaější problémy, co je život, nač tu jsme, co
chceme a kam jdeme, tyto problémy, které
lidstvo všech dob a všech věků pokoušelo se
rozřešiti, avšak vždy marně a nouspokojivě,
protože závěry, k nimě řešením dospělo, ne
vymohly si nikdy sankce (potvrzení) střízli
vébo rozomu, prosím, tylo vážné problémy
docházejí v současné době řešení uspokojivého.“

Tážeš se, čtenáři: „Pro Bůh, kde se stalo
uspokojivé řešení těchto problémů? Odpoví
dám ti, že v Třebíči, ano v Třebíči na Moravě.
Vtiskni si to v paměf a neptej se, proč se
v těch velikých chvílích člověčenstvo neza
chvělo. Musil bych ti odpovědíti, že člověden
stvo jest asi pokornější a skromnější, než chla
pecká a povídavá domýšlivost realistického

photo, Ostatně správně asi předpokládám,žeaždý, kdo svrchu ovedený citát dočetl, hned
hádal na realista, neboť tolik povrobního ná
těru vědeckého a filosofického, tolik odvážné
a zároveň malicherné amělosti v řešení nej
vážnějších otázek nenajde ge nikde, jako ulidí,
kteří náleží cechu roalistickému.

Znamenitý muž, jemuž z péra vyřinuly
ony padělané diamanty, byl však zase tak
obytrý, že se nepodepsal plným jménem, spo
kojiv se jen zkratkou: J. Šm. Snad to je ně
-jaký pan Šmejkal, jehož filosofická slovatnost
a věhlas jsou posud neznámy. Škoda, kdybychom
znali jeho jméno, nezbývalo by nám leč pro
Jevíti mu uznání, že úlohu vědeckého a filogo
fckého humoristy eebrál znamenitě. Či snad
není to haomoristické, pojednou v Třebíči roz
řešiti problémy, jež vystřebávaly až dosavad
všechno myšlení lidské, a poslati je jako za
vazadla do Praby do „Bosed Casn“? Baml
bouchla zavazadle v redakci, až země sadu
něla, a veliký muž onen měl jen ještě zatele
fonovat: „Ejble, tady to mátel“ V

. Ale pravda, jíž se pieatel v „Bededách
Času“ dovolává, není humoristickou 8 zjišťuje
neodvolatelně, že z otázek, které namítl, není
vědoua filosofiírozřešenaanijedna.Proti tomu
losofovi tvrdíme, že věda posud neví, co jest
život. Ve dvacátém devátém zasedání Spolku
'amerického, jež konáno bylo v Bostoně, pravil
JiM Barker: „Přečasto byla učiněna otázka:
Co to jest život? I já činím tuto otázku, obá
vám ge však, že budu musiti odpověděti tak
jako jiní: O tom nevíme ničeho.“ A dokládá:
„Bludička života skáče dosud nad bažinami

mdlého vědění našeho.“ Znamenitý matematik
Polosot praví: „Každémo, kdo by ode mne
žádal výměru života, odpovím: Víte něco o
tom, o čem mluvíte? Řekne-lí: ne, tedy od
větím : Dobrá, mluvme o něčem jiném. Řekno-li:
ano, tedy odvětím: Dobrá, mlnvmo 0tom.“
Jemnou touto sstirou odbývá Polnsot bovorné
povídálky, kteří, nevědouce o avé slabosti,
chtějí všechna tajemetví rozřeošiti. Pisatel

v „Času“ mlaví o nspokojivém rozřešení pro
blémův, ale hned zase rozhovořaje se o nových
ideálech lidského snažení. Postaviv tyto dva
pojmy vedle sebe, nechápe, že pojem nových
jdeálů sám sebou vylučaje uspokojivé řešení
problémů, neboť jest-li problém nspokojivě
rozřešen, není novým ideálem.

A k tomu ke všema mlaví o nových ide
úlech tak nejasně, že soudný čtenář nechápe,
čím ty nové ideály vlastně jsou. Theorie vývo
jová, v jejímž znamení učitelstva přednášky
v Třebíči se konaly, není novým ideálem.
Mimo to člověk se přirozeně táže: „Dobrá,
mluvite o vývoji všeho a tedyi člověka; nuža,
co za tím vývojem jest, jaký cíl nás tam vče
kává ?“ Neumíte-li odpověděti, jako že nemů
žete, pak nemlovte také o uspokojivém roz
řešení problémů. Pan pisatel zamítá všechno
náboženství, život po smrti, tvrdí, že jediný
cíl člověka jest zde na zemi, Čímě ovšem hlásá
nepřímo materialism. Haed po té však uvádí
dra. Krejčího a přednášku jeho o mravnosti,
jejíž ctlem jest blaho člověka. Na podkladě
materialistickém však žádná mravnost není
možna, protože za takového smýšlení základním
pravidlem lidského jednání stává se sobectví.
A mimo to pravil již filosof Eucken, že blaho
jako jediný cíl mravouky znamená hrob a od
pravení všeliké mravnosti.

Z toho důvodu rozklady pisatelovy o
mravní úrovni, o nejvyšším zákonu mravním,
jehož mimochodem řečeno ovolucionisté nemají,
jsou jen hrou 8 lesklými slovy a nic více.
Dejme tomu, že někdo o základech mravnosti
nio nevěděl a chtěl se z přednášek v Třebíči
konaných poučiti. Přibodilo by se mu, že by
tápai v temnotě a o zdůvodnění mravnosti a
účeln jejím by věděl právě tolik jako dříve.

Všechnu chabost takové realistické mra
vouky osvětlojí slova Laveleyova: „Může
vzdělaná společnost dlouho obstáti bez nábo
ženství? Je mravnost bez víry v Boha a v ne
amrtelnost daše pravou mravností? Ne! Bez
těchto dvou pravd není ničeho již, co by mě
rozumně zdržeti mohlo, abych nehleděl pro

ou a rozkoše vlastní na útraty blaha ostatnich.

, Ze emělosti celého článku, jenž nic neřeší,
jest zase patrno, že realistický směr vychovává
k nezdravé domýšlivosti « omamuje sám sebe,
že zná slabosti jiných, ale uvé nikoli.

+ „
A

Moresy páně Horkého. Mošna slavil sedm
desáté narozeniny. Z blahopřání, která se snesla
na hlavu jeho, byla převážná většína opřím
ných a srdečných. Bylať určena -umělci a pak
člověku, jenž umí rozesmávat, a veselá mysl
půl zdraví. Přišel také s gratulací p. Horký
v „Národním Obzoru“. Těžko uhodnout, jaké
myšlenky před napsáním feuilletonu v jebo
blavě se převalovaly, však tolik jest jisto, že
jeho gratulace pohbřešuje logiky, vlastní již
nejprostšímu člověku, a ohledu, který ve slušné
a vzdělané společnosti jest vědy zachován.
Horký totiž Mošnovi žvatlá do očí, jak již jest
stár a jak každé chvíle může zemříti. Na místo
jasných výhledův a hřejivých slov, která staří
lidé vždy tak rádi poslouchají, maluje mu před
očima černé peroti blížící se smrti. Tak na př.
vizte tuto pešetrnou nejapnost. Horký viděl
Mošno na jevišti, když představoval Jiráskova
„Otce“. Stařec zlomený sedí na zápraží, když
odcházejí družičky, a Horkému 80 zdálo, če po
jevišti venula tucha skutečnosti, tucha smr
telné síly, která nedá nio na přestrojení a
podtíná v kulisách i herce.

Horký Mošnovi zazpíval, dokazuje, že
může leckdo získati jmena episovatele, aniž má
zároveň potřebného vzdělání a vhodného úsudku
ve věcech nejobyčejnějších. Když Horký povy
kuje proti „klerikalismu“, ta ovšem postačí,
když něco vůbec semeje, ale pro mondré psaní
není křesadlem, od něhož lítají jiskry. Nechť

neboť může 60 snadno státi, že Horký ve své
rostoduchosti na místo vonné kytice přinése
im jako gratulaci máry a pohřební příkrov.

bnde považovat sa projev své obzvláštní ge
niálnosti.

Obrana.
(5) Ku sjezdu „Velných myslitelů“

v Praze. Má býti sjezd manifostačním pro
jevem pro svoboda smýšlení. Bude se mlaviti
o útisku lidí, kteří chtějí jednati svobodně.

Proto navrhujeme, aby volní myslitelé v Praze
prohlásili veřejně své určité stanovisko k 60
cialistickým násilníkům zvláště ostravským,
kteří barbareky propásledojí proletáře jiného
smýšlení. Také by bylo dobře pojednati o „svo
bodomyslném“ prohlášení ústředního orgánu
pokrokových učitelů českých, jež zoí: „Ne
přiznáváme práva rodičům, aby jiš od mládí
dětem směli vštěpovati cokoliv z přesvědčení
svého a víry své, byť to bylo i náboženství.“
Dále nechf sjezd dobře rozváží prohlášení sa
mého protikatolického časopisu „Přehledn“:
„Volná Myšlenka, jak u nás vystapuje, není a
nebnde tím, čím ji chce míti dr. Bartošek
(jeden = hlavních jejích sloupů českých. Pozn.
red.) Je lo nesnášenlšvá sekla, která, kdyby mohla,
znásilní každou volnost odpůrcova projevu stejně
jako inkvisice.“ Nechť též sjezd vyřkne svůj
úsadek o sprostotách, které chrlí česká „Volná
Myšlenka“ na hlavy těch, kteří, chtějíce uží
vati své svobody, jdou jinou cestou, než „volní
myslitelé“ čeští. Jest přece zcela vhodno zkou
mati, jak se chovají k svobodě jiných ti „volní
myslitelé“, kteří k vůli „npevuění svobody“
cizokrajné přátele do Prahy volají.

Nechť také pražský sjezd otevřeně a
poctivě vysvětlí stanovisko a poměr „Volné
Myšlenky“ k zednářům, kteří do Prahy přijdou
taky a jimž „Vol. M.“ nikdy ani slovem neu
blížila, ač proti vlastním pokrevencům útočí
nadbytečně. ,

(3) Jakou dáte mábraduf Vnedělním
„Čase“ píše se o „bydře klerikalismu“ ve škole
Prý „náboženství ve formě dnešní je vůbec ve
škole absurdní... Nepřispívajícka poznání,
a to ani věcně ani methodicky, z důvodů vě
deckých náboženství ve Škole je moment ru
šivý.* — Zkrátka „volní myslitelé“ pozorají
roztrpčeně, že křesťanské náboženství posky
taje pevný a ucelený životní názor, na všecky
důležité otázky životní dává přesnoa odpověď.
Ale — volní myslitelé tak dalece nedospěli.
Sbánějí náhrada rozptýlenými cestami a po
nezdara svém aspoň si uleví útočením. Jděte
se, pánové, zeptati do Ostravy, jak tam působí
ušlechtile životní názor socialistický, jímž se
tam nahražojí idey náboženské.

Politický přehled.
Zemské sněmy pomalu již se chystají ke

krátkému zasedání, ale sněm království Čas
kóbo dle všeho nebude svolán a nesmí býti
svolán, jak si Němci přejí, jen aby se na něm
nemobl projednati nový volební řád pro zem
ský sněm. Pro nevraživost německou nemůže
se jednati ani o ozdravění financí zemských.—
Mladočeský posl. dr. Josef Herold na schůzi
voličů na Král. Vinohradech pojednal zcela
správně o politické situaci. Varoval před
jskýmkoliv tříštěním sil českých a volal po
sjednocenosti a svorném postopu stran Čez
kých. Svaz českých klabů právem nazval nej
světlejším bodem zasedání. První zasedání říš
ské rady nazval dr. Herold zcela případně
stavem kvašení a vývoje nového parlamentu.
Bar. Beokovi většiny se zrovna nabízejí. Věčně
dělat oposici mohou jeo politické děti, Každa
rozamná politika musí směřovat k dosažení
moci a vliva ve správě stétní. — Vláda zanáší
se úmyslem doplnití ministerskou rada mini
strem krajanem jihoslovanským; chce ta míti
muže, který by dobře znal poměry jižních zemí
rakonských.—Vlaští poslancisněmutyrolského
na schůzi v Trienta prohlásili, že zanechají ob
strukce, dostane-li se jim záruk, že v příštím
zasedání projedná se volební oprava, kterou
by se upravily poměry v zemi v ohledu ná
rodním i sociálním zcela modaraě.

Na mezinárod. rozhodčím sonda v Haagu
přijat návrh, aby zřízen byl stálý mezinárodní
soud rozhodčí. Návrh přikázán zvláštnímu vý
boru, jenž jej má prozkoumati a zpráva 0 něm
podati. Nápadno jest, že se hlasování zdrželo
12 států, především zástupci všech menších
států evropských, ale i zástapcové Rakousko
uherska a Španělska. .

VMarroku došlojiž k boji mezi frahcouz
ským vojskem a povstalci, Lodstvo francouzské
bombardaje okolí města Casablanky, došlo i
k boji na pevoině před Casablaakou; Maurové
odražení s velkými ztrátami. Dumorodci chy
stají se i na jiná místa, Amarocký sultán jest

bezmocný Evropané houfně prchají. —Ve Spojených státech šíří se velmi stávka
telegrafních a poštovních úředníků.

Nejdp. biskup odjel ve středu do Olo
mouce k obilen nejdp. arcibiskupa Dr. Fr. Sal.
Bauera, odkud se vrátí dnes. V neděli bude mít
pontifikální měi av., pak zúčastní 86 posv. 6Xer
eitil a po nich posvětí oltářní kameny.

Vzácné návštěvníky hostil v minalých
dnech biskupský zámek v Chrasti. Byly to náváté



vy J. J. knížete Fr. Josefa Auersperga a knížete
a kněžny z Cilloredo-Mansfeldů; dále ředitele
král. zem. Národ. divadla p. G. Sebmoranze, bás
níka Bohdana Kaminského a sekretáře zem. výboru
p. dr. Em. Háchy.

Ve sehůzí městské rady králové
hradecké usneseno: Důchodenskýúřad byl po
nkárán, aby c. k. okres. hejtmanstvím schválené
účty za dodanésvětlopro kostel sv. Pavluv Pou
chově v částce K 6040 a 2080 vyplatil. — Kšá
dosti msgiatrátu ve Vídoi poukázán byl důchoden
ský úřad, aby náhrada mimořádné podpory v částoe
K 10— zdejšímu příslušníku Č. Vitichovi udělené
vyplatil. — Výkaz pokladní botovosti ze dne Ď.
erpna 1907 a ze dne 12. srpna 1907, důchoden
ským úřadem předložený, vzat byl na vědomí. —
Panem div. řiditelem Ed. Aschenbrennerem složená
kauce v obnosu K 2000 — vzata byla v příjem.
— Zdejším dvěma chudým příslušníkům zaplaceny
budou léky na recepty, vydané měst. lékařem,
jednomu pak zaplacení těchže bylo odepřeno. —
Tůchodevský úřad se poukáže, aby přijal poplatky
za pronajatéchladicíkomoryv měst. jatkáchv mě
síci srpnu. — VYzatabyla na vědomí zpráva poli
cie o stížnosti A. Pekárka ve Vídoi na sirotka F.
Jelínka e zpráva techn. kanceláře o komissi ko
nané ohledně zúžení innndačního příkopu u „Mo
rašovky.“ — Schváleny byly návrby živnost. od
boru: c. k. okr. hejtmacství ve příčině utvoření
vymetacích obvodů a maximálních sazeb komi
nických; návrh na zřízení obecní mostal váhy
postoupí se techn. kanceláři k vyjádření, nedo
poručí se udělení nové koncesse kominické Jose
fu Slepičkovi » Březových Hor pro Hradec Král.
Záležitost úpravy podomního obchodu cakrovin
kami, čokoládou atd. po hostincích . vyřídí p. po
lic. referent. — V záležitosti úpravy nedělního
klidn o třech hlavních svátcích uč.ní se dotaz
k zdejším živnostenským společenstvům. — Zamí
tavý návrh živa. odboru v záležitosti udělení
koncesse hostinské a kořaleční pro dům p. Peška
čp. 427 postonpí se měst. zastupitelstva. — Jedna
podpora chudinská byla udělena a jedna zvýšena.

Poučná pojíšďka, pořádaná Stře
dolabským komitétem. Vyhovajevšestran
nému a naléhavénu přání obyvatelstva v Polabi,
uspořádá Středolabský komitét pojížďku po Střed
ním Labi za účastenství sdružení říšských poslanců
polabských a zemských poslanců příslušných po
labských krajů, referentů dotčených ministerstev
a technických expertů. Účelem pochůzky této jest:
eblédnoati a seznati npnější stav devastací Střed
ního Labe, regulačních prací na něm prováděných,
projektů pro aplavnění a úpravu dotyčných tratí
již připravených, dále škod, způsobených katastro
fální povodní z července 1907, projektů zahrážek
na Horním Labi v lese „Království“ u Dvora
Králové a na Úpě ve Slatině, regolace Úpy a me
liorací v jejím povodí a informovati se o možnosti
zabezpečení meliorací polabských pozemků zařa
děním meliorační kostry v projekt splavnění a
úpravy Středního Labe. Pojížďka započne 20.
erpna 1907 a skončí 24. srpna 1907. Dne 19. t.
m. večer o půl 8. hodině předběžná achůze v sále
„Grandhotelu“ v Hradci Králové, kde bude ozná
men program a přednešen krátký odborný výklad.

První výstavku „Včelařskéhospolku
pro Král. Hradec a okolí“ pořádánabyla
ve dnech 10.—12. srpna t. r. v obecných dívčích
školách v Hradci Králové. Vydařila se nad očeká
vání skvěle, a doufáme, že přinese v budoucnu
dobré ovoce nejenom z ohledu hospodářského, ale
i národního. Bylť tu podán důkaz svorné práce
v krátkém čase, a to práce takové, že 8 hrdostí
můžeme říci, že jméno „výstavka“ směle zaměnénů
býti mohlo ve „výstava“. Každý návětěvník,
včelař, nevčelař odcházel uspokojen, neboť prak
tické a ladné nepořádání každému se zamlouvalo,
což dokazovaly veřejné projevy pánů včelařů z místa
a okolí, mezi nimiž nalézali se i někteří koču
jlel učitelé včelařství ze vzdálenějších krajin. —
Výtečné výrobky =.medu přírodního zhotovila
elečna A. Hrnčítová ze Slezského Předměstí;
umění její bylo všestranně obdivováno. Výtečný
krém, granátové aspiky, zavařeninou nadívaný
závin atd., vesměs vlastnoruční výrobky slečniny
zasluhují plné uznání, 8 doufáme, če budeme mít
častější příležitost ve včelař. schůzích okoušeti
aladkdsti medové tak účelně upravené. Též vý
tečné medové výrobky choti člena výboru p. Fr.
Podbory docházely zasloužené pozornosti a šly
při ochutnávání na dračku. Květinovou výzdobu
obstaral p. F. Podhora a čalounickou p. J. Thoř
oba z Hradce Král. Návštěva byla velice četná;
nadějeme se, že práce korunována bude výsled
kem uspokojivým. Příště o dalších vyatavovatelích.

Vzájmu zachování Hory Kunětické.
Okresní zastupitelstvo v Hradci Králové usneslo
se ve schůzi dne 5. srpna 1907, aby nebyly sub
vencovány a ani do okresní správy přejímány ta
kové silnice obcemi stavěné, k jichž stavbě pou
žito kameno z Kunětické Hory. — Měl tedy apel
našeho listui jiných časopisů přece dobrý účinek.
Přtomné rozhodnuti slouší okres. sastapitelstvu
ke cti. Kéž jen takové usneňení 96 stane také
všude jinde! —

Pozor ma jmserty! Výhodu inserování
v katol. listech. pro láci velmi rozšířených vycítili
pojednou lidé, kteří pod křesťanskou firmou nabí

sejí prostomyslným katolikům všelijaké „sbytky“,

nějí“ Zatím co napálení katolíci objednávají, staví
se- pálený obcbodník do řad protikatolických a pro
dává. statečně „Ruch“ a „Pravdu“, aby katolíky
neprosíravé o ty posledaí „sbytky“ víry oloupil.

Z Nechanic do Nechanie. Můjty Tondo
kolenatej! Tak oi lidičky považte! Ten náš zelený
filek má zas o jednu fankci víc. Zvolen zase jako
vždy jen a jen zdůvěry lidu, aby ty pány naučil,
jak se má konkurovat s ústavem drahým. Zdá se
vám to snad nemožné == a jde to! Vždyť jsto
přece četli, že zelená platí. Abyste mu to snad
nevyčítali, teda vámto vymobl, že teď zas budete
platit vy. Někde padnou koupy, jinde příjdevelká
voda, u nás padly přirážky. Mlavte našim lidem,
co chcete, nevěří vám. Ale sotva začne policajt
chodit s pytlíkem vybírat přirážky, to máte vidět,
jak se každý vtěch kapsách prohrabuje, honí ten
krejcar z kouta do kouta, potí Be, nadává, a den
po volbách uslyšíte, že 2 důvěry lidu opět zvo
len náš milovaný, atd. No zatím to vydržíme, alo
napřesrok se noudržíta smíchy! Přibližně 1209,
obecních, asi 80%/,okresních, 659, zemských, 16%,
školních, to máte kulatě nějakých 280", přirážek,
čili skoro 3 zlaté na zlatku. No víte, to už jest
vymoženost. A tomu pak, kdo vám to namotal, až

abychom neztratili tu jeho milou tvář! Každý ne
božtík bez skřipce vypadá jinak, a aby za živa
chodil bez něho, to nejde, takhle je to lepší, lidé
aspoň člověku nevidí do daše. Jo, my jsme ma
zaní| Teď budeme mít však oproti tomu příjmy.
Ve sklepě měšťanské Skoly zpachtaje se rybolov,
budou připlácet různé průmyslové podniky, jako
škrobárna, prosím s velkým „Š“ a bude se chytat
místo na Špek na staró železo. Ale nebudou 88
chytat jen ryby, ale také jiná sorta jako vydry
s malým „v“ a podobní obojživelofci. Tady vtěch
našich vodách by bylo místo toho potřeba nasa
dit štiky, aby ty kapry trochu prohnaly. Ale a
nás, kdepak! My jenom zpíváme tu starou: Ne
bude-li pršet, nezmokaem.

Z Hrádku n Nochamie. Vysoceuroze
ná paní Marie hraběnka z Harrachů, nejvyšší
hofmistryně císařského dvora, dovede každoročně
učiniti na počest narozenin Jeho Veličenstva
dítkám školy hrádovské zvláštní radost. Lodského
roku jejím nákladem bylo v zimě atravováno 60
školních dítek a letos dne 18. Brpna 1907 po
bostí všecky školní děti úhrnem 170 v zámku.
Jest podívaná, jak dítky vždy se na uroženou
paní těší, když uslyší, že zavítala naHrádek,
neboť srdce šlechetné dovede k sobě mládež ve
lice upoutati. Panující pán Jan hrabě s Harrachů
každoročně přispívá značným příspěvkem k potře
bě chudých dítek. Voláme z plna srdce: Bůh
všemohoucí žebnej a dlonbá léta ve zdraví za
chovej Šlechetnon rodinu hrabat z Harrachů!

Z Jonefova. Přál bych si věra, aby vý
robce klamných a lživých klevet, pronešených o
mně v Ratiboru, ze zákeřnického úkrytu svého
vyšel na světlo a objevil se celou tváří a plným
jménem svým. Víť sde keždý, že pravdy v útoč
němělánku tom není. Calumniare fortiter, semper ali
guid haeret. Hájiti se není mi zapotřebí— obhájí
mne v případě potřeby a promlaví za mne lid,
který předobře zná a dovede posondit můj život
a práce mé v pravdě. — J. K. Vaníček, farář a
osobní děkan v Josefově.

Z Borehrádka. (Žebráksociální demo
krat.) — V celém okolí známý žebrák Petrlák,
chuďas s velikým hrbem, vzbuzoval u každého
soucit a dostával hojně almužny. Někteří však

ani netušili, že žebrák ten byl smýením celesociální demokrat a jako takový i když někdy
šel do kostela, Šel jen na výzvědy, aby z kázaní
sí tropil smích, věcem náboženským 86 posmíval,
ba svědky prokázáno, že i rouhavé řeči vedi a
samo sebou se rozamí, kněžím nadával a je tapii.
Několik dní před náhlou smrtí svou dal do raky
svého faráře sám dopis obsahu urážlivého. Sv.
svátostí nepřijímal již po mnoho let a o nějaké
sbožnosti nemohlo a něho býti ani řeči. — Za ta
kových okolností jednal jistě zcela správně p. ta
rář Vacek, kdyš zadarmo mu udělal výkrop, ne
bot pohřbu s průvodem s domu nezasluhoval.
Odepřel pohřebi za nabízený poplatek prý 5 K,
který byl by odepřel i třeba za 50 K nabíze
ných. Bydlil totiš v domku snámého obec. haj
ného Tomka, který z lásky u c. k. soudu
proti p. faráři přísahal, a tu není radno knězi
tam jíti, jelikož by Tomek při modlitbě knězem
konané mobl saso slyšet urážku učitelů. — Snadno
si každý pomyslí, jaký rámas povatal proti vdp.
faráři od soc. demokratů a 8 nimi spřízněných
pokrokářů i několika učitelů. Ustanoveno, aby
celý spolek socialistů čel na pohřeb s hudbou.
Řídící učitel Kajetán Peiskr ze Žďáru poslal na
rakev květiny a pro všecky Bocialisty Červené
karafiáty. Již toto celé sařízení pohřbu nad alunce
jasněji dokázalo, že musil býti žebrák Petrlák
plnokrevný socialista, neboť jako nikde tak ani
u nás nejdou soc. demokraté na pohřeb člověka
zbožného a pravého katolíka, neboť tomu se jen
vysmívají, nazývajíce jej studeným klorikálem.
Byl tedy Petrlák jistě teplý, ba horký ne-li šbavý.
Býval snad kdysi hodnější, ale od doby založení

a jednal dle komanda didovako-ačmecké a nově
recké sociální demokracie a dle návodu jejich:
fečníků. Nechoe-li někdo toma věřiti, ať uváší,
Co napsal gocialista poslanec ©Fischer v listě
„Nene Gesellschaft“ — „Nová Společnost“: Milli
onové našich soudruhů nemají víry a navštěvoje-li
Jedea nebo drubý ještě kostel, je přece uvnitř
víře- odojzen. Upřímný batolík do našich řad ne
vstoupí nikdy, protože sociální demokrat a popí
ratel Boba jsou jedno“ Sociální demokracie na
sjezdu v Lansanne r. 1867 prohlásila: „My ná
boženství oechoeme.“ Steiner řekl: „Sociální de
mokracie pracaje pro nevěra.“ Tohle žádný Boci
álal demokrat nepopíral, my to víme a ví to celý
svět. Je povinností každého 800.dem. bezbožectví a
a učení Darwinovo, že jeme zvířaty, rozšifovati.“
Mohl bych pokračovati do nekocečna, ale toto již
postačí na doklad, kam vedo sociální demokracie.
Kdo se jí přichytí, jest ztracen. Tím však neří
kám, že všichni členové této organisace demo
kratické jsou ztraceni. Jaou u nás velmi mnozí,
kteří 8 celým směrem v duši svó nesouhlasí, jsou
však násilím nucení býti členy apolka toho, cbtí-li
býti ušetření posměchu a urážek několika málo
předáků, z nichž jednoho ani nikdo do bytu nechce
pro jeho smýdlení, takže musí bydliti ve chlévě.
Zajímavo však zviáště bylo pozorovati při onom
pohřbu osobu smíačného již učitele Kajetána
Peiskra, který s bradou vztýčenou ačerveným ka
rafiátem v dirce u kabátu vykračoval si pyšně
v průvodu soc. demokratů. Vzpomněl jsem si ihned
na článek „Učitelských Novin“, kde psáno: „Sym
patie pokrokových učitelů náležely dávno sociální
demokracii — pokrokoví učitelé vltají vítězství
soc. dermokracie.“ D3 počtu těch pokrokových ná
leží také náš milý Peiskr, který svoji pokrokovost
dokazuje i tímto způsobem: Kačzi říká — posvé
cené boty; o svém faráři se vyslovil, že na pohřeb
mu jíti nesmí, jelikož by prý jeho mrtvolu zne
uctil (což známo c. k. okres. školal radě v Rycb
nově n. Ko.) — Kaězi říká: flanďák, a každý
klerikál jest vyvrhel člověčenstva (žaloba pro vý
roky ty podána u c. k. okre3. soudu v Kostelci
n. 0.. S dětmi ve škole, jichž jast přes 70 kato
liků, nechtěl se modlit k vůli jednomu jinověroi
Zdrávas Maris.“ Občané ze Žďára podali proti
němu k c. k. okr. školní radě petici podepsanou
150 podpisy, aby byl od nich ihned přesazen —
a nestalo se v tom směru dosad nic. — Od prvých
let podučitelských v Borohrádku byl v ustavíčném
konfliktu s kněžími všemi a zvláště s býv. vikářem
Skokanem. — To je přece, milý ótenáři, pokrokář,
není-li pravda? Jaká to slast a blaženost pro
kněze spolapůsobiti s ním aa škole, aby mládež
dle zákona byla nábožensko-mravně vychovávánal
Připadají mi opět ns mysl slova „Českého Učí
tele“ č. 42., časopisu váech organisovaných uči
telů, který ty „své“ dobře zná, a ten píše: „Ne;
horším úkasem mezi námi je — jalovina chatrného,
povrchního vzdělání, když jest spojena 8hloup'm
se nafakováním a vyvyšováním nad okolí“ —
K toma bez poznámky připojuji ještě zásadu
Dra. Luegra, starosty města Vídně: „Žádný soc.
demokrat nesmí na školách vídeňských býti uči
telem, neboť soc. demokrat jest atbeistou a jako
takový nesmí býti učitelem dítek ve škole, dokud
bude platit první paragraf školského zákona, še
výchova má se díti mravně-nábožensky. Soc. de
mobrat je republikánem 4 jako takový musil by
při přísaze učitelské přísabati křivě. Pak-li již
jako učitel osvěděl se býti soc. demokratem, nesmí
býti ve škole trpén, poněvadě porušil příssbu.“ —
Tak soudí sturosta Vídně dr. Lueger, jinak svadí
starosta Borobrádka p. Smrtka, který při posled
ních volbách do říšské rady dal plnou moc sa obec
Borohrádeckou — soc. demokratům v Jelení! Ina
není starosta jako starosta arozdíl mesioběma jest
asi ten jako mezi Vídat a Borohrádkem!! Ku
konci jen krátce odpovídáme pisatelům do Osvěty
Lida, Práva Lidu a Nár. Listů: L. S tím Drosdem
nedělejte se již eměšnými. Za Drozda zaplatili
ohromné sumy penězkněší na darech a slevách
svýchvkladů. pak jete, vy husité, zaplatili za
svého Orta? — A ten patřil do vašeho tábora.
Vy jste nedali na sanaci záložny nic, leda hodně
aprostých nadávek kněžím. Ostatně věnujteraději
pozornost jinému „drozdovi“, |ae knězi, který od
letěl — s místa svého, když tam „vyzobal“ kou
Sum 8e z toho „nazobaného“ pěkně se uhní
zdil. O ostatních „drozdech“ prozatím pomičím.
2. Nevyčítejte p. faráři nesnášelivost a metivost,
byl on až příliš snášelivý, když již po 12 let
nechal si líbit od vás všecko sprostáctví. On vám
má z lásky křesťanské všecko odpouštět, abyste
mohli býti stále drzejšími, a vy nejspíše £ lásky
křestsnské jej tapíte. Milí pánové, p. farář se jen
bájí proti vašim útokům a odráží statečně vaší
zlobu a odtod ten váš proti němu vztek. 8. Ta
„Vackovina“ není příčinou všech těch nepokojů,
ule „Vrbovina, Havránkovina, Smrtkovine, Peis
krovina a Myškovina — a dokud toto kvinteto se
nerosejde, bude v Borohrádku a okolí stále bráti

vrzavá muzika“, ve které vy si tak libujete
k velké ostadě — celého Borohrádku.

V Dobrušee založen byl pokrokový poli
tický klub, jehož předsedou jest p. starosta obce
Eduard Žižka, lékárník. Tím asnaby pokrokové
bezpochyby valně získají, neboť p. starosta je
snám jako věhlssný výrobce korunkového „No



vákova mazání“ a beuzomentových pastilek, « če
hož už „uasekal“ tisíce. „Proto“ pokrokové po
litice asi rozumí a za předseda pokrok. klubu vý
borně se hodí. V masání je skryta politika. Kdo by
to tašil? Koberovská houfnice chrlí « Pardubic do
Náchoda své nápady, sby jimi „navoněla“ a za

sypala všechny účastníky snamenitého krajinského
sjezdu strany katolického lidu v Óechách, kona
ného dne 21. července t. r. Posmívá se vyzáblým
postavám (tkalců z hor, jako by její srcialisté
z-tkalcoven v Náchodě byli silnější. Uráží náš
lid, že plnil židovské kořalny, že byl zpit ko
řalkou a stále na potapu mele o kořalce, takže
to vypadá, jakoby sám bez toho nápoje nemohl
býti, když ho stále na mysli má. Socialisto, vspo
tmeň si, co je vaše strana, kdo jsou vůdcové její,
kdo v Náchodě vydržuje kořalny, pro kobo jsou
postaveny, a nelži tak drzel Když jsi již nevě
Heim, nebuď aspoň brobým. Nenadávej českému
lidu „blbý dav, zpitý kořalkou“, „černá koborta“,
„černá armáda“, „černá partaj“, neboť nadávat
dovede každý hrobián. Nelži, že „národní 80c.“
šli v průvodu, ale podívej se do 13. řádku shora
a najdeš, že sám jsí uapsal, jak mnozí z účast
níků byli zdobení bílými karafiáty. „Národní“
měli truc výlet do Bělovse. Buď k nim apravedli
vým. Nenazývej banbou, jestliže někdo z kato
ků přijde do Sokolovny, nesl to ani svobodo
myslné ani pokrokové. Nechtěj z kouska náchod
ské zahrady dělati pole Romové pohanských Prusů.
Btodený obklad na hlavu a klid — to t3 snad
s tvé horečky aspoň trochu vyléčí.

Jan Bachtele v Úplel koncertovativade
v sobota dne 21. září t. r., kterýmžto koncertem
zahájena bude krátká řada koncertů v Čechách a
na Moravě, které jsou z většiny již dříve zamla
vené a slíbené. Na to podnikne mistr Buchtele
velké umělecké tourneó do jižních států, které
končiti bude dvěma koncerty dae 14 a 15. pro
since 1907 v Cetyni na Černé Huře, Proslulý
umělec náš koncertuje tento čas v Rasku s (a
kovými velkými úspěchy, že musel svůj pobyt na
Rusi až do kooce tohoto měsíce prodloužíti, aby
alespoň částečně veškerým přáním a nabídkám
hlavně uměleckých kruhů petrobradských mohl
vyhověti.

Z výstavy chrudimské. (Dne11.srpnu
1907). Pout chrndimská, která každorcčně přivábí
do král. věsného města Chrodimě tisíce návštěv
níků, měla letos mocnou pomocnici v okresní ho
spodářsko-průmyslové výstavě v Chrudimi Tialce
lidí s dalekého iblízkého okolí navštívilo v neděli
Chrudim, město bylo naplněno cizinci, kteří nedba
jíce parného žáru slunečního, živě brali podíl na
pouti i na výstavě. Výstava, která nachází se v měst
ském parku a v budově gymnasijní, nevybočuje
z rámu krajinských výstav okresů nebo měst jiných.
Excelluje jedině množstvím vystavovatelů, asi prý
800, a maožstvím vystavených objektů, asi 7800.
Ale z těchto výstavních kusů tvoří valnou většinu
výstava hospodářských strojů, nástrojů a pomůcek,
jež až do únavy ruší svou Červení, žlutí a křikla
vými barvami krásný vzhled velebného parku. Ex
posice hoapodářakých strojů je opravdu veliká, ale
není nikterak krajinská ani okresní, vystavují ta
firmy nám známé z výstav jiných předměty již ti
elckráte zkoušené a viděné, zde ovšem zceta nové,
přece však jinde již dávno snámé. Co snad budí
nejvíce pozornosti návštěvníků starých i mladých
z exposice v městském parku, je ta různá zvířena
v klecích umístěná. Zajímavější je výstava v bu
dově gymnasiální. Oddělení zahradnické, vtísněné
do úzkého prostranství, vykazuje pěkná čísla. Po
fadatelem toboto oddélení byla místní odbočka
Zemské jednoty českých zahradníků. Jaou tu pěkné

sbírka semen, květinářské umění — vazačatví,
České Zahradnické Listy, plány zahrad, veliká
Berděkova sbírka bub, jež jsou bohužel již nvadlé.
Dále jest oddělení literatury hospodářské odborné,
výstava časopisů, jež zavítá prý také do Hradce
Králové, výstava ženských ručních prací a docela

obyčejná jen na vyplnění asi použitá sbírka pomůcek školních, jejíž vlastníkem jest asi gymnasium
gamo. — V druhém poschodí je výstava drobných
výrobků průmyslových a řemelníckých Nic zvlášt
ního neviděti, ale přes to výstava působí dojmem
roskošbým. Vhodně volené místo stinného parku,
jehož mohutné etromy majestátně sklání 88 nad
pěkné upravenými stesičkami, překonalo jiné vý
stavy krajinské, jichž budovy výstavní postaveny

o na plochém, bezostinném poli. Takto Chru
mse svou výstavou za návštěvu stojí, a nysme,že stane se dostaveníčkem oelých Čech. Upozor

ňojeme při tom na velice zajímavé a rozsáhlé sbírky
Chrudimského průmyslovéhomusea, jež jest zdarma
otevřeno po celou výstavu. Možno říci, že před
sednictvo, které má mnoho osvědčených pracovníků,
Jako řid. Ad. Eckerta, Zd. Křečana, Fr. Rychlíka,
AL. Berana, J. Koblasn, N. Nováka, Schmoranze,
Pleskota, Kudrnu, MUDra. Podroužka, pí. Konič
kovou, alč. Hahnovou, Pilaře, ole. radu Kočího,
Kedeka, Fendrycha, vyplnilo úkol avůj čestně, a
doufáme, če is plným morálním i Anančním effek
tem. Program pro další dny jest: V sobota, dne
17. arpna: Výstava drobného zvířectva hospodář
ského. V neděli, doe 18. srpna: Sjezd rolnictva.
Koneert. V ponděli, dne 19. srpna: Dětský den.
Koneert.'V úterý, doe 30. srpna: Sjezd absolventů

hospodářské školy. Koncert. Ve čtrrtek, dne 22.
srpna: Sjezd motocyklistů. V pátek, dne 23. srpna:
Návětěvníci z Moravy a hospodářské apolky. V go
botu, dne 24. srpna: Sjezd ovoenářů. Dan Ústř.
Matice Školské. Koncert. V neděli, dno 26 srpna:
Sjezd živnostnictva. Vraclavská kapela. Protlášení
odhadců a ukončení výstavy s ohů strojem. —
Doporučajeme jako pěkný a krátký výlet.

Velikému hnmsltovi, kolinskému
p. Baškovi. (Pokrač) 3. Pan Dušek píše:
„Obnova“ valgarisaje a překrucuje výroky Hu
sovy. Věta její: „Člověk -mr elným hříchem ob
tižený všecko, Čebo užívá, brade, a ia (I) za ta
kovon krádež trestán býti“ —jest soahrn článků
10, 16, 27, 29, 30, 32 35 a u Gersena (') čl. 19,
jejichž jádro jest článek 30tý: „Bezbožný papež,
biskop, prelát, není žádným pravým pastýřem,
nýbrž zloděj a lotr.“ A věta „Obnovy“: „Člověk
v smrtelném bříchu postavený všemi dalšími,i
dobrými ekutky hřeší“, má býti článek 22.: „Ne
řestný člověk jedná vždy ueřestně, ctoostný
ctnostně.“ —Tak p. Dušek doslovně; mluví ještě
o článcích jiných, o sondu v Kostnici. Kaw to
ež zablháte, pane Dušku? My jame se pvnze tá
gali takble: „Bude kázati p. Dušek, že Čiověk
ve smrtelném břichu postavený všemi dalšími,
i dobrými skatky břeší? Bude někdy tvrditi, že
člověk smrtelným hříchem obtížený všecko, čeho
úžívá, krade a že za takovou krádež má býti
trestán?“ Na tohle se tedy měl) odpověděli pří
mo a dokázati jasně naše „vulgarisování a pře
krucování“, nikoli však dělati výklady o tom, o
čem řeč nebyla. A že jsme se tázali zcela vhodně
e 8 poctivou tendencí, toho jsou dokladem slova
Husova, jimž se p. Dušek cbytře vyhýbá. Hua uapsal
v latinském spise „De decimis“ (Tom. I. fol. 120),
že bříšník, ať koná co koná, ve všěsm smrtelně
hřeší, at se chová činné nebo trpně, ať bdí nebo
spí. Ve „Výkladu víry“ napsal Hus: „Vědomo
Jest, že modlitba učiněná uebodně, jakožto v smr
tediném břieše..., netoliko není užitečna, ale
jest škodliva. Kněz, jsa v smrteiiném hbřieše, a
lid bfiešný, čině skutek, jenž v sobě jest dobrý,
hřiechov přidává a 8 tiem vicce hřeší.“ (Erb.
119 —20, 130.) V téže knize píše: „Každý, jenž
amrtedlně hřeší, krádež činí; neb béře cizie bez
jeho vóte, jenž jest pán; Léťe proti vóli božie
pokrm, zdravie, déšť, alunečné světlo, povětřie,
jako by byl věrný elaba jeho, a jsa lživý a ne
věrný (str. 209). — Ale brubí lidé toho nezna
menají, protož neustavují pomsty pro ten krádež,
ale pro krádež tělestný, zřejiný mnoho sů nakou
nali práv a ustavení ukratsých, s ta držie pev
něji, než božie zákon. A to ukazuje na lidech
převrácená žádost.“ Prý Bůb dal člověku vše, co
má, i tedy život pod úmluvou ctnosti. — Není
ovšem potřebí připomínati, že nauka Husova o
„zlodějatví“ hříšníků odporuje zřejmě jasným slo
vům Písma sv. A o lěchto vývodech Husových,
p. Dušku, nevíte? — P. Dušek praví, že se ne
naučil katolík“ Smečanský svému bluda (násil
nictví) od Husa. Kdo se Vás, pane Dušku, táže
na Smečanského? Jen odpovězte předně a hlavně
na to, nač jste byl tázán. My tázali jame se
docela prostě: „Usiluje p. Dušek, aby liknaví
křesťané byli násilím puzevi k večeři Páně ?“
Nechejme tedy Smečanského a pozorujme Husa,
Ten na otázku, zda jest dovoleno „pácón rytieřóm,
panošiem, měšťanom, krá.óm, knížatóm, šlechticóm
řádem z lásky změtené lidi puditi, aby šli k té
poslední večeři“ odpovídá, že ovšem to právo jím
přísluší. Námitku, že světský pán takové moci
nemá, odbývá slovy: „Přím toho, nebo proto pán
má platy a panstvie, aby zlé urotil mocí a dobré
bránil.“ Po upozornění, že takové nucení nic
platno není, poněvadě se nikdo k Bohu neobrátí
leč o své vůli, doložil Hus: „Věř, že někdy bývá
něco na počátku proti vóli, a potom a vólí; jako
paona někdy velmě nerada za muže jde, chtiec
jiného mieti; avšak, když otec připudí, bývá to,
že potom s ním ráda a tak volně bydlí. A tak
jejie na počátku bezděčné za tobo muže jitie potom
ji jest prospěšné i ku plodu i k jiným věcem. —
A tak již máš, že Slušie pánom světským mocí
puditi slé, aby byli dobří.“ (Postilla II. 238—9).
Téchto slov, p. Dušku, ze spisů Husových nevy
matete; zde jest důkaz, že Hua usiloval, aby li
knaví křesťané byli násilím puzení k večeři Páně.
A v této zásadě snad Hus4 následovati nebudete.
— A k toma všemu ovoji zásadu o donucovací
praksi bájil Hua velice podivně, sám sebe ne
přímo porážeje. V Postille (str. 31.) dovozoje, že
není dcera povinna na příkaz rodičů ani se vdáti
sní pannou zůstati. A pak. dokazuje k vůli há
jení své zásady, jaký bývá prospěch £ přinucení
k nemilému sňatku! 4. Pan Dušek tvrdí, že z naší
polemiky „jest ošklivo, poněvadě skrývá ge v ní
jedovatá kuggosce, še Husovi bylo naměřenojeho
vlastní mírou.“ Na to odpovídáme, že Hus nejenom
odporučoval přísné zakročení proti tvrdošljným
bludařům, ale že též napsal: „Bude-li na mě
které kacieřetvie dovedeno, neodmlávám jako kacieř
utrpěti.“ (Z listu Husova u Erbena str. 277.) 5.
Kolínský huaita píše: „Obnova“ bojí se teď na
plíti na Husa, a proto jej jenom maže; ale smýšll
zcela tak, jako ti v Kostnici. Na evangelíky troufá
si naplíti.“ A teď pravdomluvný pane, račte la
skavě dokazovati, jakými slovy jeme Husa „ma
sali“ a která slova naše byla nespravedlivým „pli“
váním“ na evangelíky. Jen do tobo! Nekalit voda

a dokazovat! Nám není Hus modlou, 0 níž by se
nesměla historická, méně příznivá pravda pronésti.
Kdybyste stokrát frázemi dokazovali, že Hus
mluvil všecko moudře, prozíravě, my Vám atokrat
pádnými důkazy rozumovými a z bistorie vzatými
dokážeme, že Hua neprozřetelně chyboval. A ta
kové dokumenty nejson „mazáním“ nýbrž pravdou
pronášenou k poučení těch, jimž naši protivníci
řeknou pravdy málo. (Dokonč.)

Zmatení jazyků maČáslavsku. Když
Jsmedo gymnasiachodili,bývalotvrdýmoříškem
rozluštit v rovnici o třech neznámých, čemu se
rovná X, Čemu y a čemu « Ale že je svět po
krokovým, ví dnes u Čáslavě každé dítě, že x je
jeden žid, y drahý žid a z jeden starosta. Vypo
čítá se to lebkým způsobem, ovšem se znalostí
počtářakých „knifů“. Příklad to objasní: Pan X
obce koupit od p. Y, majitele domu u hostinské
koncese, ktérou neprovozoval, dům, ale jen 8 tou
podmlakoa, dostanc-li také koncesi sám. Pan Y
rád by jej panu X jakožto souvěrci prodal. Proti
všem počtářským pravidlům vynajde se nejdříve Z,
slíbí se mn celoroční zaopatření jisté moc pří
buzné osoby na stadiu v Praze, a pak to jde bez
tužky jenom z hlavy dopočítat; a výsledkem Be
počtář nemůže minouti, Pan Y prodá, pan X koupí,
zvelebí hostinec na hotel s kuřalnon, třeba v místě
kolem 80 čísel byly už hostince tři, a pan Z má
po starosti a 0 jedna „slzavou“ stanici více. Ří
kají nám tady v té čáslavské kotlině „slzavé
údolí“, Má to být narážka na kořalku. Teď ji také
začali dělat z pelyňku a říkají tomu: „Víno de
Vermouth di Torino zde k dostání“ Tuhle byla
zmíaka v „Obnově“, že jistá redakce v Kraji Čá
slavském sbírá příapěvky v podobě husitských slz
do malty k stavbě jakési babylonské věže na
Čáslavsku. Sotva že to četl ten pán, který by byl
málem svým návrhem o voličské schůzi p. posl.
Šabaty ve Zbislavi vymohl přeložení mírové kon
ference z Haagu do Zbislavi, jako elektrisován
složil pod značkou xyz do „Pravdy“ velepíseň
na tu lokálku z „Obnovy“, popadl „Obnovu“ pod
paždí jako poukázku, a třeba že k městu cestu
dlouhá, šel si spravit chuť. Ale ta prý se nejlépe
napravaje zelovu vodou nebo tím pelyňkem. A va
Zbislavi ho roste, až ho srpem sekají a posílají
materialistům do Prahy k vyráhění kořalek. Lé pe
by bylo posílat jej do redakce „Pravdy“, kde ai
také rádi (ale jen na katolicích) apravují chuť, a
proti žlučové nemoci ho zajisté použijí, nehledě
k tomu, že by dovozné bylo menší. Toma se však
nechce rozumět, aby se ten dar přírody zažitkoval
hned v kraji. Spíše potkáme nějakou babičku vle
koucí k Čáslavi přes Ronov nebo přes Podol ranec
2 leaů, a když se jí otážeme, s čím se to pachtí,
řekne lakonicky: „I nesu klepy u babí hněv do
„Pravdy“, tam nám to jistě vezmou“. Nechceme
však snižovatí p. redaktora tvrzením, že chemii
moc nerozumí — není keždý všeho odborníkem
— ale škoda to je, neboť z toho materiálu, co
mu tam babičky naaosí, vypadne mazání leda tak
na boty. Radíme mu proto, dokud nebude
vařit lepší mazání, aby si je dodával jen svým
podaájbmníkům v babylonské věži na mazání bot.
Ten pán také dobre ovládá gramofon, jak ukázal
při schůzi p. poal. Šabaty ve Zbislavi, takže o
legraci nebude v babylonské věži nouze. Válečky
si nahraje sám svými skladbami, ve kterých, soudě
dle „Pravdy“, bodlá opěvovat hlavně sebe. — Ne
chtěli jsme býti pr-roky, ale čeho jsme ge obávali,
již se dostavilo. K stavění babylonské věže na

Čáslavsku sešlo se Sice příspěvků dost, nalezli
ge i přidávači, takže atavba mohla býti do 3 po
schodí vyhnána, ale zmatení jazyků, jež zírá i
z „Pravdy“ ze dne 9. arpna, udělá asi tomu pa
mátníka husitské alávy a attrakci turistů konec,
a „Pravda“, chce-li nám v této nesnázi prospěti,
nechť vydává pravidelně v každém čísle návod
k naučení se „eaperantu“ nebo „volapůku“, což
bude pro ui vděčným materiálem. neboť jedině
tak umožní se dokončení stavby babylonské věže
na Čáslavsku.

Leš „OsvětyLidu“ proti katolíkům
v Cibotímě. Z České Bělé uveřejněnazpráva,
že v obci Cibotíně xřisuje se Šulferajnská dkola,
ač teprve v roce 1904 a 1905 česká škola ma
tičaí tam byla zřízena. Pravda jest, že do rokn
1894 a ne doroku 1904 v obci Cibotíně byla škola
německá, na které ti „klerikélové“ již od dáv
ných let česky náboženství vyučovali. V roce tom
po mnohém vyjednávání otevřena byla v domě
p. Konferšta škola česká se 60 žáky a vo škole
německé byli žáci 4. A po roce proměněna byla
škola německá Be svolením sněmu královatví Če
ského ve školu českou. A hlavní zásluhu o to má
poslanec za velkostatek na sněmu českém p. Frant.
Sajfert, velkostatkář v České Bělé. Kadil tehdy,
aby se matiční škola nezřizovala, poněvadě vším
právem se domníval, že odbor Némecko-brodseký
peníze na Jiné strané potřebuje. Ala když otevřena
byla škola v Cibotíně, sám a celou rodinou Be
slavnosti súčastnil. Nebyl proti zřízení školy české.
Nejsou ti „klerikálové“ germanisátory, ale ti lidé,
kteří proti „klerikálům“ bojují, připravují půdu
protestantismu a pak germanisaci. Jen ať se se
ptajl faráře p. Ramla, bývalého kooperatora v Po
bledu, p. Em. Teplého, professora v Pardubicích,
kooperatora Kolářakého v Josefově, jak v Cibotíně

náboženstvíučilia pak se přesvědčí,jak vepospěch národa jako vědy kněží síly své obětují.



Různé zprávy.

J. Exe.nejdp.kniše-areibiskup Olomoncký František Naleský dovršil15.t m.
čtvrtetoletí velepastýřské činnosti. V památný ten
den vsnešenému hodnostáři připraveny na Moravě
plným právem veliké ovace. — Když byl arci
pastýřroku 1882.slavněv Brně inthronisovánjako
biskup, vítal český lid s velikou radostí tohoto
odchovance ducha Sušilova. Hnsd prvním kázaním
dobyl si srdcí všech. Za podklad své řeči vzal si
slova, ježiby! četl na hlavním oltáři volehradském:
„Neopouštěj, bratře, Moravany dobré.“ V kázaní
svém pravil: „Bůh jest mi svědkem, že nehledal
jsem nikdy této hodnosti. Ale když mi dána, po
važoval jsem ji za milost Boží a jsem si také
vědom povinností a velké odpovědnosti. Choi krá
četi ve šlépějích av.Cyrilla a Methoděje.“ A svéma
slibu zůstal věřen v Brněi Olomouci. Jest vždy
bdělým strážcem na Sionu. Vyniká jako neúnavný
a bystrý kazatel, jako znamenitý učenec; touší
všecko obnoviti v Kristu, milaje ozdobu domu Boží,
utaraje se pečlivě o výzdobu a obnovu chrámů,
jeví lásku k vědám a umění, jest pravým dachov
ním otcem své arcidiecése. Na arcibiskupský stolec
olomoucký povolán od av. Otce Pia X. 13. května
1904 a vneděli 19, června t.r, slavně jako metro
polita vysvěcen. — Vzpomínáme, jak v Hradci
Král. při katolickém sjezdu r. 1902 pronesl velice

pmara řeč. Kéž popřeje Bůh knězi velikému aedlivému strážci odkazu av. Cyrilla a Methoděje
ještě dlouhá a šťastná léta|

Úmrtí kardinála. V Bologni zemřel
v neděli dne 11. t. m. ráno arcibiskap kardinál
Dominik Svampa. Zesnulý kardinál narodil se 13.
června 1851 v Montegranaru. Studia theologická
konal vŘímě vkoleji Piově, kde dosáhl též dok
toráto kanonického práva a theologie. Byl ka
novníkem ve Fermo, pak profesgsoremdogmatiky a
kanonického práva v Římě na universitě u 8v.
Apollináře. Svého časa byl i spiritnálem v kolleji
Propagandy. R. 1887 stal se biskupem ve Forli,
odkud povolán za arcibiskapa do Bologně, byv
spolu jmenován kardinálem r. 1894. — Kardinál
Svampa byl mužem svérázným, charakteristickým
jak svým mohutným zjevem, tak avou velmi mi
ou a dobrou, přitom však ráznou povahoa. Jest

rovněž známo, že byl jmenován mezi nejpřed
nějšími kandidáty papežského stolce. Zesnalý
kardinál byl vřelým přítelem nás Čechů. Býval
často hostem České kolleje v Římě, jejíž rektor
Mosgr.Leva i prorektor Megr. Zapletal byli jeho
důvěrnými přáteli. Kardinál Svampa byl nadšeným
obdivovatelem Kubelíkovým a velkým přítelem
české hudby s českého zpěvu vůbec. Kdykoli za
vítal do České kolleje, vždy se zájmem naslouchal
seocvičenýmsborům chovancůi jejich hře na housle,
Česká kolej ztrácí v něm velkého přítele a pří
znivce. Také literárně byl zesnulý arcibiskup Bo
loňský činným, zvláště v homiletice,

Organisnce katolických živnostníků
ma obzerm. Po čem na mnohých místech dlouho
se již toužilo, stane se vbrzku ekatkem. C. k.
místodržiteletví povolilo právě stanovy „Sdružení
českých katolických živnostníků v král. Českém
se sídlem v Praze“, kteróž v nejbližší době zahájí
avoji čínoost. Sdružení toto bůde nepolitioké a za
kládati bude moci i na venkově věnde tam, kde
přiblésí se aspoň 10 členů, místní odbory, které
státi se mohou důležitým Činitelem ve všech mě
stech i městečkách venkovakých. Ustavující valná
hromada bode vbrzku svolána. Přihlášky členů
řádných (živnostníků a řemeslníků vůbeo) i členů
přispívajících (jich přátel) s Prahy i venkova při
jimá p. Josef Hovádek, knibař, Praha II., Křemen
cová ul. č. 9., na kteréhož buďtež i zasílány do
tazy, rady i pokyny věci táto ge týkající.

Školní sinšby Boši. Dle oběžníkuc.
k. okr. hejtmanství mají jednotlivé dochovní sprá
vy dohodnouti 8e o návrzích řádu služeb Božích
pro školní děti. Správy Škol jisté mají od organi
sací učitelských jednotnou direktiva a budou 80
lidárně dbáti toho, aby jejich svoboda byla co
nejméně službami Božími „obrožena“. Dachovní
takové direktivy posud nemají. Doufáme, že pří
slušní činitelé učiní náležité kroky, aby práva
církevního na stanovení služeb Božích mohlo býti
solidárně a pokud lze jedaotně hájeno.

Soclální demokracie kapitalistou.
Organisace sociálně demokratická koupila vPraze
hrdé sídlo, palác Kounický za 1,200.000 korun.
Dům stane se střediskem agitační, tiskové a spol
kové práce sociálních demokratů. Co takových
domů mohlo dělnictvo míti už ve prospěch inva
lidního fonda z penár, jež 80c. demokratům so
s pokladen „ztratily 1"

Dívčí střední škola bez náboženství
saložilo dle „Slov. Now.“ několik pokrokových
pánů ve Val. Meziříčí na Moravě. V tyto dny ro
sesílá řediteletví prospekty, « nichž je patrno, že
náboženství na dívčí akademii ve Valašském Mesi
říčí nebude přijato ani movi nezávazné předměty
na ústavě tomto. Tedy jednoduše řečeno, ústav
ber vyznání, beznáboženský, bez všeliké základny
mravní. Katoličtí rodičové budou dozajista střežiti ge
evěřiti děvče své, dcerku, do níž tak mnozí veliké
naděje skládají, rakám pokrokových nevěrců.
V dívěl akademii také je t> pokrokové nábožen

K na ačebné ficky, školního platu pak 200 K
ročně. Obovanky rpensionátu, které musl míti celou
výbavu, stolní příbory, sa byt sstrava bor prádla
budou platit 44 K. Tedy takové děvčátko v pen
sionáté stojí 660 K ročně kromě peněz na běžné vý
dajesa knihy, sešity, šaty, obuv s prádlo. — Přitom
mohlo by se nad uskutečniti heslo drobného boje:
nůž proti noži, ústav proti ústavu; wnad dalo by
Be ústavu se zřejmou tendencí protiklerikální če
liti ústavem katolickým, jenž by na hranicích Slo
vácka a Valašska v některém městě jistě velice
prospíval a zdárně působil.

Židé v Haliči. Dle „Ostrav.kraje“ zemřel
v obci Seretu v Haliči rolník a sůstal židovi dlu
žen 8 korun. Žid to alespoň tvrdí. K vůli této
pohledávce židovský necita žaloval nezletilé dědice
a docílil, že usedlost přišla do dražby. Soudní
útraty obnášely přes 100 K. Když byl nenasytný
věřitel tímto způsobem upokojen, zůstal ubohým
dětem zemřelého rolníka obnos 400 kor., který
byl soudně deponován.

Padměte, plebejcí, do prachu před
majestátem mažů velikých, slunících ge na vroholi
Parnassu a ve vysokých sférách moderoí koltury
vůbec! Karel IV. byl mocným císařem a králem
a nejučenějším panovníkem středověku. Jakkoli
však toužil po slavné paměti, jakkoli jej velebil
sám Potrarké nadšenými znělkami, přece při ve
likém lesku svého jména nepřišel o rozum. Když
se mu středověký pozér Cola di Rienso (hodně
podobný pozóérůmmoderním) vychloubal avojí slá
vou a svým řodem, odpověděl Karel klidně: „Víme
jedno: že jsme všichni tvorové Boží a synové
Adamovi, utvoření z bláta země a že na konec
do země se vrátíme.“ Moravský poslanec Skopalík,
který tolik velikých činů pronárod vykonal, chodil
v banáckém kloboněkuJako kterýkoli jiný ba
nácký rolník. Skladatel Dvořák vystupoval spole
čensky tak prostě, jako bodrý pantáta. — Ale
všimněte si pozérů moderních! Bylo by nemístné
odsuzovati dlouhé vlasy a skřipec šmahem. Leč
směšno jest, jestliže moderní velikáš, nemůže-li
ničím jiným zvlášť vyniknouti, aspoň si kazí zdravé
oči skřipcem, obličeji dodává strojené tvářnosti,
rozesílá svó podobenky do všech obrázkových listů,
atd. V ústech má takový pozór Často slova „národ“,
„lid“, ale přitom horlivě še eanaží, aby Be svým
jednáním a zevnějškem hodně od toho lidu lišil.
Každým hautím, oblekem, řečí chce hlásati: „Já
jsem přece něcojiného než ten obyčejný plebejec.“
— Obrázkový časopis „Český Svět“ má zajisté
nejednu zásluhu o zvýšení kulturní úrovně Čte
nářstva. Leč — co se taky na stránky jeho vtírál
Podobka spisovatele Havlasy na břehu mořském|
To jistě tenhle literát nějak jinak vyhlíží, než

kdyby byl fotogrofován bes toho břehn! Teď zasobraz krajana Baroárkastojícího před athénským
sloupovím a dále jedoucího na lodi snozským
průplavem. Velké činy tu zobrazeny! Leč —toto
vše dá se omluviti; celkem osobní rozmary ne
vinné, neškodné, třeba že pro Širší publikum ve
likého prospěchu neznamenají. Leč zajímavější
úkazl K poučení čtenářetva (anebo epiš k vý
straze ?) vytisknout v témž listě obrázek českého
spisovatele, pod nímž na vysvětlenou čteme: „Autor
románů z české společnosti pan H. sní o posta
vách své nové práce.“ Toble už jest vrchol re
klamy a ještě spíše vrohol posératví. Zdá se, jako
by jinak vážná redakce chtěla ochotným otištěním
podobenky té započíti s žíhavou 6atyrou na mladé
literární aristokraty. Hlava spisovatele H., pokrytá
moderním kloboukem a obtěžkaná bohatou úrodou

geniálních tyšlenek opřona o dlaň, jíž obě„očizakryty, spodní ret velice vážně posunut vpřed.
O čem jen ten genius důležitě a bluboce pře
mýšlel, když ge v této póze dal vyfotografovat?
lou, vejspíš o tom, jak asi podobenka dopadne.
Možná, že tu pózu pozorněji prostudoval, než ně
které souvětí svého moderního románu. Teď mají
aspoň kandidáti nesmrtelnosti vzor, jak se mají
tvářiti, jak každý prat ladně na oči položiti,
chtějí-li přijíti do disposice a nejlepší apisovateleké
perly z hlabokých vod své moudrosti loviti. Skla
datel Dvořák prostomyslně se vyjádřil, že při
komponování jest hlavní věcí mít dobrý notový
papír; teď zase obrázek apieovatele-aristokrata
názorně napovídá, jak jest potřebí se tvářiti, jakou
moderní pózu zaujati, aby těžké, živné myšlenky
« hlubin vypluly na povrch. Ovšem občan snázory
století minulého by řekl: „Raději čísti myšlenky
té blavy nčeně ponořené v sručnou spisovatelskou
pravici než dívati se pouze na hlavu samn. Jen
raději ven 8 tim novým, oslňujícím románem!
Hlav a to dosti učených našinec vidí dost.“ — Mo
derní etiketa však žádá, aby napřed spisovatel se
předatavil svým zevnějškem. Reklamu jest potřebí
dělati dřív, než se objeví uzrálý plodl Nyní vy
střelí mladý kandidát nesmrtelnosti do světa
správu, že započal skládati tu neb onu operu,
nebo nějakou velikou báseň. Listy české uctivě
otisknjí podobu muže tak slavnóho, který — sa
počal. Ale ptej ne třebas za rok, za dvě léta, kde
ta olibovaná opera se zpívá, a nedozvíš se nic.
Leda po čase čteš lamentaci takového zázračného
umělce na „neporozumění“. Jakým byl tenhle jinak
slavný Šekepír šosákem! Nepostaral se ani po
velikých trinmfech o sepsání vlastního životopisu.
Miokievioz chudák při apisování slavného „Pana

Tadeusze“ měl na nobou bačkory, věsal v starém

šupanu. Národ polský síce prohlásil jeho práci savelmi krásnou. Ale kdybyai byl Mickiericz před
započetím svého díla navlékl na ruce aněbobílé
manžety, hlavu ponořil učeně do dlaně (a dal se
v té póze malovatí), byl by sepsal své dílo ještě

P A table Božena Němcová! Na sobě starýoblek, při spisování přemýšlela, co bude druhý
den jíst. Ach, jaká prósa, nemístná průsa. Teď se
oslavuje její „Babička“, pravda. Ale co ja Něm
cová proti modernímu mladíkovi, který zpytuje,
kontroluje, kritisuje, anslyenje dacha doby bned
dvěma páry očí, ačkoli dle spátečnického názoru
by ma dvě přirozené oči zcela stačily? Moderní
duch doby žádá originelní póza; to jest velice
důležitá podmínka úspěchu. A vy, plebejci, kteří
Jste ještě nevystoupili do nadoblačných výšin,
v nichě sluní se moderní pozéři, padejte v prach
a šasněte při pohledu na vážnou tvářnost Iví blavy,
v níž dřímá mnoho a mnoho velikého, co so vňak
posud nechce probuditi.

Kdo zavinil demoralisnel ma Ost
ravskaf Socislistický „Duch Časn“ se krontí
všelijak, mluví o nedoslatečném úkolství, farářich
a kaplanech, mizerných sociálních poměrech, o ná
botenských fanaticích, jen aby odvrátil pozornost
od hlavního vinnlka, Na to ma odpovídá 14 t.m.
„Ostravský Kraj“: „Faráři a kaplani jsou tedy
vinni, že 8oc. dem. horník Bachman probodl hor
níka Štembáka, oni jsou vinni, že 80c. demokrat
Dermíšek za bílého dne a rovolverem v ruce
oloupil zednického učně, oni jsou viani, že „Čer
vánky*, „Rašplí“ a jinými soc.-dem. tiskovinami
odchovaný Břenek zavraždil četnického strážmistra
Janhuba, oni json vinni, že 800. dem. Krohlík za
vraždil v Radvanicloh Job. KArovou, oni jsou
viani, že odchovanci soc. demokracie zaásilňují
na Šachtách dálníky jiného přesvědčení, oui jsou
vinni, že na Mar. Horách otevřen byl veřejný dům,
zkrátka oni jsou vianými vším, co olchoranoi soc.
demokracie epáchají. A všichoi tito vrahové a lu
piči, dokad hlásili se ku straně soc.-demokratické,
považování byli za uvědomělé. . .. D-skad Polák
nosil na srdci vém škupulíř, dokud nepoznal zá
sady a hesla 500. demokratická, dotud byl mrav
ným a řádoým člověkem. Dnes, kdy lid tento
odhodil bigotnost náboženskou a osvojil si bigot
nost socialistickou, segurověný a zfanatisovaný
páše zločiny, křičíte, že nebářete za činy jeho
zodpovědnost. — Neméně směšná je výmluva na
školské vychování. Takovým školatvím, jaké máme
na Ostravsku, může se málokterý kraj pochlobiti.
Ne školská výchova, ale soe. dem. zásady a tisk
nesou vina na těchto poměrech. — (o učitel ve
Škole s námahou vstěpuje dobrého do duše děcka,
soc. demokratický tisk v hodině zvrátí. — Starší
lidé na Ostravska otevřeně přiznávají, že takové
Besurovělosti mravů před léty na Ostravsku ne
bývalo. Řádný a slušný člověk hrosí se does ba
donenosti. Jaké poměry zavládnou, nebude-li za
včas učiněna přítrž socialistickému řádění? A za
toto řádění není zodpovědna pouze goc. demokracie,
nýbrž všichni ti, kteří jí nadržují. Jest zodpověd
nou i intelligence, která nečinně a lhostejné při
hlíží k balamucení lidu a která měla by býti vlastně
učitelkou jeho.“

Náveby ma mové udroje příjmů Ústř.Matice Skelské podaliv těchto dnech pánové:
Gust. Modestin s Král. Vinohrad, který navrhuje,
by místo poděkování za gratulace ke jmeninám i
při jioých příležitostech projevovaných (aňatku,
úmrtí, promoci, jubileu služebním atd), věnovány
byly peněžité dary ve prospěch Ústřední Matice
Školské. Pan Gust. Modestin sám po proneseném
návrhu složil 10 K v kanceláři Ústřední Matice
Školské. Kéž by návrh i skutek, který šel návrhu
tomu v zápětí, došel hojného následování v kra
sích příznivců a přátel Ústřední Matice Školské.
— Drahý návrh pro rozhojnění příjmů matičních
podal v kanceláři Ústřední Matice Školské p. Boh.
Šmíd, úředník z Praby, na sbírání všech kovových

součástek nábojmic, zvláště mosazných a měděných,
ješ dosud s většiny byly pohazovány a přicházely
téměř úplně nazmar. Loveckým apolečnostem a
spolkům naskytá se tím příležitost k agitaci 8 or
ganisacisbírektěchto,jež mohouse atáti vzhledem
k vzrůstající ceně kovů vydatnými zdroji příjmů
Ústřední Matice Školské.

Učitelé-donumelanti. Na Opavskuměli
vyšetřování a soud pro nedovolenou kolportáž se
„9v. Vojtěchem“ a letáky ve prospěch barona
Roleborga tři kněží a octli se před soudem, jimě
byli od přestapku dle $ 23. tiak, zákona osvobo
zeni. Zajímavým a nejvíce překvapujícím bylo,
když soudce předěítal žalobu sačínající: „Auf die
Aoseige des Herrn Oberlehrer Kožaný aus Hrabyň“
(na odání nadučitele Kožaného z Hrabyně). Pře
kvapení to bylo tím neobyčejnější, že sminěný
nadačitel má intimní styky s kněžími. Kdo hledá
ve slovnících, najde tam auzejgen — udávati = de
nuntisre a z tohu zčeštilé participium zní denun
oiant. V době, kdy se píše o denunciautech, jest
tento obrázek zajímavým. — Začal poplach v pro
tikatolických listech, že pokrokový učitel byl od
„Aklerikálů“ denuncován, tekže byl přeložen. Leč
Adamík zaslal brněnskému „Pokroku“ toto zpráva:
NOtěnáredakce! Dovolte, abych ke zprávě otištěné,
v č. 48. vašeho listu, týkající se mého odsouzení
disoiplinárním senátem c. k. zemské školní rady,



pal následující: Nebyl jsem potrestán na záč denunciace klerikálů. Kdo mne denuocoval,
není snámo. Byl mi sice označen za udavače jeden
katecheta, přesvědčil jsem se vásk, že to pravda
mení a že onen páter byl mi označen jenom proto,
abych ztratil stopu a pravého denancianta nenašel.
Tedy denuucisce anonymní, na sákladě které dle
6 5. ze dne 29. ledna 1906, č. 21. z. r. diseipli
náruí vyšetřování zavésti nelze. Ja byl však boz
ohledu na toto zákonnité uslanovení vyšetřován a
potrestán. Tuké jínak klerikálové na mém
aúčastněni nebyli. Proti mně ovědčili vesměs uči- *
telé a to učitelé organisovaní a pokrokoví, kteří
posud v organisaci jsou... Svědectví jejich bylo
však takového rázu a takové ceny, že je discipli
nární senát úplně pominul a odsoudil moe Jenom
na základě mébo vlastního přiznání. ... Na $19.
tisk. zák. se neodvolávám, donfaje, že i bez tobo
-opravu tuto uveřejníte. S pozdravem Fr. Adamíik,
učitel, St. Podvorov, 24. července 1907. — —
Kdo tedy Adamíka denuncoval? Správně napsal
nám pokrokářský „Čes. Učitel" o učitelích: „Velmi
ošklivá věc je tajoá kvalifikace, ale nejhorší při
tom jest, když jeden drahého pomlouvá a zlehčuje,
aby sobě prospěl.“ — Nechť vyrábitelé „klerikál
ních denuociaci“ metou před vlastním prahem|

Práce sociálně demokratická. Ovoce
noc. demokracie. Z Ostravy jel před 14 dny
zedník Karel Trulej z práce domů dělnickým vla
kem. Poněvadž se nechce dáti do Boc. demokrati
cké organissce, bylo mu již několikráte vyhrožo
váno zabitím, nepřistonpí-li aspoň do spolku od
borového. Za jízdy sblukli se kol něho sociální
demokratá jako banditi a jali se mu větěpovati
prakticky své názory 0 svobodě a bratratví. Zra
pili ho třikrát těžce nožem veb podobným nástro
jem na hlavě. Pacbatelé hlavní Lexa, Staněk a

ch z Podvíbova neujdou osudu svému i když
uprchli kamsi do Uher. Hezké ovoce má v Ostrav

sociální demokracie, vrahy, buřiče, zbojolky.
— V Budapešti v neděli dne 4. t. m. byl konán
pobřeb děloice Ilony Fodorové Kaplan Hankar,
který vykonával obřady, byl napaden řečníkem
soc. demokratickým a obsypán nadávkami odešel.
Ujel se bo železniční zřízenec, který jen zakročení
policie může děkovati, že nepocítil důvody 8oc.
demokratů tělesně. — V Sosnovicích střelili soc.
„demokrati pětkrát po dělníku pracojícím na dolu
„Kateřina“ a smrtelně ho zranili. Příčinou bylo
jpodezření, že jest tajným policistou. Zraněný byl
odnesen do nemocnice, avšak ani tam nebyl uše

třem. Zařivci soc. demokr. vnikli za ním v počtu
tří osbrojenců, kteří hlídače přemohlia těžce
sraněného dělníka dýkou a ranami
s revolvera dobili. Není nad vzdělanost
sociálně demokratickou— Hornictvo 80c.
demokratické se trhá. NaOstravskusoc.
demokracie činí další „mravní“ pokroky. Neúspěch
stávky na dole „Teresii“, kterou vedla soc. demu
kratická „Unie“, rosčilil dělnictvo tak, že boufač
vystopuje z organisace. V Rychvaldu vystoupilo
najednou 8 členů, i jinde na Ostravsku dělníci
přicházejí k uvědomění, „vyatapají a stávají 80

mětem auřivého pronásledování sociálních
demokratů, kteříž, jak na Ostravsku dokázali, ne
bojí se ani nejhrůznějších činů. Také v soverních
"Čechách jeví se veliké bnutí proti „Unii“, zvláště
„proti jejímu předsedovi Jarolímovi. Na třeob do
lech oš propoklu stávka proti asnesení „Unie“ na
druhó trnovanské konferenci ze dne 4.t.m. „Unie“
rosbodla, že stávkovat se smí jen částečně apouze
ns menších dolech. Není prý peněr na větší stávku.
Je tedy nutno, aby většina dělnictva pracovala 8
dávala mimořádné týdní příspěvky (20 bal.) na
stávkující. Ale horníci nešli tak zhola na vějičku.
Anarchisté svolali proti soc. demokratům tábor
lidu do Viklíc u Chabařovic na den Li. t. m. na
šádost samých členů „Unle.“ Jak vidět, horníci už
mají činnosti „Unie“ dost a vrhají B0 v náruč
směru stejně záhubnému — anarobii. Nebylo by
třeba trochu vice práce v krajích ohrožených? —
Sociálně demokratické bratratví.
„Hlas Národa“ oznamuje: V obci Heřmani, okresu
píseckém není o práci nouze A proto stoupenci
soc. demokratické strany vtéto obci bydlící domní
"vajíse,že mohou žádat libovolnou mzdu za práci.
Většina jich chodí pracovati na dráhy místem pro
„chátející, kdež mají denně 65 kr.; jakmile však je
požádá za práci někdo jiný, na př. rolník, ihned
„požadují denně ke stravě 1 zl. i více. Ale ani
Aouto mzdou nechtějí se spokojiti. Majitel mlýna
„Benešovakého“ Josef Martinek, jenž zaměstnává

„ročně © žních mooho dělníků a platí jim víc než
jinde, což mu rolníci kolikráte vytkouli, letos
onemocněl a toho chtěli využiti děloici, šádajíce
-na něm obnos takový, že převyšoval cenu obilí a
nebyl tudíž mlynář sto takový obnos platiti a při
veden byl do trudného postavení. Obilí již pře
srávalo. Tu členové basičského sboru, jichž jest

Jaí Martínek čestným předsedou, sebrali 80Jedno dne a veškeré žralé obilí posekali. Mlynář,
který zpám je jsko veliký přítel dělníků, uslyšev

-0 tom,dal se vyvóstivenpředmlýna spatřivlid
aké mravgniátěsa políchsvých, zaslsel radostí. Jik
vidno, 8oc-demokracie dělá mnoho na ulevení bídy

„azavedení všeobecného blahobytu. Nemocný, zdravý,
-všejim je jedno, jen kdyš se bodně nechá vyssát.

Pokrokáři uřílují se Nvomilastále
oshodaěji. Nejdříve roliký jásot nad odpadlým katoMALE

lickým kučsem, Srouila ukazovali na různých echůsích ;
ten svými protikatolickými frásemi chrlil voda ne
protikatolioký mlýn. Ale všeho do času. Co dříve vy
váděl církvi, to nyní provádí pokrokářům. Sjeditným
a umíněným Srosilem nemohou orní dřívější jeho
ohvalořečoíci obstáti. „Osvěta lidu“ uveřejňuje 10. £.
m. proti Svoziloví delší článek, s něho vyjímáme:

Pan red. Svosil ml. v úterním svém orgánu 80 ros
hod! olsařským řesem, abychom tek řekli, vyjaeniti
evůj poměr, resp. poměr t sr. mor. pokr. strany,
kteronšto stranu on jekš taků aspoň formálně pobro
madě drží, ka straně naší. Způsob, jakým ze p. Svosil
této své úloby podjel, jest do slova a do písmenetýž,
jako veškeré polemiky a činy tohoto „aktivního po
lemika“. V článku jebo kapí se lež ne Ješ, porfidie
na perfidii, osobní napadání a na cti utrbování, ina,
slovem, arosilovětina Ale p. Svozil vida, že jeho vý
pady a nadávky, které a úctybodoou vytrvalostí od
podzímo lonského roku proti nám pěstuje, shola nic
nepomábají, snaží se seč síly dáti „své věci“ podklad
co nejširší, appeluje totiž na colonnaši stranu a snaží
se náš oprávněný a věcnýboj vylooknonti na afóru prvního
řádu. A veavé nekonečné téměf naivnosti se domnívá, že
vsedmavší so vlny méně zasvěceným anebo méně be
dlivé přemety p. Srozilovy stopojícím našim stran
níkům zatomní zrak, čímě způsobena bude, dle jeho
domnění eitnace, z níš vyjde vítězem pan Svozil sám.
.. . Skutečným pas únikem je, jak „Moravský Kraj“
dovede Ibát, vlastně od svého bohopustého Atvaní a
nadávání pozornost méně zasvěcených odvracet. Do
voláváme se všeob čtenářů arého lista, zvlášť rabriky
moravské, sda byly naše vývody věcné a pokrokové,
gda dali jeme se vósti snad něčím jiným než politi
okou pootivostí a důsledností. Ale velice „ohsra
kterní“ pam Sroziř osměloje se dokonce tyrditi,
že nemáme odvaby (I) mlorit poctivě a otev ně.
Což jsme pro Bůb nenapeali, že moravsko-pokroková
stranu je třtinou větrem se, klátici? Což nene
psali jeme mažně a otevřeně, že práce této strany
jest nedostatečná a špatná, že nutno sbořit a ojavět
snova? Což nenasrali jeme.t. sv. oficielnípokroko
vou darnalistika jako „drackoraohwarz anf Papier“ s
nenasnačili p. Svosila jako politika a šarnalistů bes
pevné páteře, který své nárory mění jako spčilové
počasí ? Coš neuvedli jeme ku všema toma celou řa
du typických, dosud věcně neryvrácených a též novy
vrátitolných dokladů? Tedy co jeme měli ještě říci,
když vše to není ani poctivé ani otevřené? . . - Že
„M. K.“ bomší s0 nejmizernějšími nadávrkami na pi
eatele i red. Al. Hajna, nás s klidu naprosto novy
rušuje, tomu jeme u p. Svosila až dávno uvykli. Ale
p. Srosi! není jen lšivým a perfidním, nýbrě dává
na jevo tak ailnou dárku politické naivity, še 80
člověku aš tmí zrak.. . Ale p. Svozil by neměl
ei skutečnou sitaaci tak snetírat a měl by si býti
vědom, že bychom s ním v Čechách byli hotoví dří
ve než na Moravě a dále by mohl věděti, že s ním
vlastně na Moravé nedrší nikdo, jen ti, kteró má dr
žet on, mimo půl tuctu ještě politických příšivaíků
nejašších obzorů a šádných schopností a konečaě i
několik jednotlivců, kteří se třesou před jeho terrorem.
Pan Svozil však ve ové stati drší se přísně stylisti
ckého stapňování. My prý jsme věcně nevyvraceli nic,
odpovídali jeme jen surovostmí. To se povedlo! Na
mátkou uvádíme zde ka př. svou kritiku lidovecko
pokrokového provolání, svůj moravský dopis před 16.
krětnem stran voleb na Moravě, v něm jsme avůj
úsudek odůvoduili téměř na třech sloupofob, coš p.
Svozil odbyl lokálkou jak bloapou tak sproston asi o
10 tádelch. Ostatné darnalistická činnost p. Svozila
nás nemate. Pootivost, přímost a důslednost — toť

pro něj pojmy naprosto neznámé a nevyzpytatelné...u konci své steté p. Svosil vyzývá znova stoupence
české strany pokrokové, srlášť pak výkonný výbor,
nby se o věci té vyjádřili. [ my 60 k této výzvě při
pojajeme, jekoše chceme, aby politické spory právě se
vyřisovaly věcnou diskassí veřejnou. A nebyli jeme
to my, nýbrž p. Svosil sám, který se takové diskassí
ne sto honů vyhýbal s odbýval vše lokálkami nejmi
zernějšího kalibra. — A p. Srozil dovolí už laskavě,
de my také hned jeho výzvě jako list české strany po
krokovévyhorujemea vášněproblašajeme,še na všem
tom, co jeme o něm, jeho orgánu a mor. pokrokové
straně napsali, do olova ado píemeno trváme, že mů
Zeme novými doklady o poměrech v moravské straně
pokrokové v/dy a kefdéma posloušiti, žepovažujeme
moravské pokrokové hnatí z škodlivé české věci aže
se vynasnažíme, sby povnou, promyšlenou 8 ucelenou
organisacl české strany pokrokovéna Moravě udělána

byla přítrš tomanesdravému anebozpečnéma pngjehož vůdoem, feditelem,propsgstorom a typickým re
prezentantem jest p. Svozil sám.

Cyriilo-methodějnká výstava uspořá
dána bade příštího roka (1908) v působišti apoštolů
elovanských ss. Cyrilla a Mothoděje ne Velehradě, a
er. 1909—1910 ve všech blarních městech slovanských.
Cyrillo-methodějské výstava umožní veškorému Slo
vanstvu dokonalý přehled růsných knih, brošur, časo
pisů, obrasů s jiných památek ogrillo methodějských
a velehradských, vydaných za minulé století aš po
doba nynější. Významný tento podnik pro Slovanstvo
nelse snadno askutečniti, avěsk jsouce přesvědčeni, še
vděčnost k velikánům slovanským Cyrilla aMothoději
povna jest v srdoloh elovanekých, prosíme tedy otitele
oyrillo methodějské u všech loranů, by podnika to
muto laskovom posornnat věnovali e zároveň O jeho
uskutečnění pilně pracovali. Literáty, nakladatele,
koihknpoe, antigaariáty, národní a kulturní podniky
vosvětě slovanském uotivé prosíme, by nám sapůjšili

nebo dobrotivě věnovali uvedený tisk po výstavu
ogrillo-methodějskon, by mohla tato, pokad to mošným

bade, ti všem úplný obras vděčnosti slovanské
k Cyrilla a Methodýi. — Vítanými nám budou téš
časopiey z let rillo-methodějského jubilea r. 1863—

1869—1B85,a 4 i jednotlivá čísla těchtočasopisů,kdeš uveřejněn jóst nějaký literární příspěvekogrillo

mekhodějský nebo volehradský. Kašdá zásilka věnovaná neb sapůjčená pro výstava cyrillo-methodějskou

bude osnaňena a popsána ve zvláštní publikací sEstavní; rovněš budou uvořejněnajména pp. dobrodinců,
ktelí jakýmkoliv spůsobem ná byli velovýzoam
nému podaika tomato. Zásilky věnované darem pro. .«.)

výstava bodou p zakončení ulošeny do knibovny cyrillo-mothodůjské na Velehradě, — Výstavy ayrillo-met
hodějské mobou se súčastniti téš malíři, sochaři a 1
mělci vůbec so všech zemí slovanských, kteří hodlají
vlastní díla oprillo-metbodějské neb velehradská zho
toviti a Da výstavě do prodeje přivésti. Obrazy (orl

n) přijaty bydou takové, které přadetavojí06.grille a Motkoděje neb různý děj ze šivota jejich;
zároveň vítány budou i obrazy (originály) nynějšího
Velehradu. — Veškeré zásilky, dotazy (s přilošením
so mky na porto) atd. buďtež adresovány do konce
toboto roků na liga „Rach Cyrillo-Methodějský“ na
Velebradě (Morava'.

Konfiskace katolického časopisu
k vůli ochraně šidovského kapitálu.
Uveřejňujeme sde následující dotaz posl. A. Šechle
a soudrabů na ministra eprsvedinosti vo příčiněkon
firkaco „Hlasa Lida“ : V poslední době pravidelně byl
konfiskován periodický časopis „Hlas Lida“ v C. Bu
dějovicích a to jediné proto, že stojí úplně na stano
víska křesťanském, totiž že židovských insertů nepři
jímá a povinnosti křesťanské křesťanům připomíná,
Tuto konfiskaci provádí mladistvý a nezkušený úřed
ník, který zastupuje charavého a váčeného státního
návladního. Tento mladistvý úředník je emýdlení ryze
německého a poněvadé „Hlas Lidu“ hájí zájmy české
křesťanské většiny proti atraně židů a a00. demokratů
a jen z té příčiny byl „Hlas Lida“ třikráte po sobě
konfiskován, čímě jemu byla způsobena škoda do
mnoha set koran jdoací. Předně stalo se tak v číslo
68. dne 24. května, kde uveřejněno byla pod záhlavím
„Co bademe dělat po volbách ?“ tato noticka: „Do
sábneme to jedině přísným prováděním hesla „Svůj
k svéma!“ — Nikdo. nás. nemůže © uosmí natit,
abychom nakupovali u našich nepřátel, u židů.
Tak jako Hanák říká: „Mo sme me 1, řekodme
siimy: „My jeme Čschové a kdo je víc“, a bned
nato: Unašich nepřátel nekoapímeniol
Slova ta nvodena jako nutnost, která k obraně kato
lickébo lidu pro věc spravedlivou zavládnoati masí.
Když všsk v drabém oásledajícím čísle 67. dne 27.
května bylo podáno, proč číslo předešlé zabaveno bylo,
byl „Hlas Lida“ opět konfiskován pro následující řádky:
„Naše konfiskace. Minulé číslo „Hlasa Lida“ propadlo
konfiskaci pro 7 řádků, jimiž jeme nabádali české obe
censtvo k přísnému provozování hesla „Svůj k srému.“
Vótěinenákladu byla zabavones tím námvětšíSkoda
spůsobons. Však to nás pezarazí v boji proti židům
a ve prospěch našeho Českého obchodnictva a živnost
nictyr.“ — Konfiskace teto provedena byla opět tímto
mladistvým úředníkem staktéž v nepřítomnosti stát
ního návladního. Nebylo věsk na tom dosti s opět
týmě úře.níkem bylo číslo 74.ze dne 20. června 1907
opět konfiskováno pro těchto několik slor: „Svůj
k svémul“ Kongregace na Radolfovské silnici zadala
pokrývačskou práci zařivému Němci. Což nečte „Hlas
Lidu“, v němž doporačaje ae néš insorent? Čin
takový věc naši poškozuje a napřistě nesmí se Opa

opět oitelně poškozen, ač neshledává so v něm něja
kého činu ke konfiskaci přípustného, což jest jenom
avévolí dotyčného nezkušeného úředníka; a pro tyto
nesprávné konfiskace tážemo se: Hodlá Vaše Excellence
toto na vědomi vsíti? C> hodlá Vaše Excellence za
Hditi, by zamezen byl podobný způsob konfiskace?
— Ve Vídni, 17. července 1907. Antonín Šachl.
(Následají podpisy dvaostiposlanců).

"Cržní zprávy.
F Hradoi Králové, dne 10. srpna 1007.1

bl plenice K 17-20—18 60, Bita K 1240 —18 00, jedme
ne K 980 1020, pross K ———— vibve K 14—
——, hrachu K 20— —28—, ovsa K 680 —8'00
čočky K ————, jahej K —00———, krap K
81:00—42-00, bramborů K 3-60—288, 1hl jetelového
semene bílého K —————, 1 bl. jetelorého se
mínka čer. K —— ——'m, ruského K —————
máku K ————, lněného semene K 19'——20—, 17)
kg žitných otrub K 1460—0000, 100 kgpšeničných
otrub K 18-80———, 1 kg másle čerstvého K 240
—280, 1 kg másla převařeného K ————,
1 kg sádla vepřového K 184— 1:90, 1 kg tvarohu K
0-88—0"86,| vejceK 0:05—006, 1kopa okarek K 160
860, 1 kopa zelí K 240—14-—, | kopa kapasty
K 3——260, 1 hl cibule K 320—380, kopa drou.
zeleniny K 1-00 130, 1 kopa mrkve K J-70— 100,
1 bečka hrašek K 6-— 10—, 1 kopa otýpsk potrželo
K 0———, 1 bečka jablek K 9-00—12-—Na týd. obilí
trh v Hradci Králové dne 10. srpna 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 907 bektol., žita
504 ječmene 470, ovan 324, prosa — vikve —, bra
chu —, dodky —, jehel 7, kran 3, jetelov. semínka
5, lněného semene 9, máku —. — 2.) Zeleniny:
selí 98 kop, oerele O kop, petržele kop otýpek —, cibule
248 bl, drob. seleniny 3v0 kop, mrkve 320 kop,
brambor 127 hl, salátu — kop. — 3) Ovocs: jablek
18 hi, hrošek 48bi, třešní beček —. — 4) Drob.

dobytka: vepřů O kus, poderinčat 600 kast, kůslat 0.

Listárna redakce.
De Dobrušky. Příště.
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Katolíci, čtěte a rozšiřujtel

Útok profesora Masaryka
*+na cirkev katolickou.::

Odrazil Dr. Jeset Topolský.

Stran 128. Cena pouze 32 hal.

Krátký obsah:
Všeobecná povaha královéhradecké debatty o »ná

boženství a intelligenci.« (Str. 1.—3.)
Vyvrácení námitek Masarykových proti panenství

Rodičky Boží. (Str. 3.—10.)
»Na sněmu vatikánském nejlepší biskupové od bi

skupů analfabetů asijských přehlasováni«? (Str.
10—11)

Církev katolická zfalšovala Písmo svaté? (Str. 11.—12.)
Katolíci inferiorními v ohledu národohospodářském?

(Str. 12—34)
Náboženství katolické nemá v sobě ničeho, co by brá
nilo nebo zdržovalo národobospodářský rozvoj. Dokladem
toho řády katolické, Jejich zásluhy o zemědělství. (Str.
15.—18.) Rozkvět národobospodářský v Německu za ka
tolických jeho dob. Rozkvět zemědělský. (Str. 17.—20.)
Blahobyt a přepych rolnictva. (Str. 20.—21.) Skvělé
bmotné postavení dělnictva. (Str. 21.—23.) Rozkvět a
blahobyt řemesel a ohchodu, (Str. 23.—27.) Že katoli
cismus není příčinou úpadku národohospodářekého, viděti
nyní na Belgii. (Str. 27.—29.) Json Španěly, Italie,
Francie, Rakousko zeměmi v pravdě katolickými ? Co
příčinou úpadku národohospodářského v některých těchto
domněle katolických zemích? (Str. 29.—33.) Možno ná
rodohospodářeký pokrok v Německu přičísti pouze pro
testantům? (Str. 34.)

Kalolici inferiorními v ohledu vědeckém? (Str.
34—98,)

Katolická církev nebrání pokroku vědeckému. Jak cení
rozam lidský, základ vědeckého bádání, církev katolická,
a jak o něm mluví Luther, Kant, Lessing, (Str. 35.—37.)
Zásady katolické morálky o vzdělání rozumu. (Str.
37.- 38.) Zásluhy církve katolické o školství. (Str. 38.—40.)
Úpadek vědeckého snažení za reformace. (Str. 40.—41.)
Ulenové katolického kléru v prvních řadách slavných
vynálezců. (Str. 42.—45.) Galileo Galilei. (Str. 46.—62.)
Kultura vytvořena ve znamení kříže. (Str. 52.—56.) Péče
církve katolické o knihovny od nejstarších dob až do
doby přítomné. (Str. 36.—66.) Význam otevření archivu
vatikánského pro vědu. (Str. 66.—68.) Služebníci cirkve
i nyní průkopníky kultury a civilisace. (Str. 68.—71)
Fundace kněží katolických ve prospěch chudýoh studu
jících. Str. 71.—72.) Papež Lev XIII. vybízí ke studiu,
zvláště věd přírodních, (Str, 72.—74.)0 vědě a víře. Víra do
plňkem vědy. (Str. 74.—76.) Věda nenstálená nemůže
upokojiti člověka; člověk bez víry nešťastný. (Str. 77.
—80.) Rozpor mezi pravou vědou a vírou nemožný.
(Str. 80.—81) Dogmata církve nejsou zotročením ducha.
(Str. 81.—82.) Náboženství nebrání volnému bádání.
(Str. 82.) O ingnisici. (Str. 82.—85.) O indexu zapově
zených knih. (Str. 85.—88.) Příčiny, proč v Německu
protestanté mohou se vykázati větším počtem učenců.
(Str. 88.—90.) Katolíci nestojí nikterak v obledn vě
deckém za protestanty. (Str. 91.—92.) Vážné vědecké
studium neodvádí od Boha. (Str. 92.—94.) O některých
příčinách, odkud mohla vzniknouti výtka o vědecké in
ferioritě katolíků. (Str. 94.—97.)

Katolíci inferiorními populačně?
Příčiny zjevu toho ve Francii. Národ bez Boha hyne.
(Str. 98.—101.)

© morálce sv. Alfonse, (Str. 101.—103.)
Špatní papežové. (Str. 103,— 106.)
Zázraky lourdské. (Str. 106.)
Preputium Christi. (Str. 107.)
Útok Masarykův na katolický tisk. (Str. 109.)
Církev katolická v rozkladu. (Str. 110.)
Pryč z církve? (Str. 111.)
O budhismu. (Str. 111.—113.)
Náboženství bez dogmat. (Str. 114)
Masaryk o protestantismu, (Str. 114.—115) 
Vrznamná slova protestantského učence o církvi

katolické, (Str, 119.—123.)
Boje a vítězství církve katolické, Z církve nikdy!

(Str. 124.)
Píseň hněvu. Báseň VL. Šťastného. (Str. 125.—126.)

Objednávky vyřídí obratem

Administrace „Čas. Úvah“s
v Hradci Králové.

Čtěte!Z
Z domácnostisoci
álních demokratů. M

B řada u. PíšeHradecký.
Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úvah*

Již prvý dí) hořejší práce těšil se tak značné
pozornosti, že byl vydán v II. vydání. Zajisté že
1 IL řada, která ještě zajímavější světlo vrhá do
poměrůve straně socialistické,bude čtena če- stoj
pou horlivostí.

Stran 64. Cena 16 hal.
Při hromadných objednávkách větší sleva. "B

ŘŘI-ŘKÁÍCHJede kec ke
Kuptesi důkladnýspis: "ji

Z domácnosti sociál. demokratů,
Řada I. Píše J. P. Hradecký,

Cena 1 ex. 16 b, 50 kusů po 142h,7100 kusů po 12 b.

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král.

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

okenkostelních
" PRABA-I,

č. 146 st., Malá Karlors
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přos
60 roků na Malém ná
městí pod lonbím) dopo

ručuje sc
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice1 se šelesnými
rámy, sítémě vsazením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada bezplatně, beze
všÍ závaznosti Lu definitivní ob vče.

PRE"Nesčetná veřejná 1 písemnápochvalnéuznání.jj

Založeno roku 1836.Cu
Velice zdařilý

obraz sv. Otee Pla A.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 26X30 cm. na
křidovém kartonu v bedém rkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům s rodinám

| kus za K 150

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.

100 dopisnio s týmž obrazem věrně po
danímKO. :

**

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy,

E =KH
Křestní listy

(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

=c |BC

KX

C. k. místodržitelstvim koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradec! Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

véren atd.

Veškeré předběžné práce jak tecbaické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

ahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

LA Každý"a
- křesťanský dělnice

má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce".
Předplatné činí pouze 8 koruny ročně.

. Administrace „Práce“ v Hradci Král.

Atelier sockařsko-řezbářské
ká 13 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
= PĚTIDOMÍČ. 286.

venatru k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kasatelen, křtitelníc, spo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světod, krucifksů,

rámů atd. atd.

hl
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

Výkresy a rozpočlyna počádání.

| Doporučuje te slušně P. T. ducho

První DÁKUDNÍpral
látek pro domácnost, jakož i dámských apanských
látek jest u Tkalcov. výrebmího Spo čenstva „Vnzájemnost“ v Hronově. Tóžlze
obdržeti partiezboší 30 mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za KK 12-—, vyplaceně od korun 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

zajisté svěděío skvělých výsledcích mostní raše
matick bolest
růsné nemoci nervové, chudokrevnost atd.
uznáván. Ďls
avláště výhodnápro rekonvalescenty a

elik

jediným majetkem jest zdraví. RovněžP.

Z Pardubic třikrát denně poštovní spojení.
Výtečné a levná sirava.

Žádejte o prospekt.

FRyzečeskýpodnikl

avodoléčebný
X x ÚSÍAV M X

u Pardubio X X %

která blahodárně působí veškerých rou
ho: . těbou léčí se zdárněúčinek maesáže | elektrisace všeobecnéjestm

» jiché
úřadů a úsarů

MUPOd£SHS0©ozZÁWu

Lázeňský lékař MUDr. Jindř. Požár.
Cenybytů mírné.Salsonadokoncenáří.



Doporučujeme :

První výroba

věžních

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
Hicích a četných jiných věžových bo-lin, na
městské jatky v Praze atd., odporuču,e sc
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
sezárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

OOOOO00000COCOOO0O

Vina ku mši sv.
Zaručená přírodní, jakož i

Jemná tabulová vína vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F . HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordinar. listem diec. Ces.- Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního vína.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protnkolovaná firma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
(bratr P, J. Noškudiy, faráře ve Yýprachticleh)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praporů a kovovéhe náčlní. E

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

TRNOŘ Vánd0200690 00040000800 O0Ddrdně voj
(n

Šob, | úvěrníspolečnost
w Hradoi Králové,
s (proti Grandhotelu) ::

zůrokuje vklady 4',/%, bez výpovědi, 5%,
proti 30Odenní výpovědi a 6,9%, proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dnech 18. až 29. března £. r. Jednotou
zdložen v Praze opětně revidovdna.

Půjčují za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostemBobleky
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

a HradecKrál, Pětidomy,č. něKXXIOXXIX

KAXAIAIOCXIXAIXAXA

Varhanya Daron

Václav Polášek 1 ela L KL.

Dporučuje se ku
stavbě vůrhan v kaž

dém rozměru, nejmo

dernějšíeh soustav

(pueumatických i ele
ktropneumatických

Harmonium sil
ného a lahodoého hlasu

(11) od 160K výše. Opravy

== Varban Be provádějí

v době nejkratší.

Plány a rpzpočty na požádání zdarma.

ů g É VTSMT

l

Ba Baca c aš dbBaaka adua oba ba

Speci:lní výroba a sklad

ledniček,
všech druhů

= koupacích van
SB“ s kamnyi bez nich <

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís, 413.

Cenníky zdarma a franko

PYETTTEKTETT

nl

562[XCO2XEB2X663

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord, listu č. 3., str. 32)

dostati lze I kus za 3 bal. — 60 kusů
za l K

v biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

První deský katolický závod ve Vídni.

František Řuher
Dílna ku vyšívání

sa zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání

vové nádoby, křížeatd.
„Videň,
OVO. 0., Seiden

gasse čís. 35.el
Na ukásku sasilá
„5e vše framco.

|

|

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský,

Pisárna a dílny na Letné číslo 6812—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
křlšové cesty, jesle, Boží hroby, kříše, kasatelny,
spovědníce, křistelny, konsoly, svieny, lustry, pul
tiky atd. dle slohu ostelů, řesané rámce na obrasy,
premie, fotografie a diplomy. : nábytek a

růsné předměty hodící se su uafky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatné a

franko,

Renovace starých oltářů a kostelních safásení.

O
Legitimace u.
do důvěrných schůzí

dle S 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

pi . dostati lze levně

v Biskopské knihtiskámé v Hrad Králové

X663695KGSDXG8XG43X
Jan Horák

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhů vele

jk důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
-T šluze mého ryze křesťanského závodu za

ý dobu více než třicetiletého působení.

ž

U

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

X

ei

XCBIXČOIXCEI[XICEIXCPIXGP3

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko=
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnámu du
chorenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Yeškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revldo
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry.i.le, řádně a
levné vyřizují.

Vše zasílán jen posvěcené.

Vzorky, rospošky, nákresy i
hotové zboží naukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bes přirážek.

Prosím veledůatojné duchovenstvo o laskavou přízeň



Založ.r.19805. jsou stále na skladě.

(Bývalý závod Pospišilův.)
O naprosté správnostia solidnosti svěděí

stoleté trvání závodu.

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. s8081'4Feez

G

| Nojdňst. blak. konststoříodporučený $
umělecký závod

Jos. Kieslicha
w Hradci Králové

odporučuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby A snovuszřízování

oltářů, fiasatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek,oltářů a soch
8 plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy, rozpočtyatd., ochotněa bezplatně.
Četné dopisy uznání po race.

©. 9

Z „Casových úvah'/.
posud jsou na skladě tyto spisy:

Ralfeisenovyzáložny . . ... ...... 8b
Učte se z dějin o 16,OslavaHusova.... .. . eo 8,
Hradecká kolej Tow.Ježíšova r. 1636.. . 5,
aloba vyděděnceXIX.věku . .. ..... 8,

O trestu smetí.. <- 8,
Zrušenířádujesuliského.. ....... 8,
Vládažidovstva. .... <... 2 8,
Blížek Římu-< -< 22 8,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,Vyznánístaréhohříšníka|... . -...« 8,
O sv. zpovědi... . .. . 4. 8,Svépomocdělnictva. . .. . .... .. ... 8,
Pryče dogmaty.. ..... . . . 2... 8,
Fara katolická a protestantská »
0 úpadku náboženství mezi protestanty . 16,
Zpráva o sjezdě Českoslovanských katolikův HradciKrálové... ..... u,Vellkýbiskup-< 2 8,
Důležitost pravého náboženství . . .... 16,
Pokoraa náboženství............ Uy
Zakládejte odborové spolky . . . .. .. 3,Husitéjindyanyní.... . . ..«+...4,
Několikslovo papežství.. ........ 8,takomby-< <+*««s. 8,eskénáboženství.... . ... .... 16,
O ústavním životě v Rakousku . ..... H
Plus VII.a Napoleon|... .. . . . .. ... 8,
Sebevraždystudentů.. . ..... .... 8,
Česká konlesse . . .. . - . . < < + +. 2,ÚUčelnostv přirodě—-.. ....... 16,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Á Ň Ý
| garnitury,matrace

a čalounické výrobky vůbeo,

©

dále

ULETY
do oken všech druhů nejlépe

koupite u

Jos. Thoře

v Hradei Král.a
OOOO00000

We

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádi praporů, příkrovů, koberců aovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží;
k výběru fraoko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

lábylek„nát
6 al. měsíčně na každcu :tenici dodává

cís. a král. dvorní velkozávod trahlářský *

kV oaňerský $8BRMadeo AÁDVÉ

proti hotelu „Merkur“.
Cenníky a prospekty zdarma a franko.

OLTÁŘE KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY

A VEŠKERÉ i

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU l

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

ZALOŽENO 1853. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

Ktelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Mah = Můkhlanástupee,
w Nové Pace (Čechy),

©) provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, Caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

+4

Čelná doporučení od velodůstojného ducho
oenstva kvolnému nahlédnutí.

KERR KNNRNNRNNNM

Koncesovaný elektrotechnický závod.

Josef Ježek v Hradci Král,
naproti Grand- Holelu.

Zařizuje

elektr. zvonky, telefony,
hromosvody.

Hlavní sklad všech elektrotechn,
a sportovních potřeb.

Fonografy. Gramofony.
DaS" Výměnagramol ploten. "B
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Václavské
nám. 32.JAN OTOUPA V PRAZE,

SP“ prodá "BE
následkem neočekávané a bez-

příčiné výpovědi
za účelem zmenšení skladu své

ohromné zásoby zboží
za báječně levnou cenu!

V
KOKKOKOOKDOKK KOOCDONÉ

Veledůstojnému

duchovensávu!

Praha-l, ul.
Jan Staněk Kar.SvětléJ čís.19n,rob
Konviktské ul., vyučenýpasáf spe
cielné na kostelné náčiní, dovoluie

i doporučiti svůj hojné zásobený
akjad ve vlastní dílně račně pracos
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: mopstrence, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádob:y a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohni slatá a střídří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko,
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

SO O

Dá | Odporačujívelectěnémuobecenstva v Hradci já
č Králové a okolí svůj po 20 roků trvející 6

4 zubní atelier 8

č U DÍBLNKÝ VURUDU MÁLOPalackého třída čís. 79,

Zbotovuji podle nejnovější methody
umělé zuby a chrupy

ve zlatě a kaučuku,

K Předělávky a správky, ;
Řáč jakoši vše vobor ten náležející rychle a přesně. M

ORJ“ Ručímsa nejlepšíobsloušení.-B NÝ
Proslra ctěné obecenstvo o další příseň a

7 trvám v hlaboké úctě



(o překáží snabám yrilským na venkové
a kterak tomu čelili

Uvažoje Filip Šubrt, farář v Milotíně.

(Přednešeno na cyriliských exercicilch 23. července t. r)
IH.

Lid na př. odvykl krásným národním pí
sním — ty se octly namnoze jen ve sbírkách
(sní, a výběrz nichcvičíse veŠkolesdětmi.

Misto toho leckde ovykl lid zpívati odrhovačky
ne-li přímo závadné, aspoň bezcenné, Máme
ici: Tyble odrhovačky jeoa lidové a proto
všecka jim čest? Jistě nikoli!

A máme připustiti takovou dekadenci
v kostelích? Máme i lam nejen trpěli, ale přímo
zaváděli písničky a arie bezcenné,prolože vystupují
8 firmou lidovosti? Zajisté nikoli/

Rovněž tak rozumí ge leckde špatně toma
českémurázu zpěvu a hudby. Český ráz nebývá
vždy totožný a lidovým rázem. Písničky a la
„Zde v zkroušenosti padáme“ přece jsou pře
loženy z německých a pak se staly lidovými,
t. j. v lidu oblíbenými! Leckteré písničky pout
nické mají ráz jako nějaký valčík Straussův
— a jak jsou u lidu leckde oblíbeny! Zato
staročeské chorální nápěvy — ty třeba napřed
procvičiti a lidu dáti čas, aby je zažil — a
teprve pak se zalíbí. Myslím, že by ani bla
holské zpěvy nenalezly milosti, kdyby se místo
latiny zavedly. Byly by také nelidové u ne
české, ba myslím, že by jim i slovanský ráz
upírali.

Český ráz by leckdo přiznal bohoslušbě
jen tehdy, kdyby vše od a do ž bylo české,
ale že užívá ge v kostelích také latiny, pak
už není možno, aby ta hadba latinu zdobící
měla jakýsi český ráz! A přece tito horlitelé
pro český ráz bohoslužby — vyhnoa se velmi
rádi právě tomu, co je v kostele českého: ká
zaní, cvičení, odpolední bohoslužbě vůbec a
jdou-li někdy do kostela, tedy nejraději na
kratičkou mši svatou| Takovým ovšem bychom
marně mlovili o tom, že i sv. Methoděj při
slovanské mši sv. evangeliam zpíval také la
tinsky, že latina je řeč neutrální, kterou nej
snáze rozřešeny ue-náze jazykové v osadách,
kde je více národností, že při hlavní části mše
Bv. se méně m'uví, ale více jedná a co kněz
mluví od Sanctus do Pater noster, že tiše
mloví atd. atd.

Ano, pěstojme český zpěv posvátný, pě
stujme a rozšiřajme jej, co nejvíce můžeme,
máme k tomu místa a času při službách Božích
dosti a dosti, a církev nám v tom nijak ne
překáží, ale nezahazujme ani toho pojítka,
které nás jako katolíky, členy církve obecné,
tak krásně epojoje, posvátných zpěvů posvě
cených staletími a stále stejně krásnýcha ži
vých, jako nesmrtelných! Povedeme-li si při
své snaze opatrně, zvolna, vědomi jsouce cíle,
a při tom důsledně, nelze minouti 60 8 poměr
ným zdarem|

Pravím: opatrně! Opatrný člověk neboří
starého stavení, dokad nemá jistoty, že bude
brzy míti nové a lepší. Opatrný člověk neza
bazuje z ruky peníz menší, sby chytil velký,
drží-li tento velký peníz kdosi, kdo mu jej
sotva dá. Nevyhazajme z kostela starých věcí,
dokad nemáme lepších nových. Tak tomu i
8 písněmi a hudbou kostelní vůbec. Jako ma
síme míti v evidenci inventář kostelní a opa
trně jej doplňovati, jako třeba každou starou
věc před vyloučením dobře prohlédnoati, je-li
opravdu tak bezcennou, jak se zdá, anebo
stojí-li za to, aby se očistila a opravila, tak
tomu i s místními, obvyklými písněmi. Ne
beřme lidu jeho starších písní, dokad jsme
jich dobře nepoznali a neprozkoumali. Mají-li
cena nějakou, ponechme je. Pak-li jsou bez
ceuné, hleďme napřed vedle nich zaváděti náco
nového, ale cenného a teprve, když se to nové
trochu vžilo, odkládejme starý, bezcenný brak.
Někde snad stačí pouze opraviti slova některá,
ale zase opatrně a a dobrou rozvahou. Zavá
děti k slovům starým nový nápěv, bývá velmi
obtížno, právě jako zaváděti k starému nápěvu
jiný text. V obojím případě třeba věc ohlásiti,
když je maoho lidu v kostele, a upozorniti na
změnu, po případě i posečkatí s ní; aš po ně
kolikátém společném cvičení s lidem je téměř
jisto, že nepovstane zmatek, ve kterém by část
lidu zpívala po staru, část po novu.

úle dím: Jedmati třeba zvolna! Jednati
tak, aby takřka nebylo znáti skoka, nebylo
znáti náhlých změn. U lida na osadě vytvořila
se během Jet nrčitá tradice. Ten a ten svátek
Be zpívalo to a to, igarálka byla tehdy a tehdy.
Taková tradice místuí bývá mocnou překážkou
reformy. Nesmí se najednou a rázem odstraniti,
jakoby se řeklo: Co jste dosud zpívali ahráli,
to byl samý brak — teprve my vás naučíme,
Jak to má býti. Ano ještě více: nejen 8e tak
nesmi říci, ale nesmí se ani dáti na jovo, že

tohle a toble se chce odstraniti, doknd. jak
prve řečeno, není za to opatřena náležitým
ovičením náhrada aspoň stejné ceny.

stela třeba rozpočtu, plánu, tak i zde. Zdali
budu míti sbor silný, či slabý, jak až dosud
bylo pracováno, to je asi předmět první úvahy.
Jak badu podporovánod rozhodujícíchčinitelů?
Čeho lze dosáhnoati hned, čeho další prací?
Nebrati si do programu, co později by 50 zase
zahodilo, ale i písni obecné i zpěvu latinskémo
učiti tak, aby nebylo nutno za rok za dva zase
mnoho měniti. Není tím řečeno, že nebude
třeba leckdy vrátiti se o pár kroků zpět, neb
zaraziti rychlý postup. Ubadou dobří zpěváci.
třeba zase cvičiti dorost. Nevadí, vrátíme se
zpět, brzy zase dohoníme, co zmeškáme. Jenom
nejednati nedůsledně, jednou hleděti přesnosti
a ceny a hned zase propustiti něco necírkev
ního nebo bezcenného.

Postupujme důsledně! Této důslednosti
v cestu se stavívají a lida i u sbora pěvec
kého reminiscence na bubny a píšťaly a taneční
rytmus bývalých figurálek i tehdy, když jen
zvolna a opatrně místo nich zaveden sloh
solidní. Nesmí nás to klamati! Ředitel kůra,
který po dlouholetém úsilí zavedl na svém
kůra vzorný v tom obledu pořádek, vyprávěl,
kterak jednou polo žerterm, polo do opravdy
mu starší zpěvačky vyčítaly, že teď se zpívá
sice uměleji a krásněji, ale že starší figarálky,
zvláště vánoční, byly hezčí, dojemnější, ať prý
to jen zkusí. I vytáhl ze zpod archivu jednu
2 těch dojemoých. „Zkusíme to“, řekl. Začaly
zpívati — bylo to ovšem ve zkoušce — ale
po chvíli jedna po drahé part odkládaly. „Ono
to přece už nejde“, řekly, „tolik se nám to
vívalo — a dnes je nám to takové — ani
nevíme jaké“ Odvykly. Důsledným pěstováním
přesného zpěvu, který Cyrillským nazývají, byl
jejich krasocit, jejich vkus uveden do jiných
kolejí.

Končím. Tvrdíe, že zpěvem a hudbou
přesně církevní a dle možnosti uměle prove
denou nevyženeme lid z kostela, ba ani těmi
latinskými zpěvy, budeme-li je provozovati,
jak se provozovati imají, s porozniněním, chutí,
náležitým tempem, krátce: zdařile.

Snad si posteskne některý bývalý kostelní
bubeník, že se už Pánu Bobu taková čest ne
děje, jako když ještě on do bubnů tloakl, až
se okna třáslal Soad sí posteskne některá ba
bička, že jí při obláškách pan rektor třikrát
intrády spusti!l,a teď při ohláškách její vnučky
nic, jako by to byla voačká podrubyně tamhle
z baráka. Ale ty stesky pominou. Sám ten dě
deček hoed za chvíli potom třeba řekne: Ale
přece jen ti mladí bezky zpívají, a babička
dodá: Ina, má 8 tím ten pan rektor práci, ale
jde jim to hezkyl

Pravý Cyrillista ví, že se snaží o věc nc
malou, která značí oslava Boží dle vůle Jeho
církve, povznášení pravé zbožnosti a kraso
citu v lido, tedy vzdělání lidu ve směru za
jistá ušlechtilém. V této snaze nechať svorně
půs.bí vedle sebe i knězi očitel, jak intelli
genti tak i lid sám, aby chrámy naše byly
také v tom ohledu sídly a školami umění pra
vého, amění skutečně posvátného|

Nový Bydžov za vpádu kurfirst
ského roku 1634.

Po smrti vévody Frydlandského Albrechta
z Valdštýna (+ 25. února 1634 v Chebu za
vražděo) postaven byl v čelo vojska, ovšem
die jména, nejstarší syn císařův Ferdinand,
vlastním vojevůdcem byl hrabě Matěj Gallas.
Tento vtrhl dle přání císařova do Bavor, uby
posádka Švédskou, zvláště v Řezně, vypadil.
Na to čekali však nepřátelští Sasové. Nejvyšší
velitel kurfirsta saského Jana Jiřího — Armin
vypudil rychle císařské vojsko z Branibor a
Lužice, porazil je n Lehnice a vpadl do Čech. Se
Sasy přitáhl Švédský vojevůdce Jan Banér.
Obě spojená vojska přitáhla ve středu dne 26.
července k hlavnímu městu a položila se tá
borem va Bílé Hoře, chystajíce se k útoku na
město.Císařský velitel Baltazar Marradas spojil
se mezi tím s Kolloredem; zavřevše se v Praze,
bájili ji s takovým úsilím, že nepřátelé upa
etili od obléhání,

Sasové obrátili se od Prahy k východn,
Švédové k západu. Veškerá krajina až ku Hradci
Králové octoula se v rukoa saských; nejvíce
utrpěl Nymburk, neboť, když se nepřátelé ná
silím do městavedrali, pobili obyvatelstvo 8
město zapálili.

Ve službách krále Švédského i kurfirata
Saského bylo dosti českých emigrantův i pánův,
mezi Sasy dle všeho Jan mladší Bořek Dobal
ský z Dohalic, o němž právo městské chlu
mecké n. C., jsouc jako nestranné od císařského
rychtáře i pánů novo-bydžovských dožádáno

přijímá 1. 1650 (letos 273 léta) výpovědi svědků
jak ve starém mauuálu chlumeckém jsou za
psány; výpovědi jejich líčí též bohopusté řá
dění lido karfirstského v Novém Bydžově. Po
něvadž zápis jest neúplný, neul jasno, chce-l
se město Bydžov domáhati náhrad za způsobené
škody Bořkem Dobalským či jedná-li se o osobu
a jmění jeho; (asi ino). Zde úřední zápisy:

„Letha 1650 13. dne Julii. Svědomí ku
potřebě obecní města Novýho Bydžova k žá
dosti JMC. pana rychtáře purgkmistra a raddy
téhož města Novýho Bydžova při přítomnosti
činění závazků purgkmistra Jiříka Drahorada,
Jakuba Křížka, prirmatora, Jiříka Rakoaskýho,
Wáclava Karanskýho osob raddních vedle práv
království Českého a zřízení zemského přijata
a upečetěna, to, kdež je otevříti, čísti a slyšeti
náleží. Štěpána Kalinky.

Daniel Suchánek, soused města Novýho
Bydžova, po vykonané přísaze svědčil. Toho
jsem povědom, kterak letha 1634 v outerý, den
Nanebevzetí Panny Marie, v teu den právě
partaj khorfseta Saského přijela k nám do
Bydžova; ti, ač rabovali, však. ještě takové
škody neučinili. Na druhý pak den ráno ve
středu od Starýho Bydžova tři partaje silný
přijely a majíc falešný Štandary, nejprv, do
města přijedoúc, kaucioua žádaly, to sem slyšel,
že jim dáno 100 říšských tolarů bylo; jak ta
kové pomíze přijaly, ihned do rynku vjely a
dajíc lozunk, jeden z pistole udeřil. Tu ihned
všickni dolů 8 koní skočili, jak rathaus, chrám
Páně farní a suminoa všechvo město plupdro
vali, věci kostelní, kalichy, monstrance pobrali
a na stadnici obecní v rynka tím se dělili, oa
to sem se očitě díval. Po některým pak čase
urozený a statečný rytíř pan Jan mladší Bořek
Dohalský k nám do Bydžova přijížděje, tím 86
chlubil, že v té partaji byl a že to jeho partaj
byla, když město Bydžov rabovali, Jestliže tu
on byl nebo nebyl, jeho jsem neznal.

Martin Pacovský, soused téhož města No
výho Bydžova. Toho jsem povědom po učině
ném závazku, že chrám Páně sv. Vavřince
v Novém Bydžově 1634 jmenovitě tu středu po
Nanebevzetí Panny Marie přijevše partaj, tak
jakž se od lidí mluvilo, že by v týž partaji
urozený a statečný rytíř pan Jan mladší Bořek
Dobalský býti jměl,a tu kostelní věci pobrány
byly, já jsem neviděl ani ho neznal.

Jan Vorel, též soused z téhož města, Jakož
jsou v městě Novým Bydžově v letbu 1634
kurfssta Saského jeho soldati chrám Páně sv.
Vavřince, klenoty kostelní zloupili a pobrali,
toho jsem povědom; stoje za zdíu krchova na to
jsem se díval, že před týmž chrámem na krobově
plášť červený, nevím, či-li jeho, čili těch jinších
loupežníkův, kteříž s ním byli, jest byl, o tom
zprávy očiniti nemoba, nežli to jsem viděl, že
na ten plášť, počítaje, jedenácte velikých a
pékných kalichů a dvanáctej s přinucením ten
jeden loupežník s dobytím korda na něbo pc
ložiti musil, Víceji sem pro veliký pláč dívati
se nemohl a nechtěl, Jehož sem téhož Dvhal
skýho v ty časy neznal, nežli ovodíce se on
v dobrý parměti, již v Pánu Bohu odpočívajíc,
s lidmi p. Mikulášem Jelínkem a panem Ada
mem Hradeckým a paví Kateřinou Křtěnovou,
tíž lidi poctiví tu zprávu činili, že jest on, ten
Bořek Dohalský, jakož pak toho doličoval, se
daje na kůň řekl: „však na tom dosti nebude.“
V lethn Páně 1642 pan Mikoláš Braumovský na
světnici v domě svým stvje, upomínaje svého
dluhu, týž Dobalský jemu jest to vůči mluvil:
„60 na tom, dost za svůj dluh nemáš,“ že
jest sobě kolikanásobně zaplatil. Proti jeho
řeči řekl, „že jest mu to moc, že byl nepříte
lem.“ Nežli že on svýma chce; „dostis hruu
vzal, můžeš o víceji nestáti.“ Od tý chvíle jej
znám, že jest to ten Dohalský, a to že vša
pravda jest.

Jan Chvojka, soused odtud po učiněném
závazko: Tohojsem povědom,byvši tehdyslu
žebníkem chrámu Páně, majíce já v dobré pa
měti, že jedna monstranti za mnoho seth Šacc
vána, co v nf bylo od zlata, dva apoštolé sv.
Petr a sv. Pavel s mečem z dobrýho zlata. A
ta potom letha 1634 v tu středu po Nanebe
vzetí Panny Marie vzata, a při tom kalichův
pěkných a velikých i s patenami od týž par
taje vzato bylo, a kdo že při tom byl braní,
pána neznám. Potom byl pláč a naříkání, že by
to Dohalský byl, jehož sem neznal.

Anna Braumovská, souseda odtad po uči
něném závazku: že jest témuž ofbzenému a
statečnému rytíři Janovi Bořkovi Dobalskýmu
mlavil urozený a statečný pan Adam Rodov
ský z Hostiřan, že jest na vojně dobře zbohatil.
„Ale přísahám Pánu Bohu, všecko mi to čert
obral.“ To v mým domě, mé světnici se stalo,
iného nic bevím.|

Daniel Kožíšek a starší obecní města No
výho Bydžova po vykonané přísaze vysvědčil,
že kterak jest jemu skrze ceduli řezanou u

| známost uvedenoo vydání svědomí; jakož sem



tak učinil a čeho v pravdě povědom jsem, to
pod tou povioností učiněnou vyevědčuji. V prav
dě povědom sem toho, kterak letha 1634 mě
síce Augusti partaj khorfirská sem do města
Novýho Bydžova přijevše, výplatu museli jsme
jim, od jedneho poctivého člověka vypučíce,
100 tolarů říšských odvésti, a pod tím pustivše
cbase prejs na město, kostel, rathaus i jiné
domy vybíjeli, vytloukali a trohle vysekávali,
z kostela klenoty všecky ina ratbouze vybrali
i také co json sobě mocnější lidé v kostele do
sklepa prvuího pod věží a jinších dvouch
sklepů uschovali, to jsou vše pobrali a odnesli.
I potomně imnobokráte přijíždějíce dobytkův
velká stáda všelijakého odháněli, Však kdo
jsou byli, to já věděti vemohu.

Pavel Tomiček, soused z téhož města, po
učiněném závazku. V pravdě jsem toho pově
dom, že kterak na den Nanebevzetí Panny Ma
rie zapálivší (nepřítel) město Chlumec, nás
bylo pět sousedů v hromadě, kdež z nás tři
vidouce takový veliký oheň, pustili jsme se
předce do Chlumce tři: Jan Ratthouský, Jan
Hynek a já, abychime vyzvěděli, odkud takový
oheň vzal začátek; ačkoli jsme potkávali sou
sedy chlumecké do lobů běžeti, však došli jsme
až do Chlumce a tau spatřivše takovou škodu
domů zase spátkem jsme so navrálili.“ ...

Kar. Kbun.
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JÁN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn,
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nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

skvosty, jako: řetízky, proteny, náramky, jehlySa j. v nejmodernčjšímprovedenís úplnou sárukou/

Důvěry hodným sdsilky na výběr též i na splátky
bes svýšení cen. —- Založeno r. 1848.
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Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolí Pajkrár spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker Józseí
kórůt 15 4z. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —

Yideň-VIL., Mariahilferstr.
86.
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Kupte si důležitý spis:

Karel IM.
jako křesťana vlastenec.

Píše jiří Sahula Cena 3 K.

Objednávky vyřídí obratem

Biskopská knihtiskárna v Hradci Králové
V"

K sv. biřmování

nejlepší dárky
za velice levné ceny nabízí

vá
zlatník u stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.

Prodej se zárukou.

Zlatámedaille;Pardubice
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Videň 1906 Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uszáví.
kteréjjedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.
Továruí sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Nejlepší podlahový nálér

Marxův lak.
Nejvydatnější. Nejtrvanlivější.

Proto k upotřebeni nejlacinější.

Schne v 6 hodinách a stačí
— 1 kg krabice na 8m: —

Cena 1 kg K 180.

mail bilý a barevný
Marxův je rychle scbnoucí, trvanlivý nátěr.

-V 24 různých barevných odatínech s krásným
leskem. Hodí se výborně na kucbyňský nábytek,
k nátěru zdí v kucbyních a špižírnách atd., dá se
mýti. Lze dostat: v každém množství a odstínu
jedině u firmy

Fr. Viktorin,
hlavní sklad a strojní výroba barev a laků

v Hradoi Erálové,
Velké nám.

We Pe
OGB> Na skladě nacházejí se všechny druby barev

sucbých,třených,laků a štětců. i

Čtětel Rozšiřujtel
Duch katolické
= obnovy.=

Sbírka úvodních článků Obnovy.
al + biskap Edoard Jan Hop. Brynych.

Boys Šín 722, Palká 8", cena 4 E řanké ©
Objednávky vyřídí

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král.

alendář katolických
orgánisaci
: na rok 1908

„Křest Organisátor“
vyjde („ září s obsahem pro každého katolíka

potřebným.
Spolupracovníci jsou: Dr. Fr. Šule, Dr. Fr Reyl,

JUDr Šimák, ka'ech. Fr. Jukl atd 
1 exempl. 90 h, poštou I K. Při hromadných ob
jednávkách1 exempl. za pouhých 80 b a k tomu

slevuje se polovice porta.

Objednávkyvyřídí p. Jos. Polák v Hradci Králové
Adalberlinum.DU

K GTPSKÝM OTATOLU
a k novému školnímu roku

uabízíme :
Dobroslav Orel

Theoreticko- praktickárukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké u učitelské ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,
a mnobými Ordinariáty. Odporučeno mnohými vy
nikajícími odborníky.

Stran 250 velké 89.

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 3:80.

Biskupská knihtiskárna

aha bahububabobaobashnokna

DÍVČÍ ÚSLATV SLAlnan00Ů
(a Chrudimě)

poskytuje příležitost k řádné přípravě km ve
dení vlastní domácnosti a ve vyučení86
vaření, žehlení, šití prádla, šatů, střihů,
účesů, výrobě umělých květin, vypalování na de
vě,kůži, malbě na plátně i skle. Též vy
učuje se hře na klavír, housle i citeru, řeči

německé i francouzské.

Divčí škola měšťanská,
úplná, nově zřízená i obecná Škola a pokračovací
kurs jest v ústavě v Slatinanech. Prostorná bu
dova se zdravými, světlými, moderně zařízenými
včebnami a místnostmi pro chovanky, pěkným ka
binetem, tělocvičnou a koapelnou, obklopena jest
pěkným parkem. Nadané a pilné dívky z této
školy měšťavské mají přednost při přijímání do
ústavu učitelekého v Chrudimi. — Krajina jest
velmi zdravá. Ústav asi 5 minut od města vzdá
len, blíže lesa, kde jsou krásoé procházky a partie.

Představenstvo ústavu.

FETTTYTTTTTY
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V Hradei Králové, dne 23. srpna 1907.
[nserty se počítají Irvmě,
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Svépomoc.
IV.

(M) S otázkou. řemeslniockou souvisí úzce
otázka živnostnická specielně, t.j. odchodnických
a příbuzných živností. Dokud komunikace byla
primitivní, průmysl a obchod v sačátcích, stav
obchodnický čítal příslušníků málo a počítáno
sním toliko finančně. Rozvojem celého moder
ního života a koltary stal se obchodník pro
středkovatelem mezi konsumenty a vyrabiteli,
pojítkem lidu městekého s venkovem, země
s cizinou; ua obchodnické zdatnosti záležela
hlavně zdatnost země. Vývoz a dovoz řízen
jest hlavně důmyslem obchodnické aristokra
cie. Řekl-lijsem aristokracie, řekl jsem odů
vodněně. I do stava obchodnického zasáhl
mocnourakousvoua váhoa zlata liberálníka
pitalisinos, který rázem zničil všecky ty patri
archální poměry mezi kupci—formany, kteří
tvořívali zvláštní nárůdek po celém světě roz
šířený.

Vzniklo přísné odlišování velkých ob
cbodů, které nakupují a čerpají ze zdrojů zboží

římo, střední obchody a maloobchodríci, kteří
ou závislí na některém velkoobcbodotkoví.
Přirozený pořádek při všem tom obchodování
byl by asi ten: velkoobcbod předává zboží ob
chodníkům středním, tito pak rozprodávají
malým obchodníkům, kramářům, hokynářům.
Ale chyba lávky! Velkoobchody prodávají
maloobchodníkům a ve svých vlastních fliál
kách prodávají též konsamentům přímým. Vy
sýlají své sgenty, kteří ovšem rozprodají zboží
též přímo spotřebovatelům. Střední obchody
jsou tak zbaveny zisku ze zprostředkování
mezi velkoobchody a obchodníky malými, musí
hledati náhrady v obchodu přímém, zakládají
také filiálky, či spíše řečeno krámky hokynář
ské a tak poškozovány poškozují své malé
kollegy.

To je jedna tíže, tedy — velkokapitál,
který tíží i stavy ostatol. Mlovím ovšem v
velkokapitélu jako stle, které se zneužívá,
která by jinak při dobrém vedení působila
blabodárně. Velkokapitál, řízen rakou libe
rální, způsobil i ve stavu obchodním těžké po

FEUILLETON
Nešťastná láska,

(M) »Dolfa má holku, Taliánku«, řeptali
mezi sebou teuchertští jednoročáci v Tridentě,
Novinka tato vzbudila úžas ve všech, co jich tam
bylo; Češi byli hrdi, že takový slavný junák jest

(z jich středu, bohatí Maďaři žloutli a Černali zá
vistí, že oni svými švarnými uniformami nedo
byli takové slávy, Němci snažili se Dolfu ze sedlu
vyboditi anebo přetrumfnouti úspěchem jiným,
jeden Polák, dva Charváti, jeden Srb a jeden
Rusín bretrsky Dolfovi tiskli ruce a blabopřáli mu.

To byla rána do zvyklostí tridentskýchl
"Ty všechny švarné Itelky s očima velkých,čer
ných démantů, což o ty; ty blýskaly jimi dost,
až radost, ale přidružiti se, pohovořití si s nimi
nesměl si dovoliti žádný. Nebylo slýcbáno, že by
Italka chodila s vojákem a k tomu infanteristou.
To bylo by proviněním neodpustitelným na mra

"vech městských i národních.
A Dolfa měl bolkul Dévče hezounké jak

obrázek, vzdělané, smálo se jsk kanárek, chůzi
mělo jak laňka a — chodí a vojákem. Nu což,
Dolfs, on také nebyl k zahozeníl Hošek pěkný

"k zulíbání, Annita to může dosvědčiti doposud.
Jak ulovil to děvčátko, nedozvěděli se jeho

druhové v utrpení. Nevěděli nic. Teprve když
třeba dvakrát týdně vypdjčoval si lepší kusy ně
které uniformy kamarádů, kdy navoňoval se,
kroutil vousiska kratičké a voskoval, čistil pilně
orlíčka, rosetku a boty a každé nedělní odpoledne
se ztrácel, neznámo kam, čichali kamarádi zrádu,

Ale dopadnouti ho nemohli. Až jednou! Byl
krásný lelní večer, kdy vraceli se poněkud rozje
ření »Slovanée, »Boemi« — jak říkali jim Vlaši
— z výletu do Levice a dorazili do rozkošné
stinnézabrady u vodopádu »Ponte Alto«, kdezastihli

hromy iostitocemi čistě svými t. j. barsami 8
v nejnovější době trosty, v nichž velkokapita
listé pojí se v mocnou hráz, tvrz, ze které
diktají ceny všech možných poživatin, výrobků
životních a všeho zboží.

Trasty a barsy zaviňojí kolísání cen, ne
jistotu kupojícíbo, neprodělá-li, neochotu obe
censtva vůči obchodníkům atd. Tedy svépomoc
obchodnická čelí ponejvíce proti velkokapitálu a jeho
zařízením t. j. proti trustům, bursám, agentu
rám 8 přímým dodáváním, proti kočovným
skladům. Zbraň jediná jsou peníze proti pe
nězům. Společenstva obchodníků kapitálem
společným měla by čeliti kapitálu velkoob
chodu a také již čelí, jinak domáhají 6e zru
Šení borsy a omezení velkoobchodů. Jsou ještě
jiné však věci, kterých obchodnictvo tak mnoho
nedbá, jsou to monopoly státní a monopoly
soukromé, nejvíce židovské; obchodnictvo střední
a malé tíží dále všecky ty starověké zbytky
obchodování primitivního t. j. různé jarm:rky,
kramářství, podomní obchod. Dnes věru není
třeba, aby selský lid musel míří zboží zprostředko
váno na různých trzích výročních,poněvadž v ktždý
čas a každý den může opatřiti si vše u řád
ného obchodníka stálého, který jarmarky nej
více trpí. Veškerý podomní obchod měl by
býti definitivně zakázán. Svépomoc obchod
nictva musí mířiti však i jinam. Mám ua
mysli ty obchodní domy, obchody střední i
kramářské, hokynářeké krámky, které naplněny
jsou vším: zbožím koloniálním, střižným, hc
tovými obleky, mají boty, klobouky, nářadí
železné, obilí, kořalku, pivo v lahvích, víno,
tabák, hrnce, prach a cenné známky. Ta
kový obchod je kramářství, hodí se na 76
nek, na ves, ale pro město nepatří nikterak.
Mám na mysli několik pražských velkých ob
chodních domů. Ty mejí na skladě: Šaty, vše
možné prádlo, nábytek, sklo, porcelán, látky,
stažky, hodiny, obrazy, bračky, skvosty, gra
mofóny, klobouky a boty. To však je poškozc
vání obchodníků a živnostníků speciálních. I
zde máme různé zvláštnosti obchodnické, na
př. tabák, cenné zuámky, papír, sešity, pohled
nice a pivo v lahvích. Sem by mělo tedy trochu
pozornosti u svépomoci obchodnictvo obrátiti,

hovícího si Dolfička s Annitou, — děvčátkem
utěšeným a dvěma staršími, slušně po venkovsku
oděnými manžely.

Dolfa se zarazil, než přece jenom vstal a
vítel své soudruhy, představuje je ro německu.
Staří a sladké děvčátko mluvili německy pěkně.

Byl to majitel hospodářství a vinic v Per
gine. Velice se divil, že žádný z tak švarných,
mladých lidí nežvýká tabák, jako on, ani tamble
»signor Adolfo« prý žvýkati nechce.

Bavili se pěkné. Chorváti zazpíveli co chvíli
některou ze svých dumných písní, které, odraženy
černou sténou vodopádu, přelétaly hřbet nízký a
ztrácely se v dumné dálce na «Campo Trentino.«
A Češi zahřměli jim v ztrácející se dumku ně
kterou z veselých národních, až starý Benedetto
Dossi se rozehřál, sám zazpíval a vína dlouhou
řadu butelek nanositi kázel. Dolfa pak nic sc
nezlobil, že druhové dobrovolníci přišli; byl aspoň
volnější a svobodnější v zábavě se sladkou An
nitou. Ta ho očima div nepohltila.

Matka její mezitím, dosud švarná metrona,
se bavila se »sedlákem« Měchůrkem a kouřila ci
gerettu za cigaretou,

Tak byli všichni šťastní a jednoročáci dozvě
děli se o štěstí Dolťfové — — —

eDolfa má holku Taliánku«, věděl ve třech
dnech celý osmaosmdesátý pluk. Dolfa byl nešťa
sten. Jindy bezstarostně každou neděli kráčíval
k Pergine, teď mohl čekati každých čtrnáct dní
v neděli »službu«, kterou se mu pan šikovatel
mstil za malou ocbotu při vykonávání úsluh, jež
se kapsy páně šikovatelovy týkaly, Při každém
raportě, při každé parádě, při každé sebe menší
příležitosti býval Dolfa předmětem pozornosti všech
důstojníků vyšších i nižších. Byl vyvolán z řady
a představen samému panu obrštovi, který po
chvalně mu poplácal na rameno:

»Vy se přece máte k světu.«
»To je to samá holka, ale dělat nechce nic,

a obrálti-li, střetne se notně stav ten 8 kaston
specielně obchodnickou t. j. židovstvem.

Otázka svépomocí obchodnické bude bo
jem s karitálem, ale kapitálem židovským.
Nikde tak ostře nezasahá židovstvo v život,
jako v živnesti obchodnické. Je dokázáno, že
židovstvo mácílezcela jiné, než aby směřovalo
ku ktidnámu, svornéma soc. soužití, k reformě,
která by přinesla těžce želaná vyrovnání těch
různých sociálních propastí, které celistvost a
bezpečnost lidské společnosti tuk těžce obrc
žují. Natoým uásledkem obchodnické svépc
moci bude tedy boj proti nespravedlivým ži
dovským trikům. Jakými zbraněrní a jakým
způsobem bude veden, rozbodne doba příští.

Jisto však, že obchodnictvo, sdružujíc se
ve společenstva, masí dbáti přísně pravidel
antisemitisiu zvláště do té doby, pokud snad
se vlivem daných poměrů malé obchodnictvo
židovské neutváří jinak. Je nutno, aby obcbod
nik i ve styku 8 obecenstvem a konsnmenty
byl veden duchem přísně křesťanským, pak
přestaly by rázem všecky ty výprodeje, kon
kursy, vyrovnání, kridy, které zdají se býti
v dnešních poměrech jedině dobrým prostřed
kem k rychlému zbohatnutí.

Mezi obchodnictvo třeba čítati též ho
stinské živnostenstvo, které má tytéž potíže
jako obchodníci specielní, ovšem 8 výrobky jim
nejblíže stojícími. Rozumí se, že hostinský
v řádném obchodě nikdy není na tom tak zle
jako t. zv. podsudoí, vyčerpávaní pivovary.

Velkou vinu na úpadku živnostnictva ob
chodnického nesou sociální poměry konsamentů,
nejvíce dělnictva, kteréžto vratvy nuceny byly
svojí svépomocí brániti se proti drahotě zboží
zřizováním konsamů, které hradí svoje potřeby
přímo u velkoobchodů a mohou tudiž skoro
beze zisku svým členům prodávati. Svépomoc
však jako akce sanační vznikla toliko ze soci
ální povahy poze toho kterého stavu a jako
taková obranná instituce musela míti výsledky
časovédrahému stava nepřátelské. Možno však
říci a doufati, že delší prací nerovnosti takové
se uhladí, kyselosti pominou.

Obchodnictvu tedy kyne úkol vážné, usi
lovné práce, již nemožno od tebe odvrhnouti

patnáct dní kasino«, huboval hejtman při korrepe
ticích, zastihnuv Dolfu nepřipraveného z taktiky.

A když se nešťastnému Dolfovi podařilo
z klepet pánů představených vyváznouti, spěchal
ke své Annitéě, kde hledal zapomenutí a útěchu.
Ale ani tu nebylo bez hořkosti. Annita byla nyní
obletována dlouhou, nekonečnou řadou obdivova=
telů, kteří toužili Dolfu ze srdéčka ohnivé Italky
vypuditi, Štíhlí obrlajtnanti, lajtnanti i kadeti bývali
denními hosty v Ponte Altu, kavaliři Maďaři jez
dili za Anaitou v antomobilu, a Dolfazuřil, žárlil.
Annita však byla mu věrna, žila jen ve svém Dol
fovi, kterého zase navzájem ona podezřívala, po
něvadž tak často k ní choditi nemohl,

Byli oba poněkud nešťastni, ale láska jim ty
trpké chvilky sladila důkladně,

Červen blížil se ke konci, a kvapem spěly
vstříc namáhavé dny vojenských cvičení »v ležení,«
Dolfa měl se na čas s Annitou rozloučiti,

Připravoval se na den ten dlouho, pozval
k rozloučení všechny své kamarády, aby nebyl
tak mezi těmi věčnými soky důstojníky a Maďary
sám — a loučili se. Zpívali, jedli, pili, kouřili a
starý Dossi žvýkal tabák,

Setméla se modrá obloha, nad Trentinem
nastával pomalu v plné slavnostní náladé večer,
přispěchala noc a s ní loučení.

Loučení smutné, Dolfa zůstal s Annitou sám.
Co si povídali, jak se loučili, to slyšela jenom
černá noc. Ale Dolfa přiběhl ke kamarádům brzo,
nad obyčej brzo, bledý, zsinalý, s vyhaslým okem,
zaťatou pěstí.

*Co je ti?«
Nepromluvil, vztáhl k drubům zoufale ruku,

rozevřel ji a na dlani objevilo se něco neurčitého
tvaru a barvy.

»Jaký je to žvanec?« vypitým basem ptá se
holoblavý Linda, vezme mu předmět ten a při
svitu několika sirek obledána záhada.

*No, to se vi, že je to žvanece, povídá



žádnémo. Každý cítí dnes na sobě ta dasivou
Sflu rozvrácených poměrů dneška, kdy všecko
dobré je vysmíváno, za klerikalísmas prohla
šováno, kdy se béře člověka víra, aárodnost,
chléb — vše.

Svépomoc naše musí tedy týkati se obrany
víry, obrany národností, jazyka a vlasti, a ko
nečně poměrů hospodářských. Všechny tyto
prvky == nemožno říci rovnocenné — ale k ži
volu spokojenému stejně potřebné a nulné musí splý
vati v jedimou složku — svépomocí křesťansko-s0
ciální, kterážto jediná může vésti k definitiv
níma rozuzlení dnešních poměrů řádem kře
sťanského socialismu.

Nwina svépomocokamžitá; jak bylo možno
viděti, všechna svépomoc záleží v silném adru
žení, v orgapisaci tnbé a pevné, která však
musí zakládati se také na zásadách mravných,
Jinak vede do absurdností větších, než byly
prvé. A takovou organisaci, sdružení, svépomoc
poskytají všem stavům, třídám a vrotvám, vzdě
laným, nevzdělaným, bohatým (i žebrákům,
pánům i podřízeným jedině — organisace kře
stansko-sociální.

Obrana.
(2 Apokalypse je knihon auten

tHekem Neodvislý „Ratibor“ velmi často za
poslední 3 léta řeší problémy ABlosofickéa ná
boženské. Měli jsme příležitost, několikráte
„Ratiboru“ dokázati, že pytlačí v revíra na
prosto mu cizím. Poslední jeho číslo 33. do
kazuje opět, že prý 'prorocká kniha Nového
Zákona Zjevení sv. Jana čili Apokalypse není
knihou pravou (aatentickou), nýbrž podvrženou.
Proti autoritě církevní postavil autorita rus
ského revolocionářa Morozova, který ve vězení
při pozorné četbě Apokalypse seznal, že pra
menem této knihy Písma av. není žádnó Božské
zjevení, nýbrž bouře a zlověstná astrologická
rozestavení planet v souhvězdích, která autor
v Apokalypsi popisuje. Morozov na základě
astronomických tabulek, adávajících | spo
lehlivě určité vztahy jednotlivých souhvě
zdí oa celé obloze, vypočítal, že autor
Apokalypse popisoval vlastně seskupení 501
hvězdí, které tabulky kladou na den 30. září r.
395 v 7 hodin večer“ Z toho plyne, že Apoka
lypse nebyla sepsána v I. století, nýbrž až ke
konci IV. věku po Kristu a tudíž autorem
jejím nemohl býti sv. Jan Evangelista, nýbrž
Jan Zlatoústý. Tomuto nápadu Morozově se
„Ratibor“ v úžasu diví a volá: Jaké to ví
tězství lidské logiky!

Přese všecek respekt, jaký chováme k lidem,
kteří samostatné skutečně myslí, musíme při
pomenouti obdivovateli logického myšlení, že
daleko větší jistotu vědeckou poskytují nám
soudy na vnímání založené, nežli soudy vzniklé
z pouhého přemýšlení. Sebe živější „numera“
ve snu nemají pro pravdu nikdy tolik
důležitosti jako zcela etřízlivá tabalka 8 vy
taženými již číslicemi na dveřích kollek
tury. Kdo chce věděti zcela spolehlivě, jaké
bylo terno na Brno, nebode se vyptávati stu——————,
Linda moudře, »tuhle jsou znáti ješté zuby, Kde'
to sebral? Anebo je ti špatné ?«

»Je mi zle. Tak se podívejte, kamarádi, D4
vám Annitě hubičku a ona mi tohle všoupne do
úst. Fuj tejfil Už ji ani vidět nechci! Taková —
fuj tajfil«

S rozevřenými ústy hleděli druzi na ne
šťastného Dolfu. Nedovedli si jednání Annitino
vysvětlit.

A nešťastný předmět, co to je? V kasárnách
pátráno dále. Dolfa, kterého každou chvíli pře
padl nával ošklivosti, vyložil se z okna a shospo
dáře«Měchůrck s právníkem Fiekempitvali zábad
né corpus delicti.

Bylo to barvy neurčité, do hněla, gumo
vité, těžce atomy šly od atomů, mezi tím, hrůza,
jakoby chlupy neb vlna! Fuj!

Nerozluštěno,
k spat. A Dolfovi bylo špatně stále. Ráno

u kantinského Vlacha a ten mu vše vysvětlil. Při
letěl nahoru do ubikace jednoročáků jako blesk.

»To ons Annita tě má tak ráda«, křičí vítě
zoslavně.

»Fuj, děkuju za takovou lásku« bručel Dolfa,
A skutečně bylo tomu tsk. Selská děvčata

v okolí tridentském žvýkají se zálibou buď tabik
anebo zvláštní míchaninu z ovčí vlny a pryskyřice
stromů, s platí za důkaz největší lásky, když
děvče miláčku svému z višňových rtíků takovouto
skvarze, jak tomu říkají, poskytne,

Dolfs věak byl nešťestně zamilován; jak si
vzpomněl na Annitu, bylo mu zle a zle,

»Proto ona tak tou bradou a čelistmi stále
hýbala a časem pošišlávale,«

»Měla snad raději žvýkati tabákča ptel se
nešťastného milovníka jednou jízlivý Niederle,

»Dej pokoj, otravoa, zavrčel Dolfa a dumal
dále o své nešťastné lásce, které mu stálo kazila
žaludek,

Víckrát bo Annita ne:patřile,

rého snáře, co ae ma zdálo, nýbrž podívá se
na vyvěšená čísla. Proto také, chceme-li znáti
původ a autora Apokalypse, nespokojíme se
výklady krásných suů 4 vítězné logiky „Rati
borovy“, ale nahlédneme do bibliografie a ta
udává zcela jiné důkazy o pravosti Apokalypse.

Zjevení av. Jana snal již sv. Justin (+ 160
po Kristu), jenž ve svém dialogu ka Tryfo
novi ge na tuto knihu Písma av. odvolává.
Sv. Jrenens (+ 202) několikráte cítuje Apoka
lypeis a autorem jejím nazývá sv.Jana, učenníka
Páně (Adv. haeret. 5, 26). Hippolytas, žák sv.
Irenea, hájil Apokalypsi proti Antimontani
stům počátkem třellho století.

Učeneo alexandrinský, Origenes(7 254) vy
počítává všech 27 knih Nového Zákona a avádí
mozí nimi též Zjevení pv. Jana. Tentýž výčet
posvátných knih N. 2. nalézáme u historika
Eusebia (+ 340). Zajímavo je. že sv. Dionysius
Alexandrioský ve 3. století činil některé ná
mitky proti Apokalypsi, což předpokládá, ža
kniha tuto znal nejes sám, ale i jebu vrstevníci.

Ztěchto dokladů vysvítá, že Apokalypsis
byla v rukou křesťanů již ve stoleti II. a proto
ovšem ji nemohl sepsali teprv sv. Jan Zlatoústý
r. 395. Nebéřeme v pochybnost, že astronomické
tabalky přesně udávají pohyb nebeských těles,
ale pochybujeme, že astronom Morozov v apo
kalyptických zvířatech vynašel si pravá 80u
bvězdí, ouboťby musil dojíti k výsledkům, jaké
historická věda avádí. Nemají tedy výpočty
Morozovovy žádné větší důležitosti pro sku
tečně myslící lidi nežli výpočty známého prof.
Hrona pro nehybnost země. „Ratibor“ by měl
míti více samostatné logiky; vyhnul by 80 tak
systomatickému papouškování po lidech, kte
rým jde o snižování naší víry a nikoliv o
pokrok,

(3) U romlistického obmičku přihřál
se vůdce českých agrárníků p. Prášek.. Napsal
15. £. m. ve „Vonkově“ o poměru agrárních
poslanců k jiným stranám v parlamentě mimo
jiné toto: „Nejlepší poměr vládl mezi stranou
naší a představiteli strany realistické, prof.
Masarykem a drem. Drtinou. Osobní posoání
a vzájemné ocenění odstranilo z větší části
napjetí, které v době volební mezi námi panovu“
lo.“ Pan Prášek buďto mlaví velice naivně anebo
Be aspoň chce zdáti nechápavým z šikovných
diplomatických ohledů. Co tomuto prohlášení
řeknon sami rozvážnější agrároici, kteří boj
Masarykovčů proti straně vlastní sledovali?
Dají se takové spory v charakterních stranách
srovnati náhlým úsměvem, podáním raky a
jednodachým zatašováním celých sloupců ob
vinění ? — Na př. „Čas“ přinesl dne 12. března
t. r. zpráva o Práškově schůzi ve Všetatech,
v níž mloví o tomto „Karlu Velikém, velikém
v braní dieta velikémv prášení všeho drabu.“
Pokračuje: „Nelzesi myslitivětšíprázdnotya
neveriosnosti, zato větší huby a neomalenosti,

může býti vůdcem jedné politické strany“ —
Dle zprávy Práškovy ve Věetatech nejhoršími
nepřáteli sgrárníků byli Časisté; tito a jiní
jsou prý k tomu boji vybizevi od vlády, které
8e jedná o úplné zničení strany agrární. Svůj
referát tehdy ukoučil „Čas těmito poklonami
vývodům Práškovým: „Takové baráčnické,
prázné, lhavé a nestydaté rozumy dovedou
v Čechách udělat z někoho vůdce politické
strany“ Takových a daleko hrubších útoků
bylo víc. Což ua př. ty ostré články Kurha
novy proti agrárníkům v Čase? Ale tohle vše
pro agrárníky nezaamená nic. Nač staré účty
vyrovnávati? Pau Prášek se oklepu a hned má
Masaryka v lásce — jen aby boj dále nepo
kračoval. A realistická dvojice na druhé straně
potřebujenutněněkteréspojence—vezmikde
vezmi. D3 kolika koží úž se strana Masarykova
převlékla|

Ale teď to nejlepší. Kdo aspoň trocha
taktiku Masarykovců sleduje, vidí přece zřejmě,
jak tito lidé activě posluhují při každé důle
žitější příležitosti straně socialistické a jak i
po ráně socialistickým bičem patolízavě „Čas“
armáda Adlerovu velebl. A 8 hlavou těchto
pokrokovců p. Prášek byl na sněmu v poměra
nejlepším! Možná, že se za to kamarádství
rosvážnější agráraloi p. Práškoví poděkují.
Měla-liby vůbec strana realistická jakkolí zvláště
malémn rolníkovi prospěti, pak by masila celá
prakee realistů zvoliti ' zcela jiný směr —
zvláště by bylo nutno, aby svedla směleji hlavu
proti výstřednostem a násilniotví soc. demo
kracie. Myalí-li p. Prášek opravdu, že dobude
pro rolnictvo víc kokotováním se sluhy soc.
demokracie než kompromisem se zemědělci ka
tolickými, pak jest při nejmenším velice pro
etomyslný. A nota bono, jest otázkou, v čem
záleželo to „poznání » vzájemné ocedění“. Či
Masaryk najednou „poznal“, že všecky řeči

„Času“ o braní nadbytečných diet byly báchorkou? Proč to „Čas“ neopravil? Anebo
„poznal“ najednou p. Prášek, že všecky útoky
Masarykovců oa kandidatura p. Firbasa byly
spravedlivé ? — Pro nás jest pamětihodno, že
se p. Prášek chová daleko vlídněji k Masary

Karola nh strané a kteránach“agrárolkům mandátů — proti socin
Hstům, obráčtnšstí to Massrýkovým.

Politický přehled,
Otázka svolání sněmu království Českého

dosud není rosřešena, ač prý v minlsterské
radě 18. t. m. bylo rozhodnato, aby sněta český
v tomto zasedání avolán nebyl. Naproti toma
zemský výbor usnesl se navrhnouti vládě, aby
sněm český svolán byl. Němci ovšem jsou
proti svolání sněmu, a tu dle všeho nepomůše
ani zakročení českých ministrů,a bude-li přece
svolán, noprojedná se jistě hlavní věc, o kteron
nám jde, změna volebního řádu; Němcisi toho
vůbec nepřejí. Moravský sněm svolán bade již
v září. Čeští agrárníci připravají se jiš k vol
bám do zemského sněmu. Posl. Prášek shání
ke společnému postupu radikály, realisty s a
grárníky proti mladočechům a proti straně ka
tolického lidu. — V Išlu návštěvou u císaře
Františka Josefa dlel anglický král Eduard.
Přátelský poměr mezi Rakouskem a Aoglil ta
i na dále potvrzen, a jednáno při tom též o
úpravě poměrů na Balkáně, v čemž projevena
úplná shoda Aoglie,

Maďaři v otázce železniční v Chorvatsku
zdáulivé ustoupili prohlásivše, že do slažby
železniční na drahách chorvatských mají býti
brání jen Chorvati — ale ti musejí mluviti
maďarsky. A koalice chorvatská v boji proti
násilí maďarskéma již ochabuje, rozpadávájse,
Srbská strana radikální z koalice vystoupila,
a hlavně proto, aby si u vlády uherské zajis
tila přízeň při volbě nového patriarchy erb
ského.ZroztržkytétomajívBudapeštivelkou
radost.

Císař Vilém vítal hostě svého krále angl.
Edaarda na svém zámku Wilbelmshho,

V buagské konferenci míru anglický dele
est Frey podal návrh na zmenšení vojenských
nákladů. Resolace Freyova v té příčině podaná
byla také přijata. Od nynějška badou tedy
mocnosti ovažovati o odsbrojení.

Ve Stuttgartě konal se mezinárodní sjezd
socialistický, jehož se účastnilo 150 sociál.
poslanců všech zemí. Nescházel ovšem také
pověstný dr. Adler a s ním český Němec,

V Marroku dosud není klid. Domorodci
znepokojují vojsko francouzské i španělské
pouštějice se s ním v boj, který končívá jejich
porážkou. Některé kmeny zvolily si nového
suitána a chystají se 8 ním na Casablanku.

Vláda raská obrátila se nyní i proti pol
skómu uárodoima klobu ve Varšavě a rozpu
stila jej a dála několik členů jeho zatknouti
a orgány „jeho dílem zkonfiskovala, dílem za
kázala. — BRovolacionáři v loupežích a přepa
dech neustávají. .

V Persii hrozí státní úpadek; nepořádek
jeví se tu na všech stranách.

Katolicků manifestace v Třebeche
vlcích pod Orebem. Sdruženými-katolickými
spolky v Třebechovicích svolaný krojinský sjezd
vyzněl ve stkvělou manifestaci v každém ohledu.
I ta — do té chvíle nejistá— pohoda nám přála
znamenitě. Již záby zrána obě hlavní ulice a ná
městi obecenstvo ozdobilo padesáti prapory, což
velice přispělo k alavnostnímn rázu naší manifes
tace. Tóž sl. městská rada pochopila nevšední ráz
naší slavnosti, davši na radnici prapor vztýčiti. Všem
činitelům z upřímného srdce děkujeme. Pořadatelský
sbor mužaký i dámský musel zdolati perný kus prá
ce, aby zdar slavnosti byl úplný,) zvláště když
přípravné práce shodou růsných okolností byly
započaty v krátkém čase před samou alavností.
Této chyby nikdy již 8e nedopustíme; jinak celá
akce vyzněla by ještě daleko mobutněji. Od čas
ného rána až do 10. hod. dopol, jakož i na ozná
mení našich pofadatelů-velocipadistů výbor slav
nostní se svým krajně obětavým předsedou dp.
Kyselou v čele za průvodu naší chvalně snámé
30členné kapely p. Jaroměřského pospíchal pří
chozím našim hostům vatříc, aby za svaka vířívého
poohodu dovedl je k ooatra shromáždiště, k hos
tinci pl. Em. Stříbrné na náměstí. Nadšení rostlo
každé chvílo atak znenáhla celé náměstí hemžilo
Be našinci, až sestavil se dlouhý průvod, do čtyř
stopu seřaděný. Vstoje vyslochnuts píseň Kolpín
Gova, jiš pro kapelu upravil kapelník p. Jaroměř
ský. Bylo radostí Posorovati ohromný ten průvod,
kdyš rozvinul se náměstím při pochodu do chrámu
Páně. Prvé místo vyhraženo místnímu spolku vo

jenakých vysloušilců 8 jejich činovníkyp. Fr. Svo
Norépáky ee k k na to kráčel bratříz Nov 86 rm skvoslným praporem, sa

nimi z Hronova, « Úpice, Náchoda, Nov. Města,
s Kostelce, Mikalovio, dámský spolek s Pardubic,
jedaotáři « Černilova, Holic, Týniště,Šonova, Do
brašky, Borohrádku, Hor. Jelení, Žďáru a Velkého
Poříčí. Z Hradce Král. dostavila se Jednota katol.
tovaryšů a depntace křest, 800. spolku šen a dírek.



Nato následovaly organissce místní a s obcí 800
eedních. Devět praporů vlálo mad zástupem. V
kostele nadšeně kázal dp. Dvořák z Kostelce o
důležitosti víry Kristovy, o tom, jak potřebí jest
ji bájiti a o pravém vlastenectví. Slavnou měl
8v. sloužil předsedadiecésního sdružení katolických
apolků vsdp.dr. Reyl « Hradce Králové. B kůru

y eo krásné zpěvy provázené hudbou. —
Odpoledne konala se porada | důvěrníků sa
předsednictví vadp. dr. Reyla. S radostí vzato
na vědomí, že v blízkém Opočně buduje se
slibná nová organisace. Po por.dě znovu řadil
se průvoda to před městem „u kapličky.“ Za
překrásné pohody nastoupen pochod oelým městem
do našeho oblíbeného výletního místa „Boru“.
Byl-li ráno průvod veliký, byl odpoledne téměř
dvojnásobný — čítal téměř 4000 lidí. V „Boru“
rozproudila se při ladných zvucích zdejší kapely
srdečná zábava. Po krátké chvíli vystoupil na
fečniště pan Ant. Drápalík, který velmi poučně
promlovil na tbéma: „Naše úkoly v nejbližší bu
doucnosti“. Prohlásil, že poubým vsplanutím ná
boženského nadšení není úkol katolických spolků
daleko vyplněn. Potřebí všude pvsitivné pracovati
k zlepšení soc. poměrů; všude musí viděti avět,
že křesťanskou lásku k bližnímu oavědčujeme
skutky, drobnou prací mezi lidem Českým, včasnou
pomocí, odborným poučováním, atd. Pouha obrana
katolických zásad — byť by byla sebe npřím
nější — uezabezpečila by trvání a rozšíření orga
nisací našich, jestliže by tyto málo dbaly životní
prakse. Katolické ženy zaujímají v našich organi
sacích důležité infsto. Velice mnoho pro upevnění
katolického ducha se napracovaly. Dbejme tudiž, aby
jim bylo poskytnuto v organisaci příslušné čestné
místo, Budeme-li pracovati soustavně A více po
stránce národohospodářské, získáme brzy i ty,
jichž náboženský cit posud spal. Pracovati musí
pynÍ duchovní ilaikové, muži a ženy za společným
ellem, který ne zajisté zdaří, poněvadě na naší
straně jest pravda. — Hřímavý potlesk byl p.
tečníkovi odměnou. O obsahu řeči p. Drápalíka,
vyhlášeného „pravdomluvným“ tiskem za „štváče“,
pronášeli 8e velice pochvalně i lidé k naší ka
tolické akci dosud lhostejní, kteří nasloucbalí £ po
vzdálečí. — Za krátkou chvíli vystoupil na řeč
niště dr. Myslivec; ačkoli jest churav, přece obě
tavě do našeho středa zavítal, Promlouvaje o naší
situaci, velice pěkně dovodil, že katolický ruch
nebyl vsbazen nějskou umělou machinací; nynější
probuzení katolictva jest spontánním projevem duše
lido, který již nemohl na neustálé hrubé útoky
patřiti s chladným srdcem. Pan poslanec líčil
traitou cestu katolického vývoje, podával doklady,
jak bezcitně pronásledována naše akce od stran
jiných, promlouval vřele o tom, jak jest potřebí,
aby katolíci svobodu avoji proti násilí hájili. Tato
řeč přerušována často bouřlivým soublagem. —
Již se ovšem tolik nelíbila asi tuctu taky-—ka
tolíků, jimž by apud více bylo po chuti slyšeti
tupení náboženského přesvědčení jejich otcův a
matek. Touto poučný tábor řídil zasloušilý před
seda vadp. dr. Reyl. — Teprve k večeru bylo
možno oddati se na chvíli nerašenému naslouchání
koncertunašíkapely.Našei týništskédámyv ná
rodních krojích čile si vedly při rozprodávání
vstupenek a losů. — A tak příjemně ztráven
sbytek dne; spolek za spolkem G8enám ztrácel
k vlakům, „které nečekají.“ Naposledy opouštěly nás
zelení zdobené žebřinové vozy, provázené našimi po
sledními pozdravy. Nato nastoupen pochod zpáú
teční do města, kde slavnost ukončena v hostinci
pí Jarkovské tanečním vínkem. — Jako krásný
sen minal slavnostní den; blahá vzpomínka však
hřeje dále. Ku slavnosti došla celá řada sympa
tických telegrafických projevů a přípisů, jež nám
sťstanou vždy cennou památkou a porzbuzením.
Slavnosti zúčastnílu se kněží šestnáct. — Dík
všechněm, kteří mají jskýmkoli spůsobem podíl
na zdaru slavnostil Příležitostně jim obětavou
jejich lásku vzájemné oplatíme.

Z Černileva. Katol. národníjednota pro
Cernilov a okolí oslaví v neděli dne 1. září 1907
desitileté trvání spolku. Pořad slavnosti: Ráno o
1,6. h. budíček; o 9. h. vítání spolků; v 9%, b.

právo od místnosti spolkové do chrámu P. V 10slavnostní kázaní vidp. Thdra. F. Šulce, čest.
kanovníka, kone. rady, prof. bobosloví atd. v Hradci
Král, — Po kázaní slavné služby Boší. Ve 12 bod.
společný oběd. — Odpoledne v 1*/, hod. sořadění

pole u spolkové místnosti a průvod do koncertu,oncert ve 3 hod. Přednáška v sále. Při koncertu
o pěkoou zábavu postaráno. Večer věneček v 8h.

— Za počasí nepříznivého odbývá ae slavnost v sále.Viecky katolické spolky upřímně zve Jednota.

Pozvání katolickým organisacím.
Na podzim bude tomu pět let,kdy opustil nás
nadšený buditel katolického hnutí, nezspomenu
telný biskup + J. E. Brynych. K netění jeho pa
mátky pořádá katolická organisace v Chrasti u
Uhrudimě dne 16. září t.r. odpoledne sjezd kato
liekých organisací. Poněvadž však posledol dobou
sohůse katolického lidu staly 8e terčem zloby na
šich nepřátel, kteří schůse naše štvanicemi zne
molňují, odhodlali jeme se pořádati důvěrnou
schůzi v sadě městských lázní v Chrasti; s té
příčiny žádáme, aby si p. t. páni účastníci pro
Střednictvím svých pp. důvěrníků neb farních ú

katolické ženy, buďte vítáni u hrobu zvěčnělého

biskups Brynycha!! Podrobnýprogram příště.Veškeré dotazy a objednávky račte adressovati:
Jan Beneš, kaplan v Chrasti. K hojné účasti
svou spojené organissce Chrast a okolí.

Politický klab křesťanoko-sociální
v Náchedě koná v neděli dne 26. srpna o půl
6. hod. odpol. spolkovou schůzi v Hronově v sále
hotelu „u Mouta“, na níž promluví „0 politické
situaci“ náš milý poslanec vidp. Dr. R Horský.
K hojné účasti našich stoupenců, zvláště pp. vo
líčá notívě zve výbor.

Ndružoní česk. kat. zemědělců v
království Českém pořádá v nedělídne 26.
srpna 1907 tábor lidu na Mariánské Hoře u Č+r
mnó. Pořad: 1. O 10. hod. slavnostní kázání pro
nese vdp. P. Alois Jemelka. 2. Slavné služby Boží.
II. Odpoledne: 1. Ve 2 hod. zahájení táboru. 2.
Řeč dra Jos. Myslivce, říšského poslance 61.
okresu: „Úkoly katolíků ve veřejném životě“, 3.
Řeč Frant. Šabaty, Hšského poslance: „Politická
situace“. 4, Řeč slečny Jakubcové: „Povinnosti
ženy“. Čechové! Katolícil Zveme vás srdečně
mezi sobe! Přijďte v počtu co největším, kata
ličtí rolníci, dělníci, možové i ženy, přispějte svou
účastí ke zvýšení lesku tábora. Přijďte Bopotěšit
pohledemna řady našinců. Na shledanouna Ma
riánské Hořel

Zprávy místní a z kraje.
Narozeniny J. V. císaře a krále

oslaveny v neděli v Hradci Králové pontifikální
mši sv., kterou o 10. hod. dop. v kathedrálním
chrámu u av. Duchy sloužil sám nejdp. biskup
dr. Jos. Doubrava za četné aasistence a za účasti
njd. kathedrální kapitoly. Síužbám Božím přítomni
byli zástupcové všech státních, samosprávných a
vojenských úřadů, škol a různých korporací vedle
četného ©obecenstva, které naplňovalo prostory
chrámu. Významný den ten hlásaly po městě také
četné prapory v barvách národních a říšských.

Dachovní cvičení knéžská konalase
v Hradci Králové v seminářském kostelíku od 19.
do 23. srpna, řízením vldp. P. Ant. Ostrčilíka T. J.
Cvičení těchto účastnil se J. B.M. nejdp dr. Josef
Doubrava, uejd. kathedrální kapitola a 167 p. t.
kněží z celé diecáse.

K návštěvě ministra dr. Fořta. Dno
20. t. m. přijel po 6. hodině na zdejší nádraží za
pojtěďky ministr obchodu dr. Fořt. Zde uvítali
jej atarosta dr. Ulírich s městskou radou, posl.
Brdínko se členy okr. zastupitelstva, Členové
středolabského komitétu, president kraj. soudu
dr. Srp, mlstodržitelaký rada H. Steinfeld, rada
finaněního ředitelství Růžička, ředitelé škol Ruth,
Libický, Novák, dr. Pazourek, Haněl, předseda
pravovárečného měšťanstva Collino, ředitel filiálky
rakousko-uberské banky dr. Jiřík, zástupcové
obch. gremia, Zálož. úv. ústavu, samosprávných a
zeměpanských úřadů. (ener. vikář Msgre Dr. Al.
Frýdek tlumočil pozdrav nejdp. biskapa Dra. Joa.
Doubravy a vítal Jeho Excellenci jménem arci
pastýře a kněžetva královébradeckého vůbec. Jeho
Exe. jel pak dále do Dvora Králové. — Do Hradce
Králové se vrátil p. ministr 21. v poledne. Jeho
Exe. v průvoda starosty p. dr. Uilricha prohlédl
si budovu Zálož, úv. ústavu, kde se mu dostalo
uvítání od správní rady, předsedy cís. rady p.
Collina a býv. říše. poslance p. Formánka. Vy
slechl podrobné zprávy o rozvoji ústavu. Pak 80
odebral do budovy gymnasijní, kdež jej uvítal ře
ditel p. Ruth. — Pobyt Jeho Exe. v Hradci byl
vyměřen ponze pa dobu kratičkou, tak že 8e jiš
skoro nedostávalo časo k dalším návštěvám. Přece
k žádosti neůnavného p. dr. Ulricha — který
upozornil na nutnost novostavby bisk, semináře —
zavítel p. ministr do novabledných a těsných
místností alamnátu. Přibyl sem v průvodu pp.
Russa a dr. Zimmra 0 '/„l hodině. Zde byl avítán
nejdp. biskupem, který mu představil předsta
venstvo semináře. Jeho Exc. prohlédl si se zájmem
seminářeký chrám a pak jednotlivé místnosti. Zu
bošený stav seminářských mistností působil na p.
ministra tolik nepříznivě, že projevil své polito
vául a zároveň přání, aby snaha Jeho Bisk. Mi
losti o nový důstojný dům došla co nejdříve uaku
tečnění. Na snašnou žádost nejdp. biskupa ujistil,
že i svým hlasem ve vládě tuto akci bude pod
porovati. Ochotnéa vlídnéjednáníJeho Excellence
zanechalo zde dojem nejpříznivější — a dobrou
naději. Pak zúčastnil se společného ubědu v Grand
hotelu, načež odjel k prohlídce regulačních prací
u Opatovic. Pro náhlou chorobu však přerušil svoji
informační cestu s odjel povozem do Pardubic.

Informační pojížďka poslanců po
středním Labi. Sdražení poslancůpolabských
chtělo z vlastního násoru požnati, v jak trudném
stavu nachází se tok středního Labe, jaké ne
bezpečí a škody brosí každoročné obyvatelům při
jeho toku:—seznatí, jak daleko json posud prove
dené práce regulační a jakým způsobem bude celý
projekt proveden. Středolabský komitét vyšel to
muto přání radostně vatříc, a tak se stala již
dávno potřebná prohlídka — takřka kontrola —
akutkem. Zahájena byla dne 19. t m. v Hradci
Králové v sále Grandhotelu, kde byly vystaveny

veškeré regalačních i melioračních pral na
Labi. Pojižďky účastnil se J. E. ministr obchodu
dr. Foft, pomanciříšátí: dr. Drtina, dr. Hajn
prof.Rráský, Hyrě, Chaloupka, Kotlář,
Neumann, Rycbtera, Srdínko, Udržal
zemětí poslanci: dr. Horák a Kotland zs
státní úřady vídeňské dr. rytíř Frieg, dvor. rada
ministr. obchodu dr. Kaucký, © k sekční rada
min. obch. Jan Mrasick, c. k. dv. rada a před
nosta řiditeletví pro stavbu vodních drah dr. V.
Deutech, c. k. dvorní rada min. orby Ant, Ry
bička, o. k. stav. rada a přednosta expos. řidi
telství pro stavbu vod. dr. Vaclav Ronbík a R.
Plischke, za c. k. místodržiteletví radové: Rytíř,
Filip, Podhájský a j. Za zemědělskouradu
král. Českého p. staveb. rada Šantrůček a
vrchní inženýr Fr. Bouda. Zahajovací večer byl
dno 19. t. m.; přítomno bylo mnoho zástupců
měst Hradce Kral., Dvora Král, Pardnbic, Jaro
měře, Smiřic, Liberce a Nymburka, Hosté přiví
táni byli starostou města našeho, zemskýmposl.
drem. Ullrichem, jemuž poděkovali posl. Hráský a
rada minist. Fries, načež přednáš) p. c. k. stav.
rada Zimmler a p. ©.k. VrChn. stav. rada Ant.
Ryif o úpravě a splavnění Středního Labe a o
zabrážkách údolí na Labi a Da Úpě. Nastoupena
byla cesta do Dvora Králové, kde prohlédnuta byla
situační proposice Přebrady vodní v lege „Krá
lovství“. Výklad k toma podal vrch. inž. Plicka.
Pak jelo se aa vozech do Jaroměře, kamž průvod
na vozech dorazil o půt jedné. Prohlédli si tamější
zamýšlenou regulaci, načež odjeli do České Skalice,
kde problédnuta poloha zamýšlené přehrady na
Úpě a Slatiny; odtud jelo se do Josefova ku shléd
nutí zavodněných lak, upravené Úpy a zavodňo
vacích jezů. V Jaroměři byli poslanci na noclehu.
Dne 21. srpna prohlédli regulaci Labe při ústí
Metuje, pevnostní jez v Josefově a odtud se jelo
povozy podél Labe až do Hradce Králové směrem
Jezbiny, Semonice, Černožice, Smiřice, Předměřice,
Plotiště. Odpoledne prohlédli ai regulaci Labe u
Opatovic, Dříčea Hrobic, načež odjeli do Pardubic,
kde prohlédli práce na Cbradimce a Labi. —-(Pokr.)

Pro Čechy ervěnické odovzdalakužel
ková společnost v Adalbertinu redakci t. 1.
2 koruny.

Wr. Rndolf — Ervěnicům. Jako IV.
dílo „Bulbarské knihovny“, která pro vážný obsah
i pečlivý výběr klasických spisů bulbarských záhy
nalezla obliby, vyšly právě historické povídky
z doby bulharského povstání pod názvem „Čer
vánky svobody“, původní to zajímavá práce vyda
vatele knihovny, zdejšího advokáta p. Dra. Alfr.
Rudolfa, jenž celý výnos koihy určil na podpora
— Čechům ervěnickým. Dějem idobou zajímavé,
tolik historického i etnografického materiálu obsa
hající kaize, kterou způsobem nanejvýš poutavým
předvádí autor původ i průběh zápasu 500 let u
jařmeného národa bulharského ohromnou pře
mocí tureckou, na konec teprve statisíci ruských
hrdin povalenou, a jakoby zázrakem probazeného,
nemohlo ae dostati krásnějšího účele než věnová
ním výtěžku z ní Čechům ervěnickým, kteří dnes
o své národoí bytí zápasí. Poučná i vysoce zají
mavá práce Dra. Rudolfa nabývá tím ceny iz na
šeho stanoviska národního, nehledě k jejímu vý
soamu pro slovanskou vzájemnost. Takové kniby
třeba číst a zase číst, nemá-li slovanská vzájem
nost býti planou frazť. Doporučajeme proto „Čer
vánky svobody“ co nejvřeleji jako výbornou četbu
všem přátelům slovanské myšlenky, především naší
dospívající mládeži. Cena knihy o 188 str. za 1 K
50 hal. je při elegantní úpravě levná,

Z městského dívčího lycea v Hradel
Králevé. Skutečnou učitelkou zvolena sl. Bohu
mila Pflegrová pro franětinua němčinu,provisorní
učitelkou sl. Marie Donbková pro vědy přírodnía
mathematiku a sl. Františka Vocásková pro ženské
rační práce. Dalšíjmenování budou následovati. Ka
ratorium upozorňuje poznovu rodiče dívek na tento
nový dívčí ústav na českém severovýchodě, který
bnde poskytovati dívkám všeobecného | vyššího
vzdělání a zároveň účelně zařízenými kursy při
pravovati je bude k dosažení samostatného postavení
při poštách, drahách, lékárnictví, učitelství, vyšším
školství atd. — Zvláště upozorňují se rodiče těch
dívek, které letos nebyly přijaty do ústavu učitelek,
že při lyceu bude zřízen zvláštní paedagogický
kura, který po způsobu vídeňské akademie učitel
ské bude připravovati va širším moderním základě
pro úřad učitelský. — Dále bude při lyceu zřízen
kurs pro učitelky škol hospodyňských, kura pro
učitelky řečí, kola krenlířská a průmyslová. —
Do I tř. lycea přijímají ae žákyně školy obecné
aapoň 10 let staré, do IV. třídy žákyně, které
vychodily IIL tř. školy měšťanské.

Na včelařské výstavce v Hradel
Král. vo dne 10.—12. srpna pořádané byli pře
devším vystavovatelé: p. J. Císař z Praž. Před
městí měl tu velmi pěkně upravený slamák-dvo
ják, medomet, různé nářadí a semena rostlin me
donosných. Pan F. Viktorin, obchodník v Hradci
Král., vystavil množství potřeb včelařských, přede
vším velmi praktický medomet, bojnost semen
květin medonosných. — Pan Josef Růžička, pekař,
měl vystavena velká kola vosku, čistý med, ně
kolik rojáčků a jeden normální dvoják a j. —
Pan Karel Kalát. lesní ve Svinarech, vystavil le
tošní med přírodní, plást panenský, několik pěkně



vytažedých mesistěp, jakož i některé drahy me

v N. HradciKrál., vystavoval 2 modely úlů, pří

strojku k zhotovování úlů maměných.— Pan KarelMachek, správce školy, vystavil slaměný dvoják. —
Pan Ant. Kvanničke, městský assistent z Věkoš, vy
stavil svůj nový drah úlů pode jménem „Otokar“
a soázornil celý úl v řezu příčném a podélném.
Drahý úl „Zoklío“ jím vystavený náležel panu J.
Černému, starostovi ve Věkoších. | Pan V. Rážž,
želesářský obchod v Král. Kradci, vystavil různé
včelařeké potřeby. — Pan J. Čistecký z Bědovic
vystavil úly: „Mistrovák“, „Budečák“ a „Hospo
dář“. — Pan G. Bakeš, správce octárny v Hradci
Králové, vystavil prakt. medomet, tenké mezi
stěny některé odborné spisy včelařské. — Pp.
koihkupci B. Melichar a J. Tolmao různé apisy
literatury včelařské a ovoonické — Pan Josef J.
Nebeský, materialista v Hradci Králové, měl tu
dvojí drub medoviny a výstavní medové mýdlo. —
Pan Frant. Horák, říd. učitel z Nepamic, obeslal
výstavku jedním rojáčkem a třemi kusy plných
plástů.

Věnoméupozornění, S). městskárada by
měla neodkladně přikročiti k znovuzřízení schodů
vedoucích kolem divadla a voj. nemocnice dolů
do městského parku. Probnilá prkna nastavším
deštivým počasím octla ae v takovém stavu, že jest
opravdu nebezpečno po těch strmých schodevh
kráčeti. Až se stane zvláště za soumraku nějaký
úraz, pak bude věra na opravu pozdě. Bnad toto
tpozornění postačí.

Žuě ma Královéhradecku dosud ne
jsou ukončeny. Jest málo pamětníků, že by jako
dosud měli rolníci na poli oves a zvláště pšenici.
Obilí muselo se pro nejisté počasí téměř a pole
krást, přes to sklidilo se dosti Buchó, aniž kde
vzrostlo. Úroda jest slušná jak na obilí, tak zvlá
ště na zelenině Píce pro dobytek bude letost
hojnost.

Z Březhrada. Dne 1. -září o 2. bod.
odpolední posvěcena bude nová budova dvoutřídní
školy. Přátelé úkolatví se ku slavnosti této uctivě
zvou.

K úmrtí učemce Hofmana. Před
čtrnácti dny prošla novinami zpráva, že zemřel
známý ředitel Hofmann, odborník ve fysice a
chemií, spisovatel znamenitých knih pro střední
koly. Zmínka také učiněna v jeho nekrologu o
jeho zbožnosti Zbožnost jeho byla v pravdě pří
kladna. Hofmann byl u nás v Slatinanech na
letním bytó a zdo také zemřel, načež ned dru
hého dne mrtvola jeho byla převezena do Par
dubic. Chodil, ale cítil, že mu není jaksi úplně
volno. I přišel k místnímu faráři a prosbou, aby
ho vyzpovídal a podal mu Nejavětější avátost, řka:
„Jsem jič, pane faráři, starý a nevím, kdy na
mne Pán Bůh vzpomene, a proto chci býti stále
připraven.“ Přijal sv. svátosti v neděli před tváří
ostatních věřících,nestydě se pranic. A jak zbožně
se modlil z modlitebních knížek| Věru příkladný
učitel, vědec a příkladný také katolík. Viděli, že
pravá věda a pravá víra se doplňují a tvoří
vzácný charakter. Asi čtyry dny po přijetí av.
svátostí náhle zemřel, ale Pán nešel svého alu
žebníka bdícího a připraveného.

Do Heořle. V článku našeho listu: „Bouře
o volnon školu“ z 12,7. t. r., jehož pouse drubá

vatele, stála věta: „Což vás to, p. dr., mrsí, že
vás jmennjí klerikálem? —-V Hořicích jsou již

sokolové klerikály.“ Z celé souvislostipatrno,že je
tojpoubá narážka na místní tisk, jenž sokoly a
každého, kdo mu není dost radikální, nazývá kle
rikálem, Pánové z výboru „Sokola“ však náš list
patrně nečetli a pouze na základě místního lista,

věta: „dopisovatel nazval aokuly klerikály“, v první,
jak se říká, ráži, zaslali nám opravu, že se dotý
káme sokolské cti (11), oni že se modlí, aby ná
rod zbaven byl klerikalismu atd. Nikoli, pánové;
my dokonce neměli v úmyslu, vás pro sebe rekvi
rovati; my pouze konstatovali, že v Hořicích jaou
radikálové, jimž ani již „Sokol“ nestačí. To jeme
vámpřecenotnouporci—ovšem toho slušnějšího
— radikalismu připustili. Ostatně nás těší, že ao

jaké modlíte; jste na nejlepší cestě ku „klerikajsmu.“

Z Hrádku u Nechanie. Dne 17. arpna
1907 konána v zámecké kapli sv. Anny památka
padesátiletého posvěcenítéto kaple biskupem Karlem
Bor. Hanlem. Významný tento den oslaven hraběcí
rodinou tichou, ale velmi dojemnou slavností.
V kapli krásné květinami ozdobené konány o 9.
hodině bohoslužby, před nimiž zámecký kaplan
dp. P. Knotek promluvil dojemnon slavnostní řeč,
V řeči avé zmínil se o nešťastném roku 1866.,
kdy v zámku byl od 3. července do 6. listopadu
lazaret, v němě ošetřováno 986 prostých vojáků
a 60 důstojníků — Rakušsnů, Sasů a Prusů,
s nichž 117 prostých a 16 důstojníků zemřelo,
Dochovní správu zastávali tehdy 2 kapucíni s Ko
blence, a nemocné ošetřovalo 16 jeptišek £ Po
rýaska. — Odpoledne bylo požehnání e po něm
»Te Deaml“ Jeho Osvicenosti p. hraběti před
staven byl řídícím učitelem p. Františkem Rybou

. Jos. Hysek, výměník, který před 50 roky sú
tnil se avěoení zámecké kaple a nyní i a vnu

kem opět byl přítomen slavnosti; Jeho Osv. pro

jevil nad tím radost a slíbil mu dar na památku,
Jak v minulém čísle „Obnovy“ oznámeno, uspo-:
řádala Jeji Osvícenost paní Mariobraběnka z Har
rechů. dae 18. srpna, v den to narosedin Jeho
Veličenstva velikou dětskou slavnost, která neo
byčejně skvěle se vydařila. Dítek nešlo se
přes dvě stě v průvodu svých učitelů. O půl 3.
hodině pod balkonem promluvila k Její Oavíce
ností žákyně III třídy Františka Košťálová,
dcera kastelána, dojemnou řeč, po které všechny
děti šly na požehnání, po němž slavně zazněla
v zámecké kapli hymna rakouská. V sámecké o
boře, kde stoly již pro všechny bylypřipraveny,
promluvil k dítkám zámecký kaplan řeč o vý
snamu slavnosti té, po které sama Její Oavícenost
rozdávala dítkám pokrmy. Slavnosti přítomna byla
rodina hrabat z Harrachů, inspektor panství pan
z Gůrlichů, hraběcí archivář, universitní professor
p. Menčík z Vídně. Dítky přednášely krásné bás
ničky a zpívaly pěkné písně. Velice každého po
těsilo, když při písni: „Kde domov muj?“ sám
p. hrabě echotí zpívali. Velikou zábavu způsobily
různé dětské bry v zámeckém nádvoří; p. brabě
udílel velké peněžité odměny vítězům, Též v auto
mobila děti k velké jejich radosti dal vositi. Velmi
zdařilá slavnost skončena o půl 8. hod. provolá
ním slávy urozené rodině hrabat s Harrachů za
nádherného soumraku večerního a za hlačného
zpěvu dítek.

Výstava veškerého českého časo
pisectva ma zeměkouli jest do 25. erpns
v Chrudimi při tamější hospodářeko-průmyslové
výstevě a těší se veliké pozornosti a návštěvě,
Odtud bade přenešena do Hradce Králové, kdež
má býti installována ve prospěch stavby sokolské
tělocvičny. Odtud vykoná- poslední pouť do Zá
břehu na Moravě ve prospěch matičního gymoasia,
V poslední době přibyly velmi sajímavé noviny
Čechů Brasilských, vycházející v Buenos-Aire. Jsou
autografovány a svěděl o dosti četné kolonii
v Brasilii. Katalog všech českých novin na země
kouli zasílá ředitelství Půttiogea v Olomouci sa
70 h ve známkách poštovních.

Nová hvězda v Rychnově m. Kn.
Pochází s Orientu a prozařuje magickým světlem
temnosti rychnovské stále více; červánky lepšího
poznání šíří se stále více k radosti orientálců židů
v městě našem. Hvěsda ta objevila se uáble; jest
to totiž vlasatice, ale nikoli klidná. Kronží, zmítá
se. umi jako obňostroj. — Jednou, když bylo
zatmění měsíce, prosil chlapeček maminku, aby se
směl také podívat ne ten zvláštní úkaz přírodní.
Mamiaka odpověděla: „Jdi si, ale nechoď blízko,
to tí povídám; ať se ti nic nestanel“ Tahle ma
minka ovšem se vyjádřila naivně; ve spěchu se
přeřekla. Ale u nás právě velice rozumné matky
přikazují svým synkům: „Ať mi k té vlasatici
nechodíš. To bys pěkně dopadli“ A proto s ne
dostatku mládenecké apolečnosti krouží ohnivá vla
Batice kolem děvčat, která se ostatně také vybý
bají, aby se nepopálila magickým žárem. Tvrdí
se, že table vlasatice není starší dvaceti let. Ale
počíná si, jako by byla celým vesmírem prolétla
a se slnofčkemei tykala. Dovedevámspnstiti žár
tak veliké osvěty, až přechází zrak i sluch. Vydrží
mlaviti třebas dvě hodiny, cituje filosofy, dekla
maje evoje básničky a poukazuje na své učené
články vytisknuté v zesnulém již Podhořanu a
rudých listech. Ale při tom nevyznáte se, jakého
jest vlastně „přesvědčení“; nevíte, je-li to realista,
socialista nebo Neumannův anarchista. Mladíček
totiš miluje volnost největší. Dostal do svých rakou
veřejnou čítárnu, zanesl tam pocialistické noviny;
rozumné listy jsou mu brakem, který nemají dle
jeho náhledu dělníci čísti. Když obdržel vrchní
velení nad „Podhořanem“, pěstoval v něm osvětu
tak intensivně, že týž list byl třikrát za sebou
zkonfiskován. Teď, když má po maturitě, chodí
pilněs p.professoremCbyskýma docelase k němu
odstěhoval. Kdož ví, jak veliké a překvapující po
žebnání tato učená dvojice Rychnova přinese|
Takto jinak orientální Hvězdoslav žije dosti šo
sácky; a tak asi reformaci veřejného tivota sotva
úějským originelním nápadem provede. Ale kdož
ví, jaké bohbatýrakésny jiné v jeho vlasaté, vážně
zachmuřené hlavě dřímají! Posud ovšem ty origi
nelní nápady v hlavě jenom dřímají a probuditi
Be nechtějí. Kdybyste mu řekli, aby se před pou
čováním jiných, skušenějších hesky klidně sám
něčema vážnému učil,to byste dopadli! Pokrokový
člověk i ten nejmladší přece už všecko musl míti
v malíčku. On nasývá „překonaným stanoviskem“
i to, čeho neprostadoval, o čem četl jen několik
frasí. Hlavně ví tolik, že ta katolická církev ne
stojí za nic, že vždycky našemu národu škodila.
Bojuje proti „klerikálním okovům“, ale jha židov
ského nevidí. — Rychnov má attrakci; vesele se
baví moderními nápady vlasatého studenta, který
chce sica pomoci celému národu, ale sám sobó
chudioka pomoci nemůže. — Iou — nešťastná
oběť byrokratických poměrů
V tom musí nastati relorma. Jestliže se problásí
na př. třebas devatenáctiletý abiturient sa „muže
pokrokového,“ pak nastává povinnost všem star
ším a „méně osvíceným“ intelligentům takovou bvě
zdu všemožně podporovati, aby bez etarosti 0
hmotné potřeby mohla volněvslótati, kam jí libo.
To jest přece jasné, že takových geniů si má vá

„ šiti každý, a že nikdo nemá se odvážiti tak da

leko, aby proakoumal duševní fund tolik zázrač
ného dítěte. Bylo by přece netaktmí a zrovna
urážlivé, kdyby někdo chtél o veliké vyapělosti
teakového světla pochybovati a kdyby se rozhodl
zkoušeti takového proroka ze sociologieafilosofie
jsko žáčka. Teď přece má postačiti pouhé sdě
lení mladého pána, že se do- cechu pokrokových
přihlásil. Nová doba žádá nové zásady. Příště o
pokrokové činnosti zázračného jinocka více,

Z Opočna. Výstavka prací chovanek lotního běhu hospodyňekéhov Opočně otevřena bade
1. září od 9. hod.dopol. do 3. hod. odpol. vmíst
nostech zimní hospodářské školy.

Z Hrenmova. V neděli dne 25 t. m. po
řádá katol. polit. klnb náchodský o 5. hod. odp.
veřejnou spolkovou schůzi v hotelu u „Mosta“,
na níž promloví slovutný p. Dr. Had. Horský na
thema: Zpráva voličům o zasedání a příštích úko
lech parlamenta.

Z Dobrušky. „Osvěta lidu“ přineslar pc
elední době výlevy s pokrokařilé duše jistého stu
dentike, jemuž kdysi „klerikálové“ museli pomáhati
zuby, nehty na nohy, aby to dopracoval ař k ma
taritě. Mozi jiným otírá sei o křesťanskoujednota
a kritisuje její vycházku způsobem, který makavě
dokazuje, že ubobé své povídání založíl na špic
lovských klepech pověstných pokrokářakých dona
šečů, Jinak by se nemohl posmívati řeči p. Astra,
která zaelonží plného uzeání. Jak uboze dopadí
řečnický výkon na jisté studentské akademii, o
tom měl referovati a tu by mlavil správně. Jen
pěkoč zametati před vlastním prabem; Škemrání
o protekce se najde doat a dost. Až to bude od
straněno, pak bude míli mladíček právo na kri
tiku. Vychácka dosáhla svého účele úplně. Sál
byl nabitý, nebylo sí ani kam sedooati. Lid se
poučil přednáškou, pobavil se zpěvnými výstopy a
hudbou, jsa úplně spokojen. Že bylo deátivo, zato
Pořadatelé oemohou. Při průvodu 80 neklade žádná
váhana dressuraa komsado,abymuseljítikaždý
od jistého cíle. Tu ponechána každému volnost.
Hlavní jest, aby tam přišel. Nadávati českému,
křesťanskému našemu lidu „stádo“, to dokáže jen
hrubián, který absolvoval řečnický kura na salaši.
Proti takové hrubosti čo nejrozhododji protestu
jeme a poctivé Čechy od požidovštělých pokrokářů
urážeti a snižovati nedáme. Jest to hanba, když
Čech ze záští o Čechovi tak sprostě mlaví a mluva
gesurovuje. Jak by to chutnalo, kdybychom na
oplátku mluvili o pokrokářském bravu a skotu,
jejž pohání snámý národ biblický? (Co jest pro
fanace a rouhání, dobře víme a proto jme ge ho
chránili dopastiti. Ale p. pisatel to neví a jakživ
nevěděl. Na konec mu připomínáme, nebude-li slně
nější, prozradímeledacos,comu příjemnénebude.
— Bokolský den v Dobrušce dae 18. t. m. vyda
řil se slušně p» přání pp. pořadatelů a ipokladně
byl ku prospěchu. Jen bylo by si přáti, aby škol
ních dítek nebylo užíváno ku provádění pohádko
vého hosla: „beránku, otřes sel“ Témuž nasvěd
Čaje i dětská vstupenka za 20 hal. Snad trochu
té hudby a oblédautí prostocviku mohly míti děti
zadarmo. Nadějemo ee, že řádný podíl « příjmu
dostane dětský podnik stravovna, kdyšškolní dítky
svým cričením pomohly vydělávati. Žádá to apra
vedinost. Jinak oelé to jednání by mohlo býti po
dobno tomu, jež provádí tatík liknaveo, jenž děti
posílá pro sebe na žebrota, aby vzbudil jimi lid
skou soustrast, nebo mistr drátař, jenž nelítostn
boní svěřené mobě slovácké hochy, aby určitou
vyprosili soma Tolik prozatím stačí. — Kus čes
kého majetku přešlo zase v Dobrušce do židov
ských rukou. Jest to dům Hoffnanův, bývalý okr.
dům; měl býti na spadnati dle neomylaého uznání
komise už před padesáti lety a proto byl okresní
soud,jelikožjiného vhodnéhodomunebyloa měš
Úané nový nestavěli, přeložen z Dobrušky do O
počna. Dům stojí však dosud a zaplaceno zaň i
s 9 korci poleod bratří Bergmannů 43 tisíc kor.
Jest to velice lovná koupě, zvláště pováží-li se, že
část polí budou trořiti stavební místa při nádraží.
Á 00 „národovci“ ? Chytají bodfe komáry a vel
bloudy pouští. Místopokroku — sákrok.

Pokroková manifostaceo v Náchodě.
Zajímavo bylo dlíti v neděli 11. srpna v Náchodě,
Pořádalyt toho dne národně-sociální organisace ná
chodské za součinnosti věech živlů pokrokových
s dalekého a širokého okolí na oslavu desetiletého
trvání atrany národně-soc. velikou slavnost. Dopo
ledne byl pořádán v dolejším kontě sokolské za
brady velký tábor lida — za účasti 600—600
lidí, meri uimiž bylí četně zastoupeni našinci.
Tábor hned úrodními slovy redaktora Kovařoviče
dostal eměr čistě „protiklerikáln.“ O starobním a
invalidním pojišťění mě'i určitě mloviti posl. Dr,
Hajn a Fresl. Za nedostavivšího ae posl. Fresla
mlavil jakýsi Tregr, který arcit několika slovy
uznával potřebu starobního a iovalidního pojištění,
avšak jakým spůsobem toho dosíci, nepověděl ur
čité ani br. Treger, ani Dr. Hajo; sato však dle
způsobu ryze pokrokového statně s „svovodomy
slně“ prali do církve, do „klerikálů“ a jejích po
slanců. Dle Dr. Hajos nemá ojkdo práva, nej
méně církev, jim v jejich avědomí se hrabati ; sám
všek svou svobodomyelnostíjest oprárněn smýšlení
katolíků krilisovati a sbožnost jejich, byť sebe
upřímnější, pokrytectvím nazývati a k farizejství
přirovnávati. Zvláštnímu zájmu se těšilo dachoren
stvo; v příčině té Kovařovičse dovolával Francie;



svlátní posornost věnována předovšímnašemu posl.
Dru. Horskému, který se posl. Dru. Hajmovi ne
libí tím, že v parlamenté vše dobře sledaje. Praviiť:
Mlaví-lí Klofáč, Horský je za ním, mluví-li Freal,

ije u něho, a mlavím-li já (ovšem když on jiš tolik
řečí tam nadělal) a ohlédnu-li se, stojí mi Horský
sa zády. Děkujeme pěkně, alespoň jsme jisti, že
tam nespí a žo čeká, až so ti opěšní a mnoho
mlavol páaj vymlaví; pak bade mlaviti on. Po
prohlášení Náchoda za más'o opět veskra pokro
kové s vědomím, že projerem tímto smazána opět
„banba“ způsobená ejezdem katolickým, byl tábor
ukončen. Vrcholemcelé slavnosti měl býti teprve
odpolední triumfální průvod. Již v předcházejících
dnech se sebevědomě prohlašovalo, že průvod ten
bude nevídaně obromný a velkolepý, tak že zastíní
průvod o sjezdu katolickém. Zatím však ve ska
tečoosti tomu bylo právě naopak, neboť tento
průvod byl pouhým stínem průvodu 21. července.
Hlavní araniér Kovařovičmarně očekával na shru
matdišti kýžené ty nepřehledné zástapy, nadarmo
fotroval avojí jakoby Čarovoou hůlkou. Teprve
v posledním čase přijelo na osedlanýchi neosedla
ných komoních patuáct osob v pestrých šatech,
jež následovalo 20 dívek v národ. kroji a B ju
náků jako různobarevná pášata. Pak následoval
důstojný vůz národního dělnictva a za ním nepře
bledný zástop asi 300 osob. Jádro průvodu přišlo
od Plhova, když již ti první byli v Bokolovně.
Napřed jel moderní motor, zhotovený ze dvou bi
cyklů v potsžené košatině, pak 9 slavnostních cy
klistů, za nimiž opět alegorický vůz divadelních
ochotníků plhovských; pak řada o 204 jinoších a
mužích, toť bylo to „nevídaně ohromné a velko
lepé;“ ale přece ještě na nzávěrko šly 692 osoby,
počítáme-li v to i hudebaíky a děti. A stak pob
rovským“, 8 volikon námahou sbubnovaným prů
vodem táhl zklamaný Kovařovič.

Ronova u Čáslavě. Nedávoosetkali
Be na náměstí úašem dva „páni“ a začali Bi na
vzájem stěžovati: „To je už k nevydržení s těmi
klerikály“, povídá (třebas) p. S. „Dříve pořád dů
věrné schůze a teď dokonce opováží ae pořádati
i veřejnou schůzi. To je absolatní rozpínavost,
proti níž musíme radikálně vystoupit, máme-li do
síci náležité potence pokrokovosti a realisovati své
osvětové pripcipy.“ — „Prosím tě, nekřič tolik,“
povídá p. (třebas) B. „Ohlížejí se za námi lidé a
to víš, jak nás mají v očích. Přijď raději do té
schů.e a rozsekní tam klerikální štváčo.“ — „Taky
že přijdu, a budeš vidět, jaký z toho bude Magiaj.“
— Aby naši čtenáři porozaměli, jednalo se o
echůsi atrapy katol lidu, svolané na den 18. srpna,
při níž měli promloviti pp. poslanci V. Myslivec
a Fr. Šabata. Že pokrokáři a nyní s nimi v alli
anci jsoucí agrárníci se svými pomocníky sociál.
demokraty budou tím pobouřeni, dalo se očekávati,
a také ústy svých předáků to rozhlašovali. Než
kdyš spatřili ony imposantní zástupy, brnonci se
Be všech stran do Ronova, zůstali většinou doma,
ponecbávajíce úlohy hájiti své názory ubohým před
vojům, které při první šrůtce hrdinně vzaly do za
ječích. Dostal se nám do raky dopis jednoho zú
častníků této avantgardy, který píše takto: „Čekal
jsem vás na tu schůzi k nám, jak bylo smluveno,
ale ty prý si's oskřípal noby a musil jsi navléknout
bačkory. V bačkorách bys toho byl moc nesvedl,
neboť na ty klerikály avi nestačí si dupnout v bo
tách s podkůvkami. Sešlo se jich jako mraků, ale
budeš-li peát do novin, napiš. že sál u Brudrů
zel prázdnotou až na pár kostelníků a svíčkových
bab. Nejdříve začal Šabata o parlamentární sitaaci
a budoucích úkolech sněmovny. Musím ti říci, še
mlavil věcně a v dachu jsem s ním soublasil, ale
přiznat se to nesmí. Strhej ho jenom třebas
v „Prardě“, až s něho budou cacky lítat. Ale o
tom Josefa Hoiličkovi se nozmiňuj moc, udělal
nám ostudu. Přihlásí se keslova, a pak, když bo
volají, aby čel mluvit, dostane trému, že ztratí
docela řeč a pleská cosi páté přes deváté tak že
lostně, že jsem myslil, že opakuje svůj eylvestrov
ský výstup „Vrána a liška“. Po tomto nešťastném
komikovi vystoupil V. Myslivec a mluvil o otázkách
kultaraích a volné škole. Mezi námi řečeno je to
sečtělý a výborný řečník a proto mám velice ne
bezpečný. Zná naše dlágry a bezohledně pov!
pravdu do očí židům, nevěreckým učitelům, soc.
demokratům atd. Chystali jeme se svláště na něho,
chtěli jsme jeho výroky sesměšnit, ale jsou na
naší atraně báby ne muži. Sotva opustil, vzala
naše záloha vzadu nohy na ramena a tiše se
stratila. Co jsem měl dělat, když jsem zůstal jako
hroška v širém poli? Nie, než hleděl jsem také,
abych se stratil. Zato však ty to omasť v no
visách, jak se patří. To víš, že to vezmou
jako med, mají klerikály v žaludku všechny atra
ny. Ještě aby něco vyvedli o zemských volbách.
Tvůj...“ (podpis poločitelný.) Skvělý průběh
schůse ronovaké může všecky pracovníky v kat.
organisaci oa Čáslavsku uplna apokojiti a byť

řada útoků proti jednotlivoům i proti celé straně

šurnály všech možných stran, jest to jenom důkas,žo vážnost naše stoupla a že dále bráti sí o nás
a bez nás jiš nelze!

Z Halošova u Kutné Hory. Bociálně
demokratická organisace, která aa Kutooborsku
živořila do jaratch voleb, pokročila obrovsky ps
provedených volbách, při nichž zajistě k velké

„čti“ Kutnohorska ministr Dr. Pacák, tolik pro
okres se vynasnažující, dostal méně hlasů než
scele neznámý Buriánek, kandidát socialistický.
Vrhají se sociální demokraté na dělnictvo země
dělské, v němž nacházejí velké procento svých
stoupenců, a s dělníctvem snaží 8e sorganisovati
i baráčníky a menší hospodáře. V posledních
dnech vrhli se na naše městečko a sehnali na 80
dlenů, ovšem kvality všelijaké, Aspoň předsednictvo
s celým výborem to dosvěděuje. Hlavní útok ho
dlají věsti proti dosavadním poměrům na velko
statku a proti větším rolníkům v okolí. Letos ještě
spokojují ee pořádáním zábav a důvěroých schůzí,
napřesrok pak prý o žních to ukáší. Zasažené
kraby nyní zle se bněvají na tuto nenadálou po
hromu, ale když svého času měl býti založen Bpo
lek katolický, vší silou se tomu bránily. Nyní na
hlížejí, že byla chyba. Uvádíme to, abychom po
vzbodili všechny ty, kteří skládají ruce v klla,
k svýšené a včasné činnosti, bos ohledu nahoru
i dolů. Zachraňme, co se zachrániti dál

Poňár v Želivě. (Pův.dopis).Dne12 arpna
o 39/, odpol. brosné neštěstí stihlo klášter Želiv.
Ve stodole, která ualézá se u „dolal zabrady“,
vsnikl z neznámé příčiny obeň, který ve čtvrt ho
dině rozšířil se i na budovy ostataí. Z budov padly
požáru za oběť: atodola, ve které bylo 12000
maudel žita, stroj mláticí nejnovější soustavy (5000
koran). Kolna, kde shořel starodávný opateký vůz
se 17. atol., kočáry atd. Z kolny přeskočil oheň
na Trčkův hrad, kde umístěny jsou kanceláře
lesní a hospodářské. Trčkův hrad utrpěl požárem
povážlivé trhliny, takže bylo nutno zadní část u
řeky abořiti. Oheň řádil nejkrutěji na opatatví,
které bylo úplně zničeno až na archiv, jejž za
chránil ndp. opat a dp. P. Knamaa, farář Seno
žatský. Zoičeno bylo i museum, kde byly mnohé
cenné předměty, pocházející z nejstarších dob,
počtem 500; shořel velice krásný a vykládaný ná
bytek v t. sv. biskapských pokojích, kde napo
sledy sidlil ndp. biskup královébradecký Dr. Jos.
Doubrava, když dlel v Želivě za příčinou bene
dikce nynějšího ndp. opata Silesia Roubíčka. Kaple
opatská shořela, kam přeneseny byly při ohni nej
cennější věci v domnění, že tam oheň nevnikne;
mezi těmito věcmi cennými byl i kalich v ceně
1000 korun, jejž obdržel + odp. opat F. Bursík
od svých feholních bratří darem. Bbořely i obrazy
opatů od 14. stol., též album, ve kterém byly fo
tografie skoro všech bratří od 17. atol až do r.
1907. Oheň sn'čil též pivovar a dům úředníků a
odtud přenesl se na jižní věž, která shořela;
štěstí ještě, že se zvony nesřítily, neboť tím by
byl sbořen velký chor i s varhanami. Oheň trval
od 4. bod.odpol. v pondělí až do 12. bod. dopol.
v úterý. Po celý týden skoro musel zdojší hasičský
sbor jsště konati noční hlídky, neboť trámy stále
doutnaly. Škoda jest ohromná — 400.003 korun.
Pojištěn bylklášter jen na 37.000 koran. Proto bude
také dlouhá léta trvati, neš klášter z tak obromná
škody ne finančně vzpamatujel Nyní jest možno
jen nejnatnější budovy postaviti. Ndp. opat obdr
Šel velké množetví aoustrastoých telegramů a do
pisů: od Jeho cís. a král. výsosti arciknížete Fr.
Ferdinanda D'Este, místodršitele král. českého
br. Coudenhove, generála řádu Praem. Norberta
Schachingra, ndpp. opatů z Teplé, Strahova, Ge
rasu, Wiltenu, Czorny, Nové Říše, Emans, Alfonse
Žáka, svob. pána Aug. Hemerky, rytíře ze Stan
miru, Emericha Dítěte, továrníka s dvor. dodava
tele A. Skorkovského z Humpolce, Dr. Zháněla,
faráře Zbáněla, vadp. kanovníka dr. Brychty, dr.
Kryštůfka, Emiliana z Alemannů, c. k. setníka,
děkana Hrudičky z Telče, katnohorského odboru
„Sázavan“, katol. spolků v Humpolci atd. atd. —
Pozpamenati ještě sluší, še výtečná služby při po
žáru konala parní stříkačka z města Humpolce,
která pracovala plných 11 bodin. K pošáru dosta
vilo se velké množství sborů hasičských. — Klášter
Želiv založen byl r. 11899 od českého věvody So
běslava I. a zbožné jeho choti Adléty. Poslední
požár byl 16. června 1712, kdy shořel kostel a
konvent. Práce stavební fidil tehdy stavitel ital
ský Santini, jeně stavěl též cbrám v Kladrabech
a probošství v Pohledu.

Schůze poslance M. Záraby v Ka
liěti m Humpolce. V neděli dne 18. srpna
odp. odbývala se n nás důvěrná schůze katol.
zemědělců, při níš promluvil říš. posl. vldp. Milo
Záruba, far. s Jiřic. V řeči své přes půldruhé
hodiny trvající vylíčil nám pestrými barvami čin
nost uplynulého zasedání říšské rady a všecky
růsné machinace vládního apparáto, jakož i novi
nářů, stenografů a jednotlivých poslanců, tak še
jame přišli k poznání, že jen poslanec, ovšem
pravdomluvný, může voliče o pravém stava věci
poučiti. Místní farář položil p. poslancí k zodpo
vědění zprávu Venkova a Cepu: je-li pravdou, že
katol. poslanci při hlasování o melioračním fondu
odešli? Na otázka tu p. poslanec odpověděl:
Často se ve sněmovně stává, že řečníka poslouchá
Jen několik poslanců, kdežto ostatní Be procházejí
anebo spolu hovoří. Tak tomu bylo při řeči p.
Udržala. Někteří z nás ho také neposlouchali, ale

k hlasovánídm se dostavili všichni. Ta zprávaVenkova a Čepujest lživon. Na drahou otásku,
je-li pravdou zpráva Venkova a Cepu, že katol.
poslanci a Dr. Lnegrem jsou proti zmírnění vo
jenské služby, odpověděl: Jak bychom proti tomu

mobli býti, když jsme sami návrh na zmírnění
slašby vojenské podali? S tím jeme se spokojili
a litujemo čtenářů Venkova a Cepu, že stále lžemi
jsou syceni. P. Čeněk Pečenka ze Bt. Hutě zase
chtěl věděti, co jeat volná Škola? P. poslanec
řekl: O volné škole nyní mnoho 8e mluví, sle
málokdo ví, co ona jest. Míní-li se tím, aby byl
ve třídách menší počet dětí, aby 6e mohla vzdě
lanost co nejvíce šířiti beze všech překášek, s tím
musí každý soublasiti, neboť lze očekávati, že
v budoucovati nebadou rozhodovati děla a pušky,
ale vzdělanost. Míoí-li se však volnou Školou to,
aby z ní vyloučeno bylo náboženství, pak musí
býti proti volné Škole každý, hiavuě rodiče sami,
kteří jednou samým Bobem souzení badou, jak
déti vychovávali. Natopřihlásil se ke slovu říd. ač. p.
Tomáš Mareš, řka: Úplně soublasím 8 p poslancem.
Takové míněof mám i já a se mnou většina uči
telův. My můžeme býti rádi, že se náboženatví
ve školách vyučuje, protože ono nám výchovu mlá
deže usnadňuje. Zajisté každý kněz mlavě o 4,
Božím přikázání, nabádá spolu děti i k tomu, aby
také zástupce rodičův, kterými jsou učitelové, páni
a hospodáři, měly v lásce a v uctivosti. Bez ná
boženství bychom o tuto mocnou podporu přišli.
A jestliže se vede nářek na nezbednost mládeže
nyní, kdy učitel a kněz 8e podporují, jak byto
teprve vypadalo, až by jeden druhého opustil ?
Tato slova p. řídícího učinila na všecky přítomné
tak hluboký dojem, že se o tom dlouho rokovalo.
P. poslanec Milo Záraba svým milým řečuickým
tózem a voselým hamorem nás poutavě poučil,
začež mu vzdáváme vřelé díky s přáním, aby mezi
nás zase brzy přišel jako mezi své věrně. Připo
menouti ještě sluší, že p. poslanec ani slovem ne
zavadil ani o egrárníky ani o socialisty, naopak o
některých se i pochvalně vyjádřil. Zdali pak by to
dokázal náš poslanec Hyrš? Sotva! Ten v Hum
polci pronesl slova: „Mně je nejprotivnější kněz
(rozuměj katolický), žid a advokát, ale itito jsou
mi milejší, nežli koěz“ To rádi věříme, „neboť
pro Hyrše nejvíce ve volbách pracovali židé, a
také snáme osadu, kde pro Hyrše mimo žida B.
nebyl nikdu. Tak jen, p. Hyrši, pokračujte,abyste
byl brzy hotov. Teď už vás snají všude, jak Se
patří. —

Z Bílého Podolí m Čáslavě. (Veřejná
uchůze.) Strana katol. lidu v Čechách pořádala
v neděli dop'l. dne 18. srpna v hostinci p. Jana
Radovnického v B. Podolí veřejnou schůzí lidu,
ku které pozvání byli za řečalky poslanci p. Fr.
Šabata a p. Václav Myslivec. Dojemně působilo
na věřící ve zbislavském chrámu P. ahromážděné,
když objevili se mezi nimi oba pp. poslanci, aby
přítomní byli slavnostním bohoslužbám za příčinou
narozenin Jeho Veličenstva kousným. Po nich na
stoupili cestu do nedalekého B. Podolí, kamž už
sešlo se přemnoho hlav z kraje iz Železných hor.
Po zahájení schůze zbislavským administrátorem
dp. Ed. Wagnerem zvolen za předsedu p Joel
Kruml, starosta a rolník ve Vinařích, za místo
předsedu p. Josef Chudoba, rolník v Bíl. Podolí,
a zapisovatelem p. Josef Chudoba, starosta v Za
Fičanech. Poslanec p. Šabata podal pak přehledný
referát o letním zasedání Plšské rady a poslanec
p. Váci. Myslivec promluvil o našich kulturních
požadavcích. Řeči obou pp. poslanců vyslechouty
byly a neobyčejnou pazorností, doprovázeny co
chvíli hlučnými projevy soublasu a zanechaly
v posluchačatva dojem nezapomenutelný. Shromá
žděví rozcházelo se 8 tváří veselou, spokojenou,
povzbuzono ku křesťanské statečnosti, obětavosti
a lásce k druhým Oběma pp. poslancům za vsác
nou ochotu, © jakou přes obtíže cesty a různé
palehavé starosti našemu přání vyhověli, jakož i
vlot. rodině p. Josefa Chudoby, rolníka v B. Podolí,
sa všelikou námahu a oběť, kterou přinesla pro
naši společnou věr, buďtež vzdány nejerdečnější

ky.
7 Střední (dvojtřídní) obchodní a

průmyslová škola dívělkrál. města Ko
líma přijímá do I. roč. dívky od 14 let bese
skovšky, které s dobrým prospěchem odbyly III.
tř. školy měšťanské neb lycea, a na základě:
zkoušky přijímací všecky 8 menším předběžným
vzděláním. Žápisné obnáší K 6. — příspěvek na
učebné pomůcky K 4 —, školné ročně K60 —
Zápis koná se od 10.—1t6. září, možno se však
přiblásiti kdykoliv po dobu prázdnin. Na případné
dotazy odpoví a podrobné prospekty zašle ředi
telství. — Tato škola má na zřeteli dvojí cíl: vy
chovati pro praktický odbor i pro život u krbu
rodinného.

Vyrovnejte nedoplatkyza Obnovu a Časové Úvahy.

Různé zprávy.
racející pro„mravmí po

vamešení diskusse“, totiž Masarykovský„Čas“,
píše 21. srpna: „Vyhořel premonstrátský klášter
v Želivě. Obrovská budova, obrovské pařeniště kle
rikálního mora na Humpoleckua Pelhřimovsku...
Ani 5O podobných požárů a ztrát novyčerpalo by
bezedné pokladny a fondy západočeské (1) kleri
kální bašty .... (Kdy pak jate ty bezedné fondy
přepočítalý O židovských nevíte nic?) Poslední,



krvavě vydělaný groš zanese nejchudší ovečka do
kláštera, jehož vypasení majitelé (ovšem šéfre
daktor „Časn“ dr. Herben jest chuděra suchý jako
Trapista; cám Masarykoveo Chalupný napsal, žo
jeden se sta lidí nežije s takovým komfortom jako
Herben) „přišli požárem na misinu“. (Kdo to s ka
tolíků tvrdí, pane pisateli?) Možná, že přes oískou
pojistku ještě hodně na požáru vydělají. (Jakým
způsobem, s čeho?) Nápadný byl klid, s jakým
uvítala katastrofa většina diváků všech vratev.
Někteří sedláci a dělníci, v poli pracující, klidně
pokračovali ve své práci, nebo přiběhli sice na
misto požáru, ale hašení pe nesúčastnili. „Jest nám
jen divno, jak „realistický“ pisatel dýchá studené
i horké z jedněch úst. Sotva napsal, že nejchudší
ovečka zanese do kláštera poslední groš, hned pou
kazuje na chladnou mysl obyvatelstva při požáru.
Jak se to rýmuje? To odepření pomoci při ba
šení jest dle „Času“ důkazem, „že klerikální jed
přece jen postupně — třeba pomalu — ztrácí
půdu.“ (A což ty groše nejchudší ovečky? Ne
strácí zde půdu spíše láska k bližnímu a ke kul
tarním památkám, které nechali ti chladní zcela
klidně hořeti?) „Realistický“ pisatel též vyčítá
humpoleckému parkmistrovi půjčení parní atří
kačky k požáru. — Takble „lidumilně“ se chová
Masarykovský orgán k lidem stiženým katastrofou.
Na požáru není dost; jest potřebí ještě přidati po
tapy a hrubosti. Jest potřebí denuncovati purk
mistra za to, že 8e zachoval v krejní krisi klá
Štera lidětěji než fanaticky protikatolický „Čaa“.
— V témže čísle čteme: „Kolem Čáslavě, na
jejímž náměstí stojí Žižka, Be stmívá; klerikální
netopýři poletují.“ Velice elegantně řečeno. Pa
matuj, „Čase“, že ee zde právě rozednívá. Kato
líci, kteří se nyní hnuli a uvědomují 6e, žasnon
přímo nad tím, jakými podvodnými pamflety do
vedli do nedávna v tomto kraji evangoličtí kleri
kálové a socialisté oblapovati bezcitně český lid.
Teď už svítá na všech stranách, do jakého vozu
ehtěli naši protivníci lid na Čáslavsku zapřáhnouti.
Po tak dlouhém mrzačení českých duší ovšem bude
potřebí práce-dost a dost.

Pokrokoví mezi sebom. „HlasyPo
kroku“ píší pod nadpisem „Počestné zbraně':
„Plakáty na rozích oznamují, že jedině pravověrná
církev politická je strana realistická a její orgán
„Osvěta Lida“ — a vroto občané pryč 8 „Hlasy
Pokroku“. Ale občané — až na nepatrný počet
— nechtějí ani poslouchat ani rozumět. Je třeba
působit jinak. Takble: Pošle se „Osvěta Lidu“
všem židům (pokud nejsou odběrateli) na ukázku
a dva pánové přesvědčují osobně tyto židy, e
redaktor Rydlo je zuřivým antisemitou a proto
prý necht „Hlasy Pokroku“ neodebírají a ať před
platí si „Osvětu Lidu“. Je to hanba, že se pou
žívá takovýchto zbraní; ale účel poavětí pro
středky, jen když se nepohodlný redaktor Rydlo
a jeho list ne-li znemožní, tedy alespoň hodně
poškodí.“ — Jestliže skutečně prohlašují Hajnovci
o Rydlovi, že jest antisemitou, pak ovšem každý
nestranný pozorovatel se musí od srdce zagmáti.
To se „Osv. lidu“ tolik o své židy bojí?

Nač pokrokářské listy při psaní
„s klášterních skandáloch“ neupozorní.
„Osservatore Romano“ uvádí nejvýš poučnou sta
tástiku z kriminalistiky. Na 100.000 lidí připadá
soudně trestaných spisuvatelův a učenců 449,
uměleů 40:2, lékárníků 379, advokátů 282, pro
fessorů a učitelů 15'8, kněší 7-1. (Uvedeny i
slomky k vůli zjištění přesného poměru.) Suchá
čísla jsou tedy spolehlivou obranou stavu ducho
vemského; statistika dosvědčuje, že mezi jmeno
vanými stavy kněžetvo v mravnosti stojí nejvýše;

Jity. Pokrokářští pokrvtci zahalují se v mlčení nad
skatečným skandálem z pokrokové společnosti
v Římě. Jistý fotograf fotografoval 100 hochů a
divek a rozesílal tyto „umělecké akty“ četným
„velkým pánům“ 2 pokrokové společnosti s adre
sou oběti. — O tom zachovávají chytře pokro
kářeké listy mlčení.

Zajímavé svědectví © vůdeích soe.
demokracie. Prý soc. demokraciejest stranou
chudých proletářů. Zatím však jest dokázáno, že

i vedou hlavně židovští bobáči. Odkud tito chudíerou jen tolik peněz na agitaci a na znamenité
saopatření socialistických poblavárů a redaktorů?
Jak „drahocenný“ jest každý socialistický posla
nec, vysvítá z následujícího: oa Smíchovsku volby
stály 64.000 K, na Novobenátecku 50.000 K, na
Rokycansku 36.000 K, na Berounska 24.000 K.
Na jiné okresy vydáno 20 až 60 tisíc korun. Tohle
všecko zajisté nebylo zaplaceno pouze kandidátům
a jejich předním agitátorům. Takové peníze pra
covaly také pru „obrat v přesvědčení“. Teď ti
koupili socialisté v Rybernské ulici v Praze dům
za 1,200000 K. Chudí proletáři! Odkud jen tolik
poněz dovedon sebnati? Odkud? Inu —přijímají
Be různé dary, začež z vděčnosti proti jistým
velkokapitalistům se nepíše; židé mají peněz dost,
aby mohli přivésti socialisty k větší unášelivosti
aspoň ke kapitolismu židovekému. — Jak ty vůdčí
štáby socialistické vyhlížejí, o tom začínají s větším
pochopením s hodně rozmrzele mluviti i někteří
socialisté sami. Na př. v Německu nastává čím dál
větší rozdvojení a kyselost vrudém táboře; důkaz
toho podala sama rudá „Einigkeit“, jež napsala:
„Dělníci němečtí! Začíná vám nová obdoba. Pryč

8 vašimi vůdci, pryč se slatými slovy, kterým
skutky chybí v okaměikn,r jest notno jednsti
. .., Budeme ještě déle nečinně přihlížeti k tomu,
jak se roslózá jed kramaření a spekalujících kle
Štěnců? Chcete ještě dále přihližeti, jsk asnesení
o zájmech pracojícího lidu za vašimi zády jsou
srušována a nedodržována? Pryč od těch, kteří
vaše útrapy chtějí do nekonečna protabovati. Ka
práci! Zaveďme nové, neodvislé proletářské děl
nické Lnutí v Německa! Vymaňte se od starých!
Neolť jest boj mesi uašimi třídními soudraby
perný, vítězství však a věc, za kterou na kolbišté
vstupujeme, jsou boje hodné. Zpět! Zpět, hlupáčci|
Vpřed! Prosfraví, činaí proletáří l“ — „Einigkeit“
zajisté dobře ty dosavadní vůdce zná. Plané sliby
bez prospěšných skutků, čacbry a lstivá předstí
rání mohou sice na čas prostomyslné lidi mámiti,
ale vystřízlivění konečně dostaviti se mysí.

Práce socliálně-demokratická. Hlav
ním přesvědčajícím důkazem a důvodem soc. de
mokratů jest pěst, rána, nůž, klacek a revolver.
To zakusil ve Vídni křesťanský gociál Bartoloměj
Pečník, který vytýkal výboru ve společenstva P
mocníků, že nepovolali ku valné bromadě členy
křesťansko-sociální, ač dle stanov má ku valné
hromadě dostati každý člen pozvání zvláště a tři
dny napřed. „Nadsoudruh“ Jellinek však hrozil,
že jednoduše „dají křesťanským sociálům z3 uši“
a rudý dav ihned přisvědčil: „Ven 8 křesťanskými
padoucby!“ Bart. Pečník promluvil ještě jednou,
a tu ho usednavšího popadlo asi dvanác! 800
druhů; drželi ho a mezi tím ho jiol těžkými ho
lemi mlátili. Nejvíce ran dostal do hlavy. Na
křesťanského socialistu Moravce hnal Be „nadsou
druh“ Nippl a napřaženou židlí, byl ale zadržen.
— Oldenburská trestní komora odsoudila šest
eociálně-demokratických dělníků do žaláře od jed
noho až do 3'/, roku. Zločinci tito přepadli v Del
menhorsto dělníka Flůggla a tak brozaě ho ztloukli,
že následkem utrpěných poranění zemřel. Provi
něním zavražděného bylo to, že se zdráhal vatou
piti do sociálně-demokratické organisace, začež
pykal též svou smrtí. — Sociální demokraté však
také pověstní jsou svou „svorností“ a Abratratrím“.
Orgán švýcarských sociálních demokratů uveřej
ňuje případ socialistického násilí na křesťanském
dělníku, jakých i u nás děje se celá řada, jen že
nepřijdou do veřejnosti V Arbona hledal práci
dělník, otec četné rodiny. Byl přijat. Soudruzi ho
chtěli míti organisována v 800 demokratickém
táboře, on však vytrval přes všechny vybrůžky.
Proto došlo — k stávce. Dělník onen prosil, aby
aspoň nějaký čas ho mezi sebou nechali, že má
bídu. Zaměstnavatel dělníka se zastal, stávka 86
o jeho pevnou vůli rozbila. — Ve Vídni vybrali
si sociální demokraté za oběť bratra křest. Boc.
poslance Kunschaka, Pavla Kunschaka. Tento,
který již ode dvou roků jeat od sociáloich demo
kratů Štván od dílny k dílně, nastoupil v úterý
dne 13. t. m. ráno práci v továrně na stroje
„Vulkán“ ve Vídni 16. okr. Waitgasge. Důvěrník
„soudruh“ Politzer ptal se po Kanechakově jméně
a je-li bratrem poslance Kunschaka. Když Kuo
schak přisvědčil, připomenul „soudruh“ Politser:
„Více jsem věděti nechtěl!“ O 1L. hodiné sdělil
dilovedoucí Kunschakovi, že jest propuštěn, po
něvadž to sociální demokrati žádali. Tobotéš dne

Plewy taktéž ve Wattgasse. Alejiž ve středu ráno
maoselPavel Kanšchak továrau opustiti, poněvadž
toho, jak mistr řekl, rudí důvěrníci bezpodmínečně
žádali. — Barvířský pomocník Eduard Strub ztratil
zaměstnání, poněvadá vystoupil z organisace ru
dých. Na jeho žád -st dal mu podaikatel následu
jící potvrzení: „Schčberl, Vídeň.Barvírna. — Vídeň
19. června 1907. Majitel listu tohoto pan Eduard
Strab byl v mé barvírně zaměstnán jako barvíř
ský-pomocník. Musel jsem ho však propustiti,
poněvadž ho důvěrníci mého dělnictva u mne prá
covati nenechali. S úctou A. Schóberl.“ Důkas so
ciálně-demokratické snášelivosti. — Dr. Lueger
se svým lidumilbým návrhem ve výboru jubilej
ním píchl do vosího hnízda. Sociální demokraté
vedou si přímo šíleně. „Odborné listy souatruž
níků“ (Fachblatt der Drechsler“) v čísle 16. na
padly dra. Luegru článkem, který hemží se tě
mito slovy: komediantský kus, ješitný pozér,
hloupá póza, besmezná demagogie, velkohabé na
parování, šibeniční kousek,k účelůmdemagogickým
nesvědomitě použitá myšlenka, beogálský obňostroj,
šibalství, komedie, frivolnost, byzantinismna, kozel
zahradníkem atd. To jsou ještě maličkosti. Ale

jk má kdo zůstati klidným, když čte následujícíezmesaou surovost: „Jak musí této černé duši
býti okolo srdce, když bo, trpícího cukrovkou,
jeho bolesti popadnou a on svíjí se v bolestech
a pak pomyslí si na svůj poslední, ne, nejnovější
násiloý kousek, jehož se dopustil na starých děl
nících. (Tím míní rudý sarovec propuštění dělníků
bývalé pouliční dráhy, jež spůsobílo se služebních
důvodů řiditelstvo.) Zaslouží takový zašraný vys
savač života, aby mu kdo zdraví přál? Nikdy a
nikdo.“ Člověk, který těžce nemocného muže z po
litického fanatismu tak sprostě napadá, není ni
čím jiným než odporným, každému lidskému citu
nepřístapným — Bociálním demokratem.

Soe.-demokratický vůdcv jake za
městnavatel. Vůdco odborovéhohnutí 50c.-de
mokratického v Německu poslanec baron v. Elm

prohlásil vůči svým dělníkům, kteří žádali v ta
rifové amlouvě osmihodinovou práci, nedělní klid
a Ještě půl'dno prázdno, že tyto požadavky jsou
„ideami budoucnosti“. Orgán Boc.-demokratického
vatu transportních dělníků „Zeitrad“ v čísle se
dne 1. srpna t. r. zle se obořaje na tohoto „aoel
alistického vykořistovatale.“

Občan Schuhmeler na lotním bytě,
Vůdes proletářů ve Vídni občan Schuhmeier jest
na letním bytě v Alpách u svého přítele millio
náře Orela. Zde chodí denně na kamzíky. A pak
prý nemají vůdcové proletářů panské choutky.

Výroční zpráva Národní Jedmoty
Sovoročeské za 22. rok trvání vykazuje pře
hled dosti příznivý. Práce v kanceláři Jednoty
neustále přibývá. Uvažme, že průběhem roku ode
eláno dopisů 4736 a zásilek tiskopisů 4575. Roz
eáhlá egen“a vykazuje 103824 Čísel, což repre
sentoje 284 čísel denně. Pvuze na kaihovay vě
nováno letos ústř. výborem K 602259 a odbory
K 431437, což činí dohromady elušnou cifru
K 10.33696. N. J. S. při volbách horlivě praco
vala pro menšinové kandidatury, takže odavzdáno
v okresech „německých“ celých 10.000 blasů pro
sčítací kandidáty české. Tím dokázáno stkvéle,
jek uzavírané území jest hustě protkáno živlem
českým, třeba že německý teror zdržel mnoho
Čechů od odevzdání hlasovacího lístku kandidátovi
českému. P.zemkový fond při Jednotě zřízený
vykazoval 31. března t. r. obnos K 8133571.
Bylo však nutno na místech zvlášť důležitých ka
povati pozemky a reality. takče vyč-rpán fond
téměř úplně. Zato však koncem správního roku
byla Jednota majitelkou pozemků a domů v ceně
K 173.21063, zadlužených K 103.74594, od
kteréž doby majetek Jednoty vzrostl o domy ervé
nické. Potřebám školství na místech ohrožených
věnovala N. J. S. péči velice horlivou, jelikož
Úatř. M. Školská na všecko nestačí. Dosaženo též
několika velice potěšujících výsledků. Celkem
z ústř. pokladny věnováno na školatví K 761261,
proti lodsku o K 196776 více; odbory daly
K 8003-42. Tedy Jednota věnovala celkem korun
1561603 V odbora hospodářském mnoho učiněno.
Na účtu podniků rázu hospodářského přijaly od
bory korua 31.99055, vydaly koran 3306306;
tento veliký obrat zajisté jest svědectvím znač
né hospodářské síly. Konány odborné před
nášky, podporováno zakládání záložen Raiffeise
nových, atd. — Pečováno v vánoční nadílky, po
skytovány půjčky, podpory, právní ochrana, zao
patřována práce, zprostředkovány koupě, atd. —
Již ze skrovného tohoto přehledu patrno, če čin
nost N. J. S jest znamenitá, široce založená;
úkoly její rostou každým daem. A proto nutno,
aby ipodpora této vlastenecké inatituce stále byla
větší. Býti rozhodným vlastencem v kraji českém
—tot celkem práce dosti snadná. Hůře jeat tomu,
kdo ocitouv se v území smíšeném, dále chce ve
řejně hlásiti ae k svoji národnosti a zůstati hor
livým spolabojovníkem za nezadajná národnostní
práva. Takový muž jest pravým ry.fřem, odhod
laným k častému mačednictví ; často přichází pro
svoji neohbroženoat o existenci, o všecko. Mimo
nechati takové statečné harcovníky, tyto bdělé
přední hlídky, endšející břímě dnei borka, bez
podpory, bez pochvaly a povzbuzení? Zajisté
právě ti, kterým otevřená národní konfesse nijak
neškodí — ba často i prospívá — mají s tím
větší chotí a láskou podporovati bratry těžce 6
do úmoru zápasicí. Aby pak společná práce sa
dařila, nechť vlivní činitelé zamezují abytečné
Rpory vsájemné, nespravedlivé útoky na nábožen
ské přesvědóvní, přílišné úkorpení pro různé po
litické náhledy, atd. Pak svorností a-pootivou ena
hou i malé věci vzrostou znamenitěI

Protl udrašování rázně vystoupilivo
Spojených státech severoamerických. Milinrdářům
americkým a různým velkokapitalistům, kteří se
apřáhli v různé kartely a trusty, následkem čehož
cena růzoých výrobků úžasně zvýšeua, naskakuje
nyní pomalu husí kůže. Bám president Spojených
států Roosewelt první vystoupil proti těmto vydři
dušským kartelářům. Nenstále vyzývá proto úřady
a navrbuje zákony proti nadužívání moci nad kon
eumenty. A daří se mu. Soud cbicagský pokutoval
třicetimilionydolarů(160 mil. korun)jedenz nej
větších kartelů — petrolejářský, a us jiné má do
jíti co nejdřív. A v Evropě ke všemu tomu ovšem
se křičí, nařiká 60 nad nebývalon drahotou, a ne
podniká se nic. Vláda mlčí, netronfá ai vystoupit
a Čeká na lid, a lid zaso čeká na vláda, ažidovští
bursovof spokulauti zatím spokojeně vyhbánějí do
výše cenu mouky, chleba a polních plodin vůbec,
ač rolník z tobo zvýšení nemá pranic. Moaka po
dražila sase. Proč? Zdraženo totiž žito na 5Ů kg
o 30 hal, což ujednáno na plodinových bursách
v Pešti a vo Vídni, které jsou převážnou většinou
v rukou židovských. Zdražení žita vysvětluje ne
tím, že barsovní spekulanti, pozorujíce nevalnou
úrodu, skoupili v jižních Uhrách veliké množství
žita a také v Haliči zajistili si smlouvami veliké
dodávky. Zdrašuje se mouke, zdražuje se uhlí...
a okrádat se necháme stále.

Mýdlová voda jest velmi prospěšná
k užití v hospodářství. Hodí se k mrvení ovoc
ných stromů, vinné róvy, růží a trávníků, alo také
k ničení žíšal v selnicich a květináčích. Po galití
zábonů vylezou dešťovky na povrch země a možno



bírati. Dá sejí téš ušiti kpostřikováníse
ba bousenkaní apadených, proti dřepěíkům

(muškám) s mšicím.
Dobytka mále, volá se na jedné straně.

Na Královéhradecku na př. řezníci se téměř rvou
o vepřový dobytek, nestačí leckdys prosili hospo
dáře, aby jim dobytče prodal. Zato na Némecko
brodsku jest dobytka vepřového nadbytek, při
čemž ovšem velice slaciněl. Jsou tam řezníci,kteti
kupují vepře na mrtvou váhu od rolníků za 80h
1 kg a sami prodávají maso za 160 K. Tento
rozdil v obovu jest ovšem snadno vysvětlitelný.
V horském kraji německo-brodském jest více
„drobnějších lidí, kterým ten vepřík bývá kašdo
ročně přece nějakým zdrojem příjmů; v kraji te
plejším a úrodnějším při značnějším příjmu z polí
nevěnují se proto příliš chova prasat, ač chov
tento přináší užitku více než některé jiné odvětví
hospodářství. Rozšíření chovu toho a tím ovšem
lepšíma zpeněžení prospěla by ovšem značnědražstva

ro chov vepřového dobytka a družatva jatečná,
keré především v malém Dánsku neocenitelnou
službu prokazují všemu rolnictvu temějslmu.

II výstava výtvarných amělců mo
ravských ve Valaš. Meziříčíod 25.
srpna ně do 22. září 1907. 13. srpnabyla
poradní schůze, ke které se dostavili jako bosté
Joža Úprka, pak tajemník bodoňské výstavy p
učitel Kafka a JUDr. F. Dostál z Nov. Jičína.
Pojednalo se o posledních konečných pracích a
konstatováno, že možno doufati v úplný zdar vý
stavy, jejíž plakát bude rozeslán v těchto dnech.
Výstava bude valašským svátkem jako hodoňská
dny byly slováckou slavností; místní Sokol se p:

-stará, aby lidové památky, zpěvy, tance 8 kroje
byly poznány výstavními návštěvníky. Výstavní
slavnosti vyvrcholí ve „valašských hodech“, které
shromáždí obyvatelstvo Valašska z nejzazších pa
sek. Kromě slavností pečaje pořadatelstvo o to,
aby cizinci Beznali valašské hory, které svými pů
vaby, širými rozhledy po Moravě a Slezsku a i
romantickými krásemi, které byste nehledali, dle
skašenosti soupeří s evropskými taristickými místy,
které ovšem mají již svou reklamu. Pro vycházky
do okolních hor budou zvláštní průvodčí zochoty;
návštěvníci, turistické výpravy mohou se jen obrá
titi na výstavní kancelář.

Masarykův štáb se roz vá. Otec
Masaryk totiš jinak mluvil, jinak jednol.Ustanovi!
„vyšší“ zásady, jichž ploéní sice jiným horlivě dopo
roučel, ale proti kterým sám křiklavě jednal. O kon
trastech mezi Masarykovon theorí a praksí byla by
oslá kniha. — Konečně začali míti nedůslednosti Ma
earykovy do:t i jeho stoupenci seskopení kolem Ča
sopisu „Přebledo.“ A když se jim za učkterá sprave
dlivá alova dostalo v „ase“ urážek, kdyš po jejich
atřízlivé kritice následovaly v „Čave“ mstivéa záludné
útoky, vystonpi! redakční sbor „Přehledu“ z Masary
kovské pokrokové strany. Redakční obor zaslal výk,
výboru pokrokové strany prohlášení, z něhož vyjí
máme: „Jiš delší dobu, zejména věsk od vydání Kra
mářových „Poznámek o české politice“ (z jara 1906)
lze pozorovali vo vedení české otrany pokrokové, pokad
jest represenlováno p. prof. Masarykem, nápadný sklon
ku stranám jiným, zejména k mladočecbům... Tento
přemet od boje proti straně mladočoské, vedeného
stranou pokrokovva i dříve lidovou, zejména dennítem
„Časem“ po léta s příkrostí nevídonou, k usilovné
snsse po nějakém kompromisu, kvalici uebo koncen
traci s touto stranou, zarazil zvláště stoupence strany
ne venkově, kteří v obcích i institucích koltarních
a mladočechy byli nacení sápolit. Krok tén byl tedy
sám sebou povážlivý, tím hůře však vypadá ve ovětlo
fakt jej provázejících. Krok ten předně věci pokrokové
positivně aškodil; na př.: zbytečné doprošování ne
„mladočechů v září a říjpu 1908, aby kandidovali p.

rcf. Drtipu, podkopalo pokrokovou kandidaturu .
rok ten však vedl i k rosyratu uvnitř strany, protoše

tisk prof, Masaryka podobné jednání zamičoval a po
píral, jem jsi patrně vě om, že prof, Masaryk čiLÍ něco,
-cO ne veřejně ostýchá přiznat ; ale poněvadž věcsama
nemobls být úplně utejena, byly od česistův aspoň
ústně činěny pokosy rozšířit insinuaci, še se strany
pokrckové k mladočechům gravituje — „Přehled“, ač
tento list, jsk známo, kladl vždy důrog na zásady a
samostatný postop. Tyto porfidní pověstío „Přehledn“
jsme elýchali aš do nedávných dnův a bylo by marno
e popírat. Zmíněné nadbíhání politickým odpůrcům,

ré skončilo noúepěchom nikoli prorealistickou ne
ústupnost vz sadách, nýbrž pro m adočeskouneochota
ke koalicí se stracon tak slabou a nepopulární jako
strana pokroková, mělo jeko všecky podobné současné

„gkoe české sa účel dohodn o říšských volbách. Strana
kroková, které jeko mladá a zásadní strana měla

jít do boje volebního bez velkých pretensí mandáto
vých, ale s vědomím, če tento prvý krok na bojiště
má hlavně význam propogační, byle smíněným anti

ohsmbrovánímpředemKate u odpůrohvistonganců vlestních, jak se ukéšelo na hromadném
vmtapu maoba pokrokových lidí do atrany mladočsaké

t. sv. reorganisaci. Jeden 2 reorganisovaných dří
Vah reslistů venkovských vyslovil se tehdy na
dotas, proč vystoupil: „Mám anad čekat, až 10 jed.

ho dne dočtu v „Čese“, Ze jsem byl od prof. Ma
ka 6 celou stranou „přestoupon“ k mledočechům?

da raději sám. — Proti státoprávnímu radikalismu
byl veden se strany pokrokové léta úporný boj,
v němě zejména p. prof. Masaryl šel do krejnosti,

Herbenovi, vyčkal napřed prohlášení p. prof. Masa
ryka: „s dr. Herbenem jsem mravně hotov e bade-lí
se máte dovolávat, já první proti němu vystoapím.“
Tak vlsstně jen jedenkrát se vachopila částvýkon
ného výboru (pp.: Fr. Beneš, V. Beneš, Dr. Bouček,
J. Ventura) k soemostatné auci, totiž kdyš spelupo
depsala projev 14 stonpenců strany proti „Čaag“ po
daný sjezdu rádců 18. října 1903. P. proť. Masaryk
prohlásil, že v podpise těchto čtyř onob vidí „oilné
votnm nedůvěry k svému předsednictví výkonného
výbora“, še však to „pouze konstatoje a důsledků
s tobo nečiní“. Přes to však, že osoby, súčastněné na
tomto vota nedůvěry, sž do poslední doby zůstaly
členy výkonného výbora, p. prof. Masaryk své intor
vence a mladočeských politiků r. 1906—7 podnikal
bez soublaen i vědomí výkonného výboru. Výkonný
výbor byl z pravidla stavén před hotovou věc, aby
nemohl epolurozhodovati, ba bylo jednáno přímo
proti jeho usnesení i v těch málo případech, kdy u
činil formálaf snesení. Tak se stalo při kolínské
volbě počátkem r. 1906: výkonný výbor ae nepesl při
užší volbě mezi mladočechem a radikálem nepodpořu
vat nikobo — ale p. prof Masaryk o své ujmě dal
v „Cases“vytisknout výzvu, aby stoupenci strany pod
porovali mladočecha| I kdyby takové kroky byly
věcně odůvodněny, byla forma jich v řádné organisaci

nepřípastna Ále ve výkonném výboru české stranypokrokové nebylo nikdy jednáno dle určitého řádu,
jak by slošelo na stranu demokratickoua konstitační;
panoval tam u panuje absolatism nejen dogmatický,
nýbrž co horšího, impreusion'stický, náladový. Nikdo
v straně tó neví dnes, gdali zítra nebude za samo
epasitelnou pravdu problášeno něco, proti černu stou
peoci strany na poukaz téhož vedení dosud 80 expu
ponovali s obětovali. Výkonný výbor pak schrálí to
všecko jedoomyslně. My, ač máme patřičnou úcta
k osobním zásluhám, ae stanoviska demokratického
nesouhlasíme, aby strana byla pouhým nástrojem po
litiky osobní. Tím aplše pokládáme dnešní stav za
zradu programu strany, která po desítiletí ostře vy
etapovala proti modlářství a autoritářetví a pro 8v0
bodu kritiky. Nemůžeme mít účast ve sboru, který
jest pouhou stafáží skatků podnikaných bez jeho
vědomí, ba i proti jeho vůli, protože hlas náš by sa
těchto poměrů vyzněl na hblucho. Co do poměrů
v straně dodáváme ještě, že i osobní věci přiostřily
eo tak, že další příslušnost k straně nám znemožnily.
Kompromisem ze dne 17. prosince 1805 výkunný výbor
s vějšina oposice, ač na sjezdě měla většina, promi
nule p. Dra Horbenovi vyloučení ze atrany s výmin
kou, še p. Dr. Herben nikdy nepřijme veřejnou fankci
v straně. Nedávnou volbou p. Dra. Herbena do vý
konného výboru kompromis ten, činící právní základ
pro další naše členství v straně, byl porušen, a tím
i my přestali jeme být vázání ohledy, které jeme až
dosud zachovávali « krajním sebezapřením. Pravíme
výslovně: ne sebezapřením, neboť kompromis onen byl
se atrany „Časn“ pornšon už za týden po enom ajesdu
novým brabým útokem p. Macharovým, Na sjesdě 17.
prosince 1906 p. prof. Masaryk výslovně oznal nepra
vdivost útoků p. Mecharových na osoby vystoupivěl
proti p. dru. Herbenovia slíbil, že napadenýmzjedná
satisfakci. Zatím místo satisfakce „Čas“ tiskl nové ne
věcné útoky osobní a člen vydavatelstva „Časn“ vy
dal právě na dovršení nrážek p. Macharovy nájezdy
jako prý „vzácnou knihu“.

Praktické křesťanství. Miaviljsemne
dávno s jistým dp. farářem. Hovor náš brzo se pře
suaal na pole sociálně politické, a tu mi adělil můj
společník o své farnosti: Moji farníci jsou dobří ka
tolíci, nemobu ei v ničem stěžovati, chodí pilně do
kostela, plní velikonoční povinnosti atd., ale jinak
jsou venkoncem asociální demokraté — — —. Tázal
jsem se po jménu osady, ale k svému podivn jsem ss
dověděl, že to Kocourkov není. Neš, čert stranou.
Tažme se, kde je chyba. | Jsou snad na této abnor
malitě vinni farníci? Nikoli. Bída je seno k svépo
moci. V chybě je pan farář sám, še nemá smyslu pro
praktické křesťanství. Dnes nestačí lámati jen chléb
duchovní, dnes musí kněz, často jediný intelligent ve
vsi, lámat i chléb vezdejší t. j. dle sil napomáhati,
ba dokonce vásti dělný svůj lid v boj o vezdejší živo
bytí. Nečiní-li tak, padá zubožený lid za obět dema
g gům, slibujícím ráj na avětě, sle ne na základě
křesťanské spravedlnosti, nýbrš pomocí revolace proti
avěteké a církevní autoritě. Jsem jist, če za nějaký
rok bade týš jan farář naříkati: mám dobré sociální
demokraty, ale kostel prázdný. A co znamená prak
tické křesťanství? Uplatnění křesťanských zásad v ži
votě společenském, v životě sociálním, Bez :ohoto
základu nemůže být řečí o křesťanské politice. K u
platňování zásad křesťanských v divotě praktickém
e však nutno znáti desatero prohloubené a netoliko
jednoduché a znáti též život praktický, jeho avětlé a
stinné stránky. Je to úkolem výchovy kněžského do
rostu, aby ta podáno bylo hojnost vědomostí nejen
pro pastoraci čistě sakramentální, ale téži pro mimo
kostelní — sociálně-lidovou. Jest též povinností vý
chovy romnítiti mladá ardce k apoštolské horlivosti,
ješ nechladnou po prvním neúspěchu a nelekají se
obětí strádání a pronásledků. Pokud te tak dříve ne
stalo, jost třeba nyní jednati působením častých schůsí,
porad a přednášek „k věci“, ješ by doplnily nedostatky.
Dále jest třebak uplatňovánípraktického křesťanství,
aby zmizely z řad našich ty nešťastné notýkavky,
myslím pány, kteří se oddali fimní idei, še jen oni
všema nejlépe rosamějí a že jím nemá v jejich pů
sobišti nikdo co poroučet, pak lidé, kteří si myslí, še
ty výsvy k práci sociální ae všech týkají, jen jich
nikoli. Další nutností jest mohutný tisk, dobře redi
gované a laciné noviny a populárními výklady aoaj
álních otázek stavovských. Čím více těchto papírových
kasatelen, tím lépe, Konednějest natna účelná součinnost
všech, jež Pán náš baď talenty anebo úřady podělil.
Kdo se tomu vyhýbá, břeší i přijinak svatém životě.
Jest tudíš svatou povinností kašdého kněze a kato
lického intelligonte vystoupiti s reservy k agilní hou
ževnaté činnosti na poli sociálním ve směru klesten
ských zásad, a tato činnost se musí pobybovati jednak
směrem agitačně-organisačním jednak poučovacím,

akávati nové jednotlivce anebo kroušky odběratelské,
předpláceti na Čas pro jiné, svláště pro hostince, neš
se zájem vzbudí, ale teké svými zkadenostmi a míst
ními správami listy naše obobacorati. Odložme hůl se
stříbrným kováním a wábněme po boli věru pastýřské,

apoštolské. Nekoukejme pořád jen z okoa, ale vkročmosmučile na národa a církve roli dědičnou, ať zůstane
dědictvím agnů křestinekého národa nešeho, Rychlé
rozhodnutíjest tejemstvímvítězství; kdo váhá,klesá.
Tedy vzhůru ku praktickému křesťanství!

Slova Palackého a Hlegra o mábe
žemství a kméšstvu. Vdoslovaku svým poli
tickým episům praví Palacký: „Nemohu nekárati a
nelitovati bezměrného nepřátelství našich liberálů
proti všemu, co ae nazývá církví a 8 ní jest ve spo
jení. Slyším-li a uvašují-li denní deklamace liberál
ního tisku a parlamentního řečniště proti kněžetva,
jakoži proti všemtěm,kterýmpečovatijestonauka
Kristovu, připadá mi bozděčné myšlenka, jakoby toto
bylo hlavní zlo naší doby a novérci líčí, jakoby ne
bylo škudlivějšího povolání, nežli učitele náboženství
vůbec, a evangelium Kristovo jako by bylo jedem,
který ae zvláště pečlivě musí vzdalovati od škol, aby
jím nebyli nakažení mladiství duchové. Jak často
již musil jsem Llitovati zvláště venkovské kněžstro
české, osvícené a vzdělané, jež trpěti musí takovými
podvratoými proudy a směry l“ A vůdce národa, dr.
Rieger, pravil v prohlášení z r. 1877: „Političtí zá
stopcové národa jsou povinni chovati so a největší
šetrností k nábaženství, k němuš náleží ohromná vdt
šina národa Českého. A zejména cítíme povinnost chc
vati všelikou Šetrnost k dacbovenstvu českému, ktsré
od prvopočátka tak věrně atálo při národní straně a
o národ náš tuk velkých zásloh si zlezalo,“

Nový doklad, že štvaní proti Ital
ským klášterům dálo se organisovamě.
„Corrispondenze Romana" dovídá ae, že francoazská
zodnářaká lože „Grand Orient“ mimo 150.000 franků
podpory na obecní volby říšské poslala také značný
dar na rozvinotí klášterních skandálů v Italii a to
hlavně proti řeholi Salosiánů, jejichž školy činí fran
cousským státním školám v Orientě velikou konkar
renci. — A pak se divme, že tolik veřejné hanobení
a týrání byli i ti italští kačží, jejiocbš veliké zásluhy
jsou známy daleko za hrauicemil

Plevel se šíří úzmsně tím, že po čních
necháme strniště nezeorané a na něm trpíme ostí,
různé šťovíkovité plevele atd., kteréž pohodlně do
zrají. Semeno pak roznese vítr daleko Biroko. Aby 8
tomu předešlo, pokosme i plevele a hned na mlatě
epalme. Strniště každé pak ihned podmítněme celé,
nejen několik brázd anobo některý záhon. Také všechny
zbytky polních plodin, nať, bloubky, zemáky nakažené,
porašené lupení zašloutié a zahnědlé na řepovišti 8
pod. ibned epalme. Nechme dětmi vše posbírat, na
hromadu uložit a spálit. Tím ae zničí snadno a jistě
škůdci rostlinstva, kteří jinak přezimují ua poli a
velice se rozmnodují.

Polozralého ovete, vichřicísetřeseného,
lze zužitkovati způsobem dvojím. Buď plody polo
zralé rozkrájíme a rozvsfíme na kaši ovocnou, k níž
se arciť přidá cakru, anebo se plody rozmačkají, vy
lisují a pak šťáva nechá zakvasit na ocet ovocný pro
domácí spotřebu.

Sjezd Věcodbor. sdražoní křest.
dělnictva z Moravy a Slezska konal 8e minu
lou neděli v Brně. Na sjezdu tom prokázáno, co
zmůže dobrá vůle, ochota a obětavost na díle or
ganisačním. Koncem r. 1906 mělo moravsko-slez
ské sdružení 5471 členů, koncem Června t. r.
stoupl však počet ten na 12.000. Na Moravěmají
ovšem příznivější poměry, ale přes to více zmohla
ochota na všech stranách. S dělnictvem. podává ai
ruce inteligence laické a kněžstvo na celé čáře.
A v Čechách staví se leckdes proti nám ....

Skvělé výsledky českého průmyslu.
První společná mor. továrna na cukroviuky a čo
koládu v Olomouci následkem stále vzrůstajícího
odbytu svých výrobků jest nucena postaviti vlastní,
všem moderním požadavkům vyhovující továrna
a za tím účelem přeměňuje se v akciovou spo
lečnost. Podnik tento založen byl před 8 roky v
Olomouci a z malých začátků vyšinul se na mnoho
slibný závod, jehož čistý výtěžek v posledním
roku obnášel K 2291340 po značných amorti
sačních odpisech strojního a inventárolho zařízení
a po dotacích stávajících fondů. Dividenda podíl
níkům vyplácena byla v posledních letech 7 až
109/,. Tak skvělými výsledky zajisté pochlubiti
se může málokterý český průmyslový podnik a
přoto s radostí vítáme zprávu o rozšíření a pře
měně jeho v akciovou společnost. Doporučujeme
zároveň zkci jeho k hojnéma upisování, neboť
není pochyby, že tyto stanou se v brzku velmi
výnosným a hledaným papírem.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 17. srpna 1907. 1

+1 plenice K 17+90—18-20, ita K 12*60—18-40, ječme
ne K 10-80 11-10, prosa K ————, vikve K ——
——, hrachu K —— ———, ona K 650 —7-80
čočky K 4080 50—, jahel K tt———— „ krap K

23-00—4$00,b rů K 400—440, 1A čoprého
semene bílého K ————m 1 ho jovéhosemínka čer. K —— ——'m, ruského K — '"—
máku K — ——, lněného someoneK 18- ——18:40,100
kg žitofoh otrub K 1460 —1800, 100 kg přeničných
otrab K 1800—15"—, 1kg másla čerstvého K 840
—260, 1 kg másle převařeného K ,
1 kg vádla ropřového K 164———, 1 kg trarohn K
28—082, 1 vejce K 0'05—0'06, 1kopa okarsk K 100
360, 1 kopa zelí K 000—1t—, 1 kopa kap
K 160—400, 1 hl dbyle. K *40— 770, T .nonm boy

otýpek petržele
1 "

8—, 1 kopa



K ©—— =>, 1 bečka jablek K 6:00—11-— Na týd. obllní
trh v Hradci Králové dne 17. srpna 1907 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 383 hoktol., dite
240 ječmene 212, oves 276, prosa —, víkve 10, hra
chu 1, čočky 77, jabel 6, kran 8, jetelov. semínka
2, lněného semene 10, máku 11. — 3.) Zeleniny:
uelí 80 kop, cerele 126 kop, petržele kop otýpek — cibule
288 bl, drob. useleniny 8900 kop, mrkve 240 kop,
brambor 886hl, salátu — kop. — 3) Oroce: jablek
65 bl, hrndek 107bi, třešní beček —. — 4) Drob.

dobytka: vepřů O kus, podevinčat 539 kusů.

- Listárna redakce.
. © Pro tecbnické překážky mnoho dopisůa jiné
látky odlož.no.

Milostivá paní,
víte proč máte při nákupu
sladové kávy klásti hlavní
důraz na jméno »Kathrelner?«

Jelikož sejinak vydáváte
nebezpečí, že obdržite
méně cenný padělek,
kterému schází všechny
přednosti, jimiž se vyznat“
menává »Kathreinerla

má následkem zvláštního
způsobu výroby vůni a

. ohuť kávy zrnkové,

Račte si zapamatovati, milo=

stivá paní, tedy zcela dobře, že

pravou »Kathreinerovu« ob

držite jedině v uzavřených pů“

vodních baličkách s nadpisem:

>Kathreinerova sladová káva

Kneippova« a 8 obrazem faráře

Kneippa jako ochrannou známkou.

p
(P ojátst. blak konsistočíodporačený ;

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

odporučoje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovuařizování

oltářů, kasatelen,
křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a pos
tychromování uměleckýchpamátek,oltářůasoch
4 plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny lerné.

Nákresy, rozpočtyatd., ochotněa bezplatně...

1" dopisy nanání po ruce.
Ce

9

Legitimace u..
do důvěrných schůzí

dle 5 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

8 s: dostati lze levně

v Biokopsté knižtiskámě v Hradci Káoré

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný 

— umělecký zárod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 at, Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

„sice 6 se čelemými
rámy, sítěmi osazením.

Vetkeré rospočty, akizry i odborné rada berpletně, beze
vší závaznosti kn definitivní objednávce.

SRB"Nesčetnéveřejná | písemnápochvalná uznání.jjj
Založeno roku 1836.

C. k. místodržitelatrím koncessovaná,

Realitní kancelář

ŠInž.G. JANA KOTRČE
| v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

| váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

OOCXX

Kuptesi důkladnýspis: "ji

Z domácnosti sociál. demokratů,
Řada I. Píše J. P. Hradecký.

Cena 1 ex. 16 hb, 50 kusů po 14 h, 100 kusů po 12 h.

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král.

JAN STOUPÁV PRAZE, sa:nám. 32.

WE* prodá "DN

následkem neočekávané a bez
příčiné výpovědí

za účelem zmenšení skladu své

ohromné zásoby zboží
za báječně levnou cenu!

C
Adalbertinum.

Fotografie nejlepší.
Ceny nejpříznivější.

Zvětšování podobiten v krásném platinovém
způsobu též z přinešených podobizen méně

zachovalých, v nejumělejším provedení.

pro podobizny a trámy v největším výběru
vždy na skladě.

Z „Časových úvah“
posud jsou na skladě tyto spisy:

záložny- . - -< . +.. 86h
Učtecezdějim -< -+ ..-+ 16„.OslavaHusova... -< +..< 6,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1636.. . u,
ŽalobavyděděnceXIX.věku... ... 8,
O trestu emri . .. . . 8.Zrušenířádujesuttského.. . .. . 8.
Vláda židovstva . . . .. -< < + +. 8,BližekŘímu-<< o8,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,
Vyznánístaréhoh)ěníka . .... .. 8,Oov.zpovědi..... -<+++.. 8,
Své e dělniotva.. . . <... 8,Pryčs dogmaty- . . -++ ++++. 8.
Fara katolickáa protestantská. ..... . L
O úpadku náboženství mezi protestanty . 10,
Zpráva o ojezdě českoslovanských kalolikůuv Hradci Králové .. “Velikýbiskup-©-22 8,
Důležitostpravého náboženství . . .... 16,
Pokora a náboženství . . . . -- ..-.. 5,
Zakládejte odborové spolky . . - . 8,HusitéjindyanynĚ.-< -++-++..M,
Několikslovopapežetví. <... -- 8,
Katakomby -- -< + -+ ++ +4 8,
Českénáboženství... <.. -< +- 16,
O ústavním životě v Rakouela 5,PlusVll.aNapeleea-< -+ 8,
Sebevraždystudentů..<.<- 8.eckákonfesse-< <<-<++..2,
Účelnostv přírodě—-... -.--- 16,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.C

Mtelier pro církavní malbu

a výzdobu chrámovou

Josof Mubl Ant.Můhlanástepce,
vwNové Pace (Čechy),

© provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino

č vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

č Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, ob:
pro praporce, jakož i obrazy postní a

i

V
© o 0 CL o

| VE A nejlepšíjakosti,tudížVIKT OR ČEJ K Ai nejlev. koupíte u fm=— PE je
. sklad uhlí a dříví o

Přímé dohodnutí žádoucno.

vagony při cenách nejlevnějších. —u



Češství.
I.

(3) „Národnie Noviny“ staví se proti po
krokářskéma heslu: „Volte protiklerikálně.“
Táří se zcela právem: Voliti protiklerikálně?
Jaká myšlénku spočívá v tom výkřika? Kde
je nepřítel a Škůdce národa a národní české
budoocnosti, zdaž výlučně ve knězi, biskupu,
ve věřícím, v konservativně smýšlejícím laikovi ?
Či se česko-moravské duchovenstvo apolčilo
proti českéma národa, proti české národnosti ?
Či germanisuje český lid, jako u nás maďari
sojí biskapové, či vybazojí českému národu
věrné kněze z far, či přesazují kaplany česky
pracující do nějaké německéPaflagonie ? Nebo
při zpovědi na české vyznání dávají rozřešení
německy? Nebo pěstují kněží v Čechách a'na
Moravě jenom německou literatoru, odebírají
jenom německé časopisy jako u nás zrádní
faráři jen maďarské „Alkotmánye“? My však
naopak víme, že na př. na Moravě 95 pct. ka
tolických kněží jsou věrní čeští lidé; nesčí
slné známe osobně a byli bychom zpozdilci,
kdybychom jim v Luhačovicích a zde na Slo
vensku, když cestají, nepodali po bratrska
ruku ze strachu před jakýmsi „klerikalismem“,
vytrubovaným četnými českými | časopisy.
České duchovenstvo známe, ale co z úěho
jsme poznali, na národní zrada nepoukazuje.
Ani „tma“ noviděli jsme kolem nich Se
chundelit....

Avšak popatřme na křičící „volte proti
klerikálněl“ Zdaž. jsou to sami Aristidové
nebo Gladstoni? Kolik propadlých studeotův,
kolik nevydařenců píše „liberálně“, „antikleri
kálně“ pa novinách? Kolik (uvedena řada
jmen, jež vynecháváme) hanobí žurnalistiku
pod štítem „liberalisma“, „autiklerikalisma“
a „pokrokářatví“?Jaké atheisticko-pokrokářské
orgie provozují jisté krahy národního učitel
stva, jaké smutné figury představojí „svobodo
myslnost* ?

„Volte statečné, počestné, národní, do
vedné, vzdělané lidi, volte charaktery !“ měli
by křičet! Kdo, mající v bradi čest a v hlavě
rozam, nedal by svůj hlas případně dru. Gré
grovi právě tak, jako, řekněme, P. Stojanovi,
Šlechetné daši na Moravě? Na každoa výčitku,
předhozenou tuk zvaným klerikálům, nedala
by se najíti atejně vážná výčitka liberálům,
pokrokářům, realistům, socialistům ? Tito páni
durdí se na neomylnost, již si v jistých vě
cech a při jistých podmínkách osobaje církev,
avšak páni liberálové, realisté a pokrokáři
sami osobují si ji všude a beze všech pod
mínek, a sice neomylnost stokráte neomylnější,
než-li činí papež ex katbedra. Vždyť jest to

„ams, čísti jejich věčný chvast o „světle“, o
„pokroka“, o „modernosti“ při tom, když
mezi nimi známe také blavy, jejichž tma ti
síckráte převyšuje všecky historické tmy“
středověkou, egyptskou, klerikální, ultramon
tanskou, atd. Svrchovaně mělké, nespravedlivé
a směšně naduté jest připisovati liberalismu
všecko dobré a klerikalismu všecko zlál To
svědčí o velikém úpadku, když taková hesla
rozhodují při volbách! Národ nechť promluví
a bode světlol!“

Vynechali jsme z článku ještě ostřejší
slova, adressovaná „protiklerikálům.“ Pro nás
jest velice zajímavo, že náhledy zde citované
nepronáší katolík, nýbrž vynikající slovácký
evapgelík. Věra že hnusiti se musí již každé
mu nestrannému pozorovateli způsob, jakým
obce pokrokářský tisk různých odstínů kato
líky „vábiti“ k práci národní, jak pokrokáři
do vlastních pokrevenců katolíků kopají, jak
Jim spílají daleko hůře než odvěkým nepřá
telům našeho národa.

„Klerikálům jest náboženství výnosným
obchodem, řemeslem“, křičí žarnalisté ti, kseří
bledují sami ve štvaní proti nám vlastní ob
živu. Slídí pilně po nejmenších našich nedo
statcích a chybách, aby „pokroková práce“
nestála, aby se nepropásla příležitost k obživě,
Při nedostatku loví v tůních nejhlubších, soá
šejí materiál s ciziny, překrucují fakta, jen
aby snesli potravu pro lačná ústa jízlivých
čtenářů, kteří výhradně listy ty odbírají k roz
množení avé radosti — nad chybami svých
pokrevenců.

„Klerikalismus znamená tmářetví, reakci,
neštěstí národa, obmezovánísvobody“; tak vo
lají ti, kteří rozdávají podvodné brožury o ka
tolících, kteří o židovský talmad nezavadí,
skrývají před zrakem čtenářů obrovskou moc
židovského kapitálu, mlčí o hrozných ranách,
Jimiž zmrskaly naši zemi živly protikatolické
a — kteří chválí ruské zákeřaíky, vybírajíce
na zvýšení jejich násilných skutků peníze.

Vytýkají nám „jezovitismus“ žurnalisté,
kteří snaží ce zvrátiti vychytralými frázemi

zdravé pojmy lidu českého, kteří za kus chleba
neštítí se křiklavě překrucovati slova kato
lických časopisů, lbáti o nich bez podání dů
kazů, kteří, chlabíce se láskou k národu, při
živojí se inserty germanisnjících židův i pro
testantů, kteří, brojíce zle proti raské vládě,
přijali dobře placené inserty, zvoací k peněžní
půjčce téže vládě. Jsou to lidé, kteří vytýkají
katolíkům dennociační snaby, ale zato uveřej
ňují spoustu článků mířených na zničení exi
stence katolíkův a na vyhnání i chadých ka
tolických dělníků z továren. Nikdo tak nejde
za heslem: „účel posvěcuje prostředky“, jako
ti žarnalisté, kteří totéž heslo prolhaně jesu
itům vyčítají.

„Volte protiklerikálněl“ Tedy snad raději
žida, který 8 národem naším necítí. „Volte
protiklerikálně |“ Tedy vlastně proti valné části
lidu českého, která se ke katolictví hlásí. Toble
má být vlastenectví!

Moderní strážoové češství, kteří pohodlně
tyjí z těžké práce buditelů-kněží, ustanovili
nová četná pravidla vlastenectví, pořídili novou
uniformu, do které chtějí obléci každého. Kdvu
neposlechne, jest jednoduše zrádcem národa a
to zvláště ten, kdo odváží se projeviti otevřeně
lásku katolické části lidu českého. Nezáleží na
tom, jak nynější člověk česky cítí — jen když
vyhoví četným vlasteneckým formalitám.

Analyse vlastenectví stále podrobnější,
kontrola této idey stále se děje s různých hle
disek, madrování o vlastenectví stále se bere
cestami spletitějšími — a zatím pod tíhou ba
nální uniformity skutečný cit k národu slábne
stále víc. A právě ti prostí lidé, k jejichž
slachu tak často učené deklamace o Češství
nedoléhají a kteří o vlastenectví sami tím méně
mluví, jsou nejspolehlivějším živlem národním.
Prostí lidé, jichž hlavy nejsou přeplněny nej
různějšími filosofickými systémy, pokládají
obranu jazyka, jemuž je matka učila, za po
vinnost samozřejmou, kterou není potřebí
zvlášť dokazovati. A neadržel naši národnost
právě prostý, nezkažený katolický rolník, kdy
ti učenější Čechové ve městech s tak veli
kou chotí němčinu louskali? A zachová nyní
národnost takový pozér, který si mění jméno
Arnošt na „Arne“, nebo který pracně prohlíží
slovník cizích slov, aby svůj český článek co
nejvíce prošpikoval cizími slovy ? Cítí opravdu
velikou lásku k svému jazyku takový spisova
tel, který proplete hustě svůj článek francouz
skými frazemi, aby ti plebejci žasli nad jeho
učeností?

Na takové pozéry není rozhodně spoleh
nati. Co jim ze srdce vyprchalo, to se zpět ne
vnutí sebe ohnivějšími raketami velikých slov.
Miloje snad opravdu upřímně celý národ ta
kový člověk, který trestá a sužoje nespraved
livě své nejbližší příbuzné, který vyssává rodiče
a při tom odvažuje se dušovati, jak miloje vřele
své příbuzné v širším slova smyslu — totiž
celý národ český vůbec?

Člověka, který mrská s chotí a zbytečně
svó vlastní krajany, kdykoli se jeho mstivosti
příležitost naskytne, rozhodně za vlastence po
važovati nemůžeme.

Ale — teď jsou jiná pravidla. Jestliže
žádá katolík, aby „vlastenecké“ atrany do něho
tolik nespravedlivě nebušily, aby se 8 ním zů
cházelo aspoň slušněji než 8 trestancem, jinak
že by v něm chladla chať hned vedle trýzni
telů na vinici národní pracovati, už se křikne:
„Ejhle, národní zrádcové!l“ Zato však, když
„Národní listy“ právem potepaly r. 1903 „vlas
teneckou“ činnost několika ovang. klerikálů,
svolán do Prahy ovaogelický sjezd, na němž se
mlavilo nespravedlivě „o velikých urážkách“
avangolictva vůbec; a k toma všemu ozvala
se z evangelických úst slova: „Oddělit se od

pon cizoložného,zlého a převráceného.“ak odpověděno officielním vlasteneckým kru
hům. Hotová výpověď z bytu a to hodně ostrá.
A „Nár. listy“ ? Zcela pokorně se omloavaly;
vždyť to prý zle nemyslily. Jen kdyby 8e ozval
i proti nespravedlivostem katolík podobným
tónem! Hned by se proti němu obrátila těžká
děla a střílení by neustávalo.

Besídka.Slepičák.
(Ze Skutečska).

Tetička Jabkova byla ženská hospodárná,
rozumná, zkošená. Mockrát jinejm dobřé po
radila. Ale jednou přišla na ní tak velká svízel,
že si sama dobře poradit neuměla, tak že by
byla přišla do velkýho neštěstí. Koupila ai tři
pěkný kářate, vobnesla je vokolo trnože u
stolu, aby ge jí doma držely a těšila se, že jí
ta drobotina bode už k vánocům vejce snášet.
Jedno kúře začalo bejt diuný; chodilo samo
pro sebe a když se mu namanulo do cesty jiný,

hned ho klofalo. Ale Jabková myslela, žez něj
bude přeci pořádná slepička; nikam se jí ne
toulalo, porád se drželo pěkně na dvorečku.

Ale najednou ráno poznala tetička, co si
to vlastně do domácnosti nasadila. Uhlídala,
jak to káře vyskočilo na plot, obrátilo se proti
chalupě a bned třikrát za sebou: „Kykyrybýl“
Jabková koukala jako vyjevená. „No, todle
sem si dala! Sem stará, zkošená, myslela sem
dovopraudy, že je to slepička — a von zatím
kobout. A dyť přeci — dyť přeci porád vy
blíží ten tvor jako slepička.“

Najednou si zpomněla, že když slepice
třikrát zakokrbá, přijde na dům neštěsti. Jo —
ale to by musela bejt černá slepice a ne malý
popelavý kůře s lysinkou pod krčkem.

Právě šly kolem po silnici dvě tetky;
byly to Nehodku a Straková. „Drahý ženský,
pojte sem; já vám musím povědět, co mně
vyvádí kúře.“

A Jabková vyložila všecko, Nehodka byla
už hodně stará, moc ve světě zhlídla, dovedla
skoro při všem poradit. Hned řekla: „Chytněte,
tetičko, to svý kůře; já se na něj trochu lepší
podivám.“ A teď nastal bon, kůře pískalo,
skákalo, lít-lo, jako by bylo posedlý. Když ho
už přeci tetky chytly, začala ho Nehodka prc
hlížat moudře jako uějakej doktor nemocuýho.
Jabková se ptá: „Prosím vás, teda je to sle
pička uebo kohoutek ?“

Nehodka nic; porád eště zkoumala; až
teprvá za chvílko řekla; „Todle ste si pěknýho
neřáda do kůrniku nasadila. Todle nejni ani
slepička ani kohoutek, todle je slepičák a ten
nepřináší nikdy nic dobrýho do staveni.“

Jabková hrůzou zkoprněla; hned ji v Ic
patkách začala drtit zima. „Co ža — co —
slepičák ?“

„Slepičák, to se vf, že slepičák. Já sem
ženská zkušená, já se nematu; já už sem něco
ve světě proďálal Kdo nejni porád doma za
peci, doví se všelicos. A taky mn* už má ne
božka maminka mvc napovidala. Ta věděla
věci! Tady celá ves neví tolik, co vona znala.
Jen se podivejte, jaký má pod křídylkem
prahy; na krčku má lysinku a voči do zelena
a ty drápy jako krabajec.“

„Teda von přeci slepičák I“ Tetičce Jab
kový se třásly noby zlosti. Hned plácala kůře
po hlavičce: „Na — na — na, ty mizero |“

„Jen si dejte, tetičko pozór, ať vás ne
klofne; hnod vám může votrávit kreu, že by
vám žádnej doktor nepomoh. Koukněte, dívá
se tema vočima jako barkoš, jako ňákej arián.
Dybyste tohodle zloděje měla doma dýl než
rok, to byste viděla, co by vám proved; šak
už se cvičil, aby dovet přivolat voheň. Za rok
se vám ten neřád postaví na řeben chalupy,
třikrát zakokrhá, a stavení je vo vohni hnedka.“

„A co mám s tím raráškem dělat?“
„Všecko vám povím; uvařit nebo upíct a

sníst to kůře můžete. Ale péři všecko dobře
spalte; kosti zahrabejte na místo, kde by je
nikdo nevykopal. Když to všecko uděláte, jak
vám radím, máte po strachu. Todle všecko
každej neví; teď sou porád lídi hloupější a všemu
mondrýmu naučení se jenom smějou. A zatím
nedovede z tech mladejch nikdo ani zařikávat.“

Večír byl už alepičák upečenej na stole.
Bylo to maso ňáko moc tuhý. Inu, dyť nejni
káře jako kůře. A Nehodka dostala vod Jab
kový pytlík krapek, protože svou dobrou radou
jako ženská zkušená zachránila Jabkovu cha
lapu vod velkýho neštěstí.

Mešní vína
Veledůstojnému duchovenstva dovolují si nabíd

nouti pravá, původní, přírodní vína, neporašená k oběti
mše svaté. — Prodávám pak: Falkensteinské [ma ja
kosti po 80 h v sudech. po 90 hbv lahvích. Falken
ateinské IIa jakosti po 68 h v sudech, po80hvlahv.
Klosterneubarské staré vyleželé po 1 K v sudech, po
K 1:20 v lahvích za 1 litr. Mám též na skladě jemná
tabulová vína rakouská, uherskái brionská, pocházející
s Brionských ostrovův Adrii. Cenntky podrobnézašlu

ochotně dle přání zdarma a Jyplaceně,

Alois Cížek,
majitel vinných sklepů v Hampolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praomonstrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Cechách.

Domek (malávilla)
v obci Labně, */, hodiny od Nechanic v lesnaté
krajině na potoku Bystřici se prodá anebo pro
najme. Jest to zvýšené přízemí; 8 pokoje a ku
cbyně, síň, schodišté; dole totéž. Zahrada květi

- nová, ovocná, stinná, rybolov. honitba.

Bližší u J. Bergra, mlynáře v Lubně,
pošta Nechanice.
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« Bohdan Melichar v Hradci Králové. *
ž Veškeréknihy, hudebninya časopisy| © Koná sénlnám Pí vodě Velikéskladyumožbujívyřizovází
NÍ jsou stále na skladě. stoleté trvání závodu. objednávok obratem pošty. 2

vz duchovenstvu!
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a jotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Nábytek„ solálky
5 zl. měsíčně na každou stanici dodává

ofs. a král. dvorní velkozávod trahlářský

U ouesh Pie hradit MPÁDNÉ
preti hotelu „Merkur“.

Ceuníky a prospekty zdarma a franko.

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

PROVEDENO PŘES 300 OLTÁŘŮ.ZALOŽENO 1833.

| garmitury,matrace
a čalounické výrobky vůbeo,

dále

OLETY
do oken všech druhů nejlépe

koupite u

Jos. [hoře
v Hradei Král.

OOCO00000

Praha-t, ul.
Jan Staněk Kar.Světlé
Konviktské ul u ý partě" robonvi ul., ený e
eielné na kostel náčiní, dovolnie

1 doporučiti svůj bojně zásobený
a| sklad vo vlastní dílné ručně praco

vaný eh kostelních nádob a náčiní,
jako: movatrerc“, kalichy, ciborla,
lampy, sv cny, kaditelníce, kropen
ky, patenky, nádobky a td., vše
v přesném slohu církevuím. Staré
předměty znovu opravuje v původní

Intenci a jen v 0.ní slaté a atřídřá. Na požádání hotové
práce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
Za veškeré výrobky a slacéní ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky descenné. Vše posílám již posvěcené.

OOO00000000090

K sv. biřmování

nejlepší dárky
<7.ŠOI.C,$

zlatník a stříbrník,
přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho ticuhu.

Prodej se zárukou.

OGOOOO000000000030U..
Nejlepší podlabový nátěr

Marxův lak.
Nejvydatnější. Nejtrvanlivější.

Proto k upotřebení nejlacinější.

Schne v 6 hodinách a atačí

— 1 kg krabice na 8m: —

Cena 1 kg K 180.

gmail bílý a barevný
Marxův je rychle schnoucí, trvanlivý nátěr,

V 24 různých barevných odstínech s krásným
leskem. Hodí se výborně na kuchyňský nábytek,
k nátěru zdí v kuobyních a špižírnách atd.; dá se
mýti. Lze dostati v každém množství a odstínu
jedině u firmy

Fr. Viktorin,
hlavní sklad a strojní výroba barev a laků

v Eradoi EKrálové,
Velké nám.

se EV
ORP*>Na skladě nacházejí se všechny druhy barev

suchých, třených, laků a štětců. il

v.——.

Maly student

studující dívka
přijme 8e na celé zaopatření v učitelské rodině.

Bližší sdělí administrace t. 1.

Chrámové svíce
voskové =

dle liturgických před
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před

měty promísta pout
nická, prvnější pří
padnými obrázky o

polovoskovéij zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce sustry,,

O maškaly z nt svíce kostelní ste
(paškaly) s krůpě- arinové,jemi krve a ranami,
též krášlené 8 be zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svíce obětní "MW

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

biřinovaní se stuhami Řachovnímnejvětší vpech
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Továrnísklad: PRAHA, VáclavaSé náměst, 40.

Telefon 914.
Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7, Telefon č. 416,

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1905, zlatá
modalie,Londýn 1908, zlatá medaile.Praha 1908,
diplom cectného uznání. V deň 1008, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdarm » franko.

svíčky ke křtu,

sv. přijímáni a 8v.

WM*sklenné
profagadyidekoracivnitřní,nejnovějšího,

kř

>$ HinhEa
dili
spis!i

| Učněčně"4
z řádné rodiny za mírných pod

mínek přijme

Vojtěch Rážž,
1 závod želozářský a koloniál. v Hradci Král.



Doporučujeme

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

cena Jevná, jakost výborná,

Š0000000000000000

Vinakumšisv.
Zaračená přírodní, jakož i

Jemná tabulová víma vlastního Školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordinar. listem diec. Cea.- Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního víma.

——m
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Paramenta.

Ignáce V, Nešhudla Syn
(protokolovaná firma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)|
(bratr P, J. Noškudly, faráře ve Yýprachtiolch) |:

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu |:
svůj osvědčený a Často vyznamenaný 3

výrobní závod :

všech kostelních paramentů,
:

:

O dududuí 16h dnb)——

praporů a kovového náčiní. =
s) Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku===

h | | |Bob, úvěrní Společnost

1 (proti Grandhotelu) ::

zůrokuje vklady 4',/*/, bez výpovědi, 59%,

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Zápůjčky výhodně.
Společnost byla ve dmech 18. až 23. března £. r. Jednotou

= se na požádání franko zašlou.

w Hradci Králové,

proti 30denní výpovědi a 6/9, proti 90denní

Složní lístky zdarma.

záložen v Praze opřině revidovdna.

Půjčuji za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostem

Moblekylši
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Brál., Pětidomy, č. 288.

0O00O0OOOOOOOAOX
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Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému ducho“enstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čisté a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Blskupskon Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-ile, tádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené,

: Vzorky, : spočty, nákresy i
* hotové zboží naukázku franko

se zašlou. .
Chuděím kostelům možnosplácet bez přirážek.

RB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “Wjišj
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

A důvěrn závodudomácímu.

znaků spolkových atd.

Specislní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích van
(B* s kamny I bez nich <“

firmy

Josef Komárek,
závod kiempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís, 413.

Cenníky zdarma a franko

Il Nl

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32)
dostati lze 1 kus za 3 hal. — 60 kusů

za 1 K

wbiskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

alendář katolických
organisací

na rok 1908

„Křest Organisátor“
vyjde I. září s obsahempro každého katolíka

potřebným.

Spolupracovníci jsou: Dr. Fr. Šule, Dr. Fr. Reyl,
JUDr. Šimák, katech. Fr. Jukl atd.

1 exempl. 90 h, poštou 1 K. Při hromadných ob
jednávkách 1 exempl. za poubých 80 b a k tomu

slevaje se polovice porta.

Objednávkyvyřídí p. Jos. Polák v Hradci Králové,
Adalbertinum.

e
Josef

Krejčík
V PRAZE,

T umělecký závod 80
ohařský a řezbářský.

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

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,kříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříže, kazatelny,

spovědnice, křtitelny, konsoly,svícny, lustry, pulHiky atd. dle slohu kostelů, řesané rámce na obrazy,
premie, fotografie a diplomy. Řer © nábytek a

růsné předměty hodící se su uarky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

onaknkubadbAnabaobanŠabaka

Mravný hoch
se přijme

m- do učení R
u JOS, KIESLICHÁ, pozlacovače

v Hradci Králové.

PYYTTOTTYTYT

Pri český katolickýzárož re Vídní

František Řuber
Dílna ku vyšívání

Pa zhotovení ko
7 stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

+0 »Vídeň,
VII. 0., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritskébo chrámu

Páně.
Na ukásku sastld

se vše framco.

k AEobaleAbadebe 23b.

Jan Horák
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských,
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na eplátky bez zvýšení cen!
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|||
Zápis žákyň

do střední dvouleté

obchodní a průmysl.
= Školydívčí2

král. města Kolína
koná se v kanceláři purkmistrovského úřadu král.
města Kolína (I. posohodí č. 1.) ed 10.—16. září t. r.

paP“ Možno ze však i mimo tnto dobu přihlásiti
kdykoliv v téže místnosti ústně neb písemně

Do I. roč pětících prázdnín. přsemně po dobu. . ročníkupřijímají 60 beze zkoušky dívk

nejméně 14 roků staré, které s dobrým Drospřohoma
odbyly třetí třídu školy měšťanské neb lycea. Na zá

te jímacípr“ neeky s menšímpředběžnýmv ním. Nauchaz „ kte iS aao Jy ré v praxiužbyly,béře
Pilností a přičinlivostí zlekaly si absolventk

těchto škol důvěry obecenstva ikrohů obchodních a
průmyslovych tou měrou, še v kancelářích, obchodech,
bankách a pod. jsou silami hledanými. Hodnýma při

vým absolventkám opatřuje ředitelstvo vhodnámísta.

Roční školné obnáší v L roč. 50 K,
v II. roč. 80 K, zápisné 6 K a roční pří
spěvek na učebné pomůcky 4 K.

Dle potřeby místní připojeny budou k tomuto
Ústavu rozmanité odborné karsy jazykové, kuchařské,
hospodářské, hudební a pod. Podrobné prospekty o
účelu a organisaci ústavu zašle obratem
(Adresa račte psáti úplnou).

ředitelství ústavu.

K OYRUSKÝM OTATOLÍM
a k novému školnímu roku

uabízíme :
Dobroslav Orel

=———| Theoreticko-praktická

Pozvání
a

k upisování akcii
c. k. továrny na cukroviny a čokoládu v Olomouci.

Stále rostoucí odbyt výrobků „První spol. moravské továrny na cukroviny a
čokoládu v Olomouel“ nutí dosavadní podílníky k rozšíření závodu, postavením vlastní,
všem požadavkům moderní výroby vyhovující továrny a ku změně dosavadní družstevní
formace v akc. společnost.

Na valné hromadě „První spol. mor. továrny na cukroviny a čokoládu
v Olomouel“ usneseno, že dosavadní společenstvo má likvidovali a přeměniti se na
společnost akciovou. Akciový kapitál K 400.000 — rozvržen být: má

znějících na jméno.
Souhlas s tímto usnesením projevilo 720 českých obchodníků na Moravě a vých.

Čechách, kteří též při předběžné subskribci upsali přes polovičku veškerých akcií. Tím
zajištěn stálý odbyt výrobků u vlastních akcionářů.

Dobrou rentabilitu akelí zaručují dosavadní skvělé výsledky továrny. Bylať vy
plácena dividenda v posledních letech 7—10“/, vedle značných odpisů na strojním
a inventárním zařízení a vedle nastřádání fondů přes 20.000 K.

Továrna bude postavena v Olomouci, neb v některé předměstské obci u Olo
mouce a tím bude též konati své národní poslání, posilujíc tak značně český živel na
severní ohrožené Moravě. ©

Zveme proto všechny Čechy dobré vůle, jimž hospodářský rozvoj národa českého
lhostejným není, a již své disponibilní peníze ve slibném českém podniku umístiti sto
jsou, aby na upisování akcií co nejvydatněji se súčastnili.

O prospekt a upísovací přihléšku možno se přihlásíti korr. lístkem buď přímo
u spol. moravské továrny na cukroviny a čokoládu, neb u Občanské

záložny v Olomouci.
OLOMOUC, v srpnu 1907.

Be0

Zařizující výbor.CDU-BU-MU
u i lé h ,Slatinnélázně+"čí

oC“"4e“

s z rukověťú
a NÍ Z ws „
m = « Oo X x < w Bohdanči u Pardubic x x%x „ chorálu římského
R ©| pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro kněží,
vp,| těší se letos nebývalé přízní P. T. obecenstva, neboťdo konce června zaznamenánojiž na 237hostí,což © ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.
“4 zajisté svědčí o skvělých výsledcích místní rašeliny, která blahodárně působí přiveškerých rheu= A Schvále k. minimatických bolestech a chorobách ženských všeho druhu Moderní vodoléčbou léčí se zdárně— (4 hváleno c. k.minist. kultu a vyučování,
| různé nemocinervové, chudokrevnost atd. Velikýúčinek massáže | elektrisace všeobecnějest a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnobými vy
O| uznáván.Člstý vzduch, tichá krajina, jehličnaté lesy a stále vyhřátá písčitá půda, | W| nikajícímiodborníky.

X) avláštěvýhodnápro rekonvalescenty = rheumatiky. Soráva lásní přicházívšem P T. hostům| 6
0 |! každém ohledu co nejochotněji vstříc, při čemž béře se zvláště obled na nemajetné osoby, jichž a Stran 250 velké 89.
N jediným majetkem jest zdraví. Rovněž P. T. úřednictvu, učitelstvu a sřizencům různých úřadů a ústavů G .poskytují se zvláš'ní výhody. p ena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné

ě Z Pardubic třikrát dfíŘitěpoštovní spojení. Lázeňský lékař MUDr. Jindř.Požár. © ji | vozbě K 360, poštou K 3:80.Výtečná a levná strava. Ceny bytů mírné. - . > .41
Žádejteo prospekt. Saisonadokoncezáří. Biskupská knihtiskárna

Ryze český podnik. v HradciKrálové.

Akciovýkapitál K 4,000.000— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Koupě-a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
3: devis, valut atd. Výměna kuponů. A:

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.
=

2 Záložní úž L Verní Ústav
E > |

š w Hradci Králové. 8.
é — ě

= ©.

Vki d na knížkyvkladní - ZEa y na poklad.poukázky 2 ode dne vložení do dne vybrání.

Stav vkladů koncem červonos K 10,722.102-70.

Telefonč. 9, Filálka „v Šemilech. Telegram:»Ústav«.



Předplatné ma čívrí roku 3 k So k
Číslo 86. » na půl roku 5 k — h |

Úprava Labe a přítoků.
Labe horní.

(M) Regolace Labe, již dokončeuu uvidíme
snad v době dobledné, má široký, skoro ob
rovský plán. Bude se týkati jak Labe, tak i
nebezpečných jeho přítoků. V prvé řadě stojí
ta Úpa. Dle projektu regulována má býti ne
klidná řeka od Pacro až do Ryzmborku v ob
dobí osmi let, t. j. od roku 1904 do roku 1912.
Náklad na tyto práce odhadnut jest na 6,310.000
koron. Jest to celkem 18 km, které mají býti
za obnos tento regulovány. Regalace projektc
vána jest souvisle v celém říčním korytě od
Marešova až do Poříčí přes Trutnov; náhlý
příval vodní a 8 tím pravidelně spojené ne
bezpečí zátopy má se odstraniti zahražením
bystřin, jež se vlévají do Malé i Velké Úpy,
dále metbodou, jež znamenitě osvědčila se při
řekách alpských, totiž methodou zřizování údol
ních přehrad. Takové přehrady na Úpě jsou
projektovány v t. zv. Temném Dělu, kteroužto
přepážkou docíleno by bylo nádrže, jež pojala
by asi 6,500.000 m? vody. Náklad oa údolní
přebradu v Temoém Důla byl by 5,850.000
korun, a docililo by se jí v případě povodně
snížení povodního přiliva se 620 m? na 120
kubic. metrů sa vteřino. Návrh na přehradu
temnodolekou posud schválen nebyl.

Jiná přebrada údolová již zkoumáním a
sondováním hodně odůvodněná a připravená
je projektována na dolním toku úpském ve
Slatině. Jsou tu však dva návrhy; jeden prc
jektovaný pod okresním mostem u mlýoa Kor
dinova vystavěl by nádrž, která by pojala pouze
5,600.000 m? vody, kdežto dle návrhu drahého
měla by se 800 metrů dále pod okresním mostem
vystavěti přehradní zeď ve výšce 28 metrů,
délce 182 metrů, která by zadržela vody
8,700.000 m*. Nádrží touto dalo by se snížiti
odtékání přívalu na 80—90 m“ za vteřinu. Proti
vávrhu drabémo, jenž by vyžadoval asi ná
kladu 4,000.000 koran, není odporu; znalci
vyslovili se rozhodně pro tento.

Regulace Labe samého počíná a Dvora
Králové. První význačný projekt je plán nádrže
v lese zvaném Království. Nádrž tato dle mi“
nění p. stav. rady Zimmlera bude míti velikou

OFEUILLETON.
Mirtvola w kufru.

(M) »Mám starosti, Josefe, mám, div mi vlasy
na hlavě nesešediví.«

»Co je, Tontku, co ?«
»Ale blažené jsme žili e Toničkou, milovali

jeme se jako dvě brdličky, to se ví, až na nějaký
ten klofec, a teď je všechen domácí mír pryč.«

»A co je, Toníku, co se ti stalo?«
»Ale darmo povídat, darmo vykládati; kdybych

si srdce z prsou krvavých, rozervaných vyrval,
přece tu zoufalost jeho nepřeruším, klidu nena
budus.

«No tak řekni přece, Toníku, starému ka
marádovi, co se stalo mezi tebou a ženou tvojí?«

»Klame mne, klame s jiným. Kdo to je,
nevím, ale tlame mnel«

A přítel dobrák dal se do pláče usedavého,
až škytal a dýchati nemohl. Vzlykal křečovitě,
najednou se vztyčil a zvolal hlasem hromovým:
»Ale já se pomstím, pomstím strašlivě. Vsaď se,
Josefe, o toho krmníke, co mám, že se hrozné
pomstím!«

»Nedělej, ty slívo, žádné blouposti,« povídal
Pepík dobromyslně; »když té klame, vem potěb
a vona dá pokoj.s

Ale švec dělal bandurskou; najednou vjela
mu jeho neposedná krev do nohou a rukou, po
padl kneip a kouleje strašlivé jako krvavý Rava
chol očima, schoval si jej za ňadra,

»Pomstím čest svou krví její nebo jeho, nebo

padau na konec sám«, křičel zuřivě. Vyrazil ze
dveří, Josef, přítel jeho, zkoprnělý za ním, lomě
rukama. Ale švec je švec, nedohoníš zvláště po
schodech sni automobilem hbité jeho nohy.

důležitost pro tok Labe borního až k Hradci
Králové, bude míti blahodárné účinky nejen
pro nejbližší okolí, ale i po toku dolů až do
vzdálenosti 50 km. Nádržka vodní přehrady
bude asi 5 km nad Dvorem Králové. Zeď ná
držoí má býti 33 metrů vysoká, 200 metrů
dlouhá a pojme ve svém klínu kolem 9,000.000
m. Bude to snad největší přehrada v Rakouska
vůbec a vliv její sestlen bude ještě druhon ná
drží u t. zv. Kransových bud, která zadrží
4,000.000 m? vody; A nad touto poatavena
bude přepážka třetí, kterou bude zadržován
štěrk a tak zabráněno zanášení toku a nádrže
Krausovsaké. Těmito nádržemi zachytí se vody
12,500.000 m*. Náklad s tímto velkolepým re
gulačním plánem spojený je vypočítán na
18,622.000 korun. Se stavbou počne se ibned
příštího roku.

Další úprava Labe béře se obyčejnou
cestou. Regulace v Hradci Králové, již letos
započatá, počíná od mosta věkošského a končí
asi jeden kilometr uad jezem Opatovickým;
celkem délka 8 km. Tok bade trochu arovnán,
aby odchod ledu byl volný, břehy vydlážděny,
drnem, kolím a náhozem apevněny, řečiště ná
ležitě rozšířeno, aby mohlo pojmouti bez zá
plav a náplavů všechno množství vody po
vodní. Jez, který nahání vodu městské vodárně,
bude odstraněn a nahražen Železným jezer
pobyblivým, který odchodu vody 8 leda ne
bude překážeti a přece vhodným zařízením
bude schopen regalovati výška vody. Starý
povoostní most t. zv. pražský, jenž upraven
byl jako jez, aby v čas válečný mohlo býti
pomocí stavidel okolí hradecké zaplaveno, 8
jenž širokými a hustě vedle sebe stojícímipi
ři odtoku vody a leda bránil, bnde stržen —
ovšem po postavení nového mostu erárntho,
který nebode míti pilíře středního a plavbě
zcela nebude překážeti.

Přístap k vodě usnadněn bude vhodnými
náplavkami. Pro upřímení tokn bude třeba
rozvésti 750.000 m* země a bude potřebí
50.000 m* stavebního kamene, který objednán
je v lomech litických, bystereckých a vambe
reckých. V zátočinách u Střebše, kde s prací
se letos počalo, jsou zaměstnány dva vodní
baggry o výkonnosti 300*, jeden vodní baggr
o výk. 150 m? a pozemní baggr o denní vý“
konnosti 1000m*, který obsluhován jest drahou

Vrtě hlavou, vrátil se Josef Rámek do svět
nice a počal rozvažovati. Toníka znal, byl to
ztřeštěnec, ale dobrák, čtení mu bylo milejším
než-li vše na světě. Jeho hrdinou bylkrvavý švec
Simon, hrůzný vychovatel ubohého prince, syna
nešťastného Ludvíka XVI. +Takový víš sprosťák,
krobián,= říkávalTonik Josefovi Rámkovu, sale ka
rakter! Jak něco řekl, tak to také udělal. A věř
mi to, já jsem také tukovýle

Od té doby, co Antonín Sebral, švec z Malé
Kvíce, četl román »Krvavá ruka aneb ve stínech
žalářů«, mluvil a jednal jako jeho slavný předchůdce
ve francouzské revoluci. Nad květnatou mluvou
jeho se až lidé zastavovali, tvrdošíjnému karakteru
Simonskému se smáli, ale jeho nepředělali. Toník
Sebral byl a zůstal ztřeštěncem. Vzal si ženu To
ničko, bývalou Brodeckých, ta s ním to pěkně
uměla, že opravdu žili jako hrdličky.

A teď najednou tenhle nářek Tonfkův|
S kým by ho Tonička mohla klamat? Šrámek
koželuh, dobrý přítel Sebralův, mohl si hlavu roz
lámat přemýšlením, úsudku zdravého a uspoko
jujícího se nedomyslil.

Čekal chvíli v pěkně upravené světnici Se
bralových, ale nikdo nepřicházel — ani Toník ani
Tonička, To Rámka zarazilo, Že ten tvrdošíjný
Tonda něco tím knejrem vyvede! Schopen toho
jel Vyběbnul ven, všude ticho, takové ticho hro
bové, že ho pojala hrůza a milý koželuh Šrámek
utíkal jako švec do Kvílic, domova svého — — —.

Drubý den ráno Rámek v plné práci vy
rušen byl příjezdem mslého vozíku, na němž na
ložena byla bedna ševcovská, okovaná, v jakých
ševci vozívají své zboží na trb. Vozík táhl Filipek
Řeřábek, Sebralův učenník.

»Pan mistr se nechá pěkné poroučet a tady

Jnserty se počítají Icuně.
Olmova vychdní v pátek v poledne. | Ročník XIII.

polní, ony pontony. V průkopu, kterýsloužiti
má k opřímení toku, prosakoje voda, proto
z něho se čerpá pomocí čtyř odetředivých čer
padel. Provedení této úpravy rozpočteno je ná
kladem 3,300.000 korun a prováděno je irmoa
Kress a Bernard z Prahy pod dozorem sta
vební správy o. k. řiditelství pro stavbu vod
ních drah v Hradci Králové.

Celá práce končí u Březhradu. Hned pod
Březhradem je největší dílo vodního stavitel
ství středověka v Čechách — jez a stoka
v Opatovicích. Jez tento 3 metry vysoký 8
105 metrů dlouhý byl zřízen od pana Viléma
z Pernštýna za krále Vladislava II., aby živil
vodoo labskou celé pověstné rybní hospodářství
pardubické. Tento jez přestavěn byl r. 1783
až 1797 dle plánů stavebního řiditele a pro
fossora inženýrské školy v Praze Abbé Grabera
nákladem mlynáře Sokola, který na to věnc
val 130.000 zl. t. m.

Opatovický náhon přetíná okliku Labskou,
kterou tvoří Labe tekouc k Pardabicům a ústí
do Labe za Labětínem. Náhon ten pohání 9
mlýnů a dodává vodu lakám, rybníkům, jakož
i Bohdanči.

Pod jezem Opatovickým Labe bylo upra
veno již v r. 1894 nákladem zemského výbora,
který provedl tam průkopy, jež však potře
bojí dalšího pokračování. Další úprava horního
Labe týkati se bude peřejí tvořených prahem
opokové skály t. zv. „Skalky“ a astrží, jež
v krátkých mezerách následují jedna za dra
hon, jedna hroznější než druhá. Projekt na re
galaci této partie jest již vypracován a bude
co nejdříve zadán. U upravené Loučné končí
voda horního Labe.

Dopis z Prahy.
Svobodná věda. Profesor a říšský poslanec

dr. Drtina měl v Písku přednášku o významu
universit v moderolm vývoji národním. Nové
názvy pro starou látku, která, jmenovitě když
pojednává 9 středověka, pohybuje se vždy týmiž
vyjetými kolejemi nepřátelství a zaujatosti
proti katolické církvi, Mluví-li který člověk,
jenž jest mimo tábor katolický, spravedlivě o
katolickém středověku? Pro takového abychom
do Portugaln šli!

jim posílá tu bednu a tadydle tu piletku a mají
mu poslat ty kůže.«

Joset Šrámek vzal lístek, rozevřel a četl:

Milý Josef:|
Jsem muž a to muž čestný, korakterní. Jako

Simon uměl plnit své slovo, tak i já je, jak dobře
víš, plnívám, [I tentokrát osvědčil se můj mužný
karakter. Byl jsemv těžké situaci poměrů muč:
vých a drásavých, jež jako hyeny vrhly se na
srdce mé a po kusech rvaly kus z nitra mého.
Než zvítězil jsem a jsem mužem slibu, ovšem za
cenudrahou.V kufru zasýlám Ti slíbenou
tu mrchu mrtvou. Mrzí mne to, že jsem ji
zabil, ale to sám uznáš, až sdělím Ti, v jakém
zoufalém hnutí vášně se mé vyprahlé nitro nalé
zalo. Udělej si s ní, co chceš!

"Tvůj mužný přítel Anton Sebral.

Rámek byl blízek mdlobám. Ruka se mu
třásla, tvář zbledla. Tak on Toničku přece zabil.
A teď mu ji posílá na krk, Mrtvolu v kufru! Učeň
díval se na bodrého koželuha udiven, nechápaje
jeho vzrušení. Stál tu Filipek Řeřábků s otevře
nými ústy, až si jeho údivu všiml sám Šrámek a
hlavou jeho bleska myšlenka: »Jen teď opatrně
Pepíku! Tonfka v louži nechat nesmíš| To on
asi chce mrtvolu Toničky odstranit. Jen opatrně
však, abys tam sám nevlít! do lapáku la

Zašel do skladu, přinesl Filipkovi kůže,
k vůli nimž se včera u Sebrala v Malé Kvíci za
stavil, shodil bednu a zese ho děs div neporazil,
když zpozoroval, že na vozíku je kaloužka krve,
malá sice, ale dosti patrná. Obratné zakryl ji ko
žemi, zatřásl jimi několikrát a obrátil, aby skvrnu
krvavou setřel.

»Tak jeď s Pánem Bohem,« loučil se sučen



Tak i dle tvrzení dra.Drtiny věda ve středo
věku nebyla svobodna, články dogmatickými
a zřízením ofrkevním byly jí atanoreny ne

řekročitelné meze. Ve středověku práce vě
decké v našem slova smyslu nebylo. Středověk
ji nepotřeboval, věděl vše, neznal tejemetví a
záhad ve smyslu vědeckých problémů, skou
mání přírody bylo považováno sa hříšnou vše
tečnost.

Předem není pravda, že církev svými
věrončnými články obmezovala vývoj vědy,
neboť neprohlásila nikdy nějaké věty sa článek
víry, o které by vědecké zkoumání dokázalo,
že jest lživou. Ovšem oynější svobodná věda,
nebo jak praví dr. Drtina v „našem slova
smyela“, mnoho se liší od vědy středověké a
zejmóna tím, že žádný směr vědecký nemá
býti trpěn, jestliže vede lidi k tomu, aby při
jali víra v osobního Boha, v lidskou duši a
mravní zodpovědnost. V tomto ohledu ovšem
věda středověká nebyla tak svobodna, ale ne
proto, že byla pontána články víry, nýbrž že
se řídila jedině správnou vědeckou metodou,
kterou stanovili učenci jmen nejzávažnějších.
Na příklad chemik Bertheloto tomto předmětě
píše Renanovi: „Positivní věda nebádá nikdy
po prvých příčinách ani po cíli věcí, nýbrž
ona postupuje, pozorujíc zjevy a spojojíc je
mezi sebou dle vnitřních vztahů“ Vynikající
fysiolog Claude Bernard, čině zmínku o témže
předměta, prohlašuje, že prvé příčiny nenáleží
v obor vědy, ony vždy unikají nám jak ve
vědě o živých tělesech, tak ve vědě o neústrojné
hmotě. Pasteur praví v témže smyslu: „Věda
jest v podstatě své positivní, neboť ve své
pojmy nikdy neuvádí úvah o podstatě věcí a
původu světa.“ o .

Kdybychom se ptali jiných velikých zá
stopců vědy, dali by nám touž odpověďa řekli
by nám, že věda pracuje povaze se zjevy a
událostmi, že metod a přístrojův učencových
nemožno užívati k otázkám, jež náleží k řádu
nademyslnému a nadpřirozenému. Tím způ
sobem počínali si učenci ve středověku, a to
jest právě jejich zásluhou a předností a nikoli
obmezováním svobodného bádání. Jenom tak
bylo jim možno položiti velikolepé základy,
pa uichž spočívají moderní vědecké soustavy.
To, co nyní nazývá se svobodou vědy, jest po
většině popírání moci stvořitelské, jest uzná
vání vývoje pouze hmotného, avšak všecka
takováa podobnátvrzení jsou právě opuštěním

ravé 8 uznaná vědecké metody a nevědec
kostí svojí platí daň své tak zvané svobodě,
Vime dobře, jak jest pohlížetí na tu svobod
nou vědu a víme, jak přijímují svobodu její
všichni protipáboženští duchové. Však pozoro
vateli nemůže se utajiti skutečnost, šeprávěta
nynější tak zvaná svobodná věda jest hrozně spou
tána a zotročena myšlenkouprolináboženskou. Trpl
tedy dvojím významnýmnedostatkem: opustila
jedině správnou metodu vědeckou a podřídila se
předpojatosti,jejíž cílem jest ničiti všady my
Šlenkn na Boha. Z toho patrno jest, jaké ceny
jsou všechny ty řeči o svobodě nynější vědy.
Vždyť právě ta nejvypjatější hesla o svobodě
vědy u nás vždy mají ua zřeteli jmenovitě
svobodného vědce Haecklu, jehož mnohé vě
decké fantasie od vážných učenců jsou zamít
noty jako naprosto nevědecké.

Mimo to, který myslící člověk by nepo
zoroval, jak ona blačně vykřikovaná svoboda

níkem a »řekní panu mistrovi, aby sem odpo
ledne přišel.«

Filipek zabral, vozík se hnul, zahrčel a za
chvíli oba byli v prachu. zvířeném po silnici
k Malé Kvíci.

A teď teprve Rámek se rozděsil, Spráskl
rukama nad hlavou, když se na nešťastný kufr
podíval, zalomil jima,až v nich zapraskalo,

Žena jeho Baruška vyběhla z domu: »Co
je ti, muži, že rozkládáš rukuma jako herec?«
Už, už chtěl ubohý Rámek vše své družce živo
ta pověděti, ale vzpomněl si hned na hrozný
jazyk její a to mu zavřelo ústa.

»Ále nic,« řekl po chvilce, »tady kluk od
Sebrala zapomněl kufr a já taky mu to mohl
říci, aby si ho naložil.«

»=Novždyť to míš jedno, tomhle jde Sebral
sám se studňoveským četníkem, tak mu to hned
řekni,«

Pod ubohým Šrámkem, koželuhem, klesla
kolena, Už je v tom, už bude sedět. Už o tom
vědí četníci, Sebral vše vyzradil, e teď ho vede
sem četník! Co dělat, co dělat?

Nemobl už dělatí nic, Do vrat vstupoval
Sebral a četník,

Sebral smál se Rámkovi do obličeje: »No,
Josefe, ta je píchnuta šikovně, co? A tuhle pan
stréžmistr mi to nechtěl věříti. Holenkové, to vy
ještě nevíte, co dovede knejp v ruce muže tako
vého, jako jsem já.«

Sebral se zbláznil, už jistě se zbláznil!
sTak kde máš, Josefe, tu 8... . ide ptal se

Toník. »Ukaž panu strážmistrovi, jaký jsem ti dal
královský darla

»Tuble v bedně je to, pane strážmistře,«
odpovídali Rámek, sale věřte mi, že já o ničem
nevím, za nic nemohu, to tuhle ten blázenl«

mitovánaagitaci, Volnévědyjest výrazněkom
vá“ vědě nynější, kdemyšlenky?“ Ve „savo

podatrkují se libovolné, nedokásané smyčlesky
a matorialistické úmysly této svobodné vědy
a její praktické důsledky v názora a konání
životním jeou tak bídné, že 6e jich musí lekati
všichni, kdož vážně uvažují o mravnosti a
společenském pořádku.

Souhlasíme tedy 8 dreta Drtinou, že mezi
středověkou a nynější tak svanou vědou avo
bodnou rozdíl jest skutečně veliký. Tam přísná
vědecká metoda, střízlivý a jistý postup —
a tady bujné výplody obrazotvornosti. Hlavní
zástapce této svobodné vědy a modla učenců
z naší „Volaé myšlenky“, Haeckl, stopuje na
příklad rodokmen člověka od prvého zárodku
(on říká monady) až ke konečnému vývoji
v opici a popisnje všechny články tohoho vý
vojového řetězu. Avšak mnohé články tohoto ře
tězu nikdy neeristovaly, leda v hlavě Haeoklově.
Však o to nic! Jeho učení žádá, aby existo
valy,a nebyly-li, jest to jejich vina, neboť měly
býti. A vše to podává Haeckl jako vědu, jako
nepochybné pozorování s pokusy. Pozorování
toho, co nebylo a co neviděl. Pokloňte se, kdo
chcete, takové svobodné vědě, my ji velebiti
vemůžemeo.

w +
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Přátelé a nepřátelévědy. Ačkoli tento oddíl
článku mého souvisí s prvým, přece oddělaji
jej tiskově, čímž obracím zvýšenější pozornost
ke tvrzení dra Drtiny, že ve středověku zkou
mání přírody bylo ze strany katolické pova
žováno za hříšnou všetečnost; kromě toho
zvláštní kapitoly zasluhuje způsob, jak pohlí
želi na vědu katolíci a jak 8 ní zacházeli vy
chvalovaní reformátoři (evavgelici). Uvedu ně
které skutečnosti, nad něž není událostí zji
štěnějších, a ponechávám čtenářům na vůli,
aby si příslušné závěry sestrojili sami.

Lother, zakladatel protestantismu, nazývá
Aristotela vtěleným ďáblem, bezbožným po
chlebníkem, shovadilcem, nejhroznějším pod
vodnikem lidetva, úmyslným lbářem, kozlem.
Učenci, říkával Lather, jsou kobylky, honsenky,
žáby a vši. University dle Luthera jsou brloby
lupičů, chrámy Molochovými, synagogami zkázy.
Všechny vysoké školy, praví, měly by býti
srovnány se zemí. Om považuje je za dílo dá
blovoa praví, že za vlády papežské rozprostřel
dábel své sítě, aby chytal duše lidské zříze
ním škol.

Děkan flosofické taknlty univereity Er
fartské v úřední zprávě za rok 1523 praví,
že o universitách tak se mluvína kazatelnách
reformátorů, že nic vážného nezůstává bez od
souzení.

Molanchton, pomocník Lntherův, neráhal
ve svém důvěrném dopisování připisovati ú
pádek vědy a opovržení, v němě byla všecka
stadia, bohoslovcům reformačním.

Cobbett, mluvě o katolictví v Ang'ii před
dobou reformace, prohlašuje: „Tehdy bylo
skoro tří sta veřejných a soukromých škol
v Orfordě, něčítajíc v to koleje; v polovici
reformačního sedmnáctého století však zbylo
jich sotva osm.“

„Tam vládne neláska k vědám, kde panuje
latheránství“, praví Erasmus. „Knihkupci“, po
znamenává týž spisovatel, „prohlašují, že=

Otevřeli bednu. Povrch přikryt byl papí
rem « prostěradlem. Odhbrnuli vše a hle z pří
tmí bedny bleskla bělostná, šíj a záda čistě do
růžova opařeného vepříka ženského rodu,

sNo asi devadesát kilo může mít,« pravil
Sebral, sale já držím slovo a dám ti tu s...
a ještě rád, poněvadž jsme se s Toničkou udo
břili; vím a přesvědčil jsem se, že je mi věrná,
A koukněte se, pane strážmistře, jak je pěkně za
píchnuta mrškal No to víte, knejp je knejpl«

*No hezky jste ji zapíchl, pane Sebrale,
všechna čest, vy byste mobl býti od rány řezní
kem,« pochvaloval četník, odcházeje.

»Tak koukej, Josefe, víš, žena se mi každý večer
toulala a mysl má rozvášněna klokotnou krví, při
váděla mi ns mysl hrůzné obrazy fantasie, jak
drahou mou Toničku objímá jiný. Včera večer
slyším na dvorku šramot. Vyjdu, seběhnu po
schodech a slyším: »Tak tu máš, papej, mazlíčku;
počkej, ještě mám pro tebe pivo připraveno, hned
ti to přinesu.« — Krev se mi vztekem bna
la do blavy, ruka- se mi třásla jako šílenci.
Tak! Ona ho ještě živí a pivo mu nosí.
Počkej! Jako | rozkácený lev, jako tygr dvě
ma skoky byl jsem u chlívka, knejp v brsti, vra
zil jsem do něho, máchnul rukcu a — má sviňka
válela se ve své krvi. Tonička, ten blázen, celé ty
večery u ní seděla, ji krmila, ba i slevky z ho
spody jí kupovals, jen aby jí hodně svědčilo a
teď jsem ji zabil. Devadesát kilo má, ale já ti ji dám,
držím mužně slovo, beztoho Tonička by ji ne
mohla jísti. Ale slovo jsem kurakterně dodržel,
já Simon, co?

sTak ona ti chodila Tonička za prasnicíl<
»No to víš, blázen,a ji druhý, Já si myslel,

že mi chodí s Pospíšilem!«

mohli před hlásáním nového evangelia snáse

Pas tři tisíceknih,neš čest get po hlásáníoho. m

+Pod zámiskou ovangelia,“ piše r. 1631
humanista Cobssns Heseus, „reformátoři po
tlačili úplně svobodná umění“ 

„© „Jak smotný osud stibl vědy !“ psal Nossev,
Jiný součastník reformátorů. „Každý so olsami
pozoraje, jak veškeren zápal pro vědu a otnost
smizel.“ :

Slavný bvězdář Keppler byl vypuzenze
svého domova reformovanými boboslovci tůb
nigskými, kteří ho nenáviděli, že zastával
nčení Koperníkovo a mlavil ve prospěch gre
Goriánského kalendáře. Netoliko byl vypuzen,
ale po celý život byl pronásledován reformo
vanými bohoslovci. Jediní, kteří ho oznali,
podporovali jej v bádání i přes jeho evange
lictví, byli Jesnité a katoličtí panovníci Ra
kouska, kdež pobyl nejdelší část života.

Tycho de Brahe, hvězdář dánský, byl
také močedníkem vědy a, jako Koppler, byl
i on vyhnán ze své vlasti a nalezl své přátele
a ochránce mezi těmi, o nichž rozliční mluv
kové lehkověrným lidem namlouvají, že byli
nepřátelé vědy, — mezi katolickými duchov
ními a panovníky. Tycho de Brahe zřídil ve své
semi hvězdárnou,jež byla nejdokonalejší svého
času. Věnoval dvě stě tisíc dolarů, ohromné to
jmění v tehdejších poměrech, na budovy a
nástroje. Hvězdárnu svou nazval Uraniburg.
Byl však nocen Kristianem IV., vůdcem pro
testautů, a jeho podřízenci opnstiti svůj krásný
Uraniborg, což bylo následkem zprávy vládní
komise, která prohlásila, že studia Tycho
nova Dnemají ceny a že netoliko jsou bez u
žitku, nýbrž i škodliva, Však pronásledovatelé
Tychonovi dovršili své dílo tím, že jeho bvěz
dárnau srovnali se zómí a zničili všechny ná
stroje, které s sebou nemohl vzíti, když o
pooštěl svon vlast.

Markýz z Worcestera v Anglii vynalezl
parní stroj dávno před Wattem a chtěl sezná
miti s ním krajany, však všecka námaha jeho
byla marna. Cizinci přicházeli do jeho dílny
se podivovat, ale vlastní krajané stíhali ho
posměchem a pronásledováním. A proč? Děje
pisec Macaulay poznamenává: „Ale markýz byl
podezříván, že jest šílenec, a bylo známo
O něm, že jest papeženéc (katolik).“

Protestantský spisovatel Audrew D. White
vypravuje, kterak protestantští borlivci spa
třovali ve větrných mlýnech spojení 80 sata
nem, jenž jest knížetem mocností vzdušných,
a pokládali větrné mlýny za dostatečný důvod
k vyloučení z církve. Angličtí dachovní, jak
vypravuje sir Charles Lyell, problašovali věda
geologickou za černá umění, za něco, co jest
nebezpečné a nepočestné. Protestantští doktoři
bohosloví tvrdili, že hromosvod porušuje rovno
váha mezi živly. Ano, bostonský jeden protes
tantský kazatel zašeltak daleko, že prohlásil hro
mosvodyzabosbožnývýmysl,aby se zabránilo
nebesům bněv svůj prováděti. To dálo se
v době, kdy katolický kněz Nollet přednášel
o bromosvodu v Paříži, a kdy katolický kněz
Toaldo v Rakousku poučoval o praktickém
užívání tohoto vynálezu.

Ještě spoustu dokladů mohli bychom u
vésti, kdo byli přátelé vědy a kdo Její nepřá
telé, ale tyto, taším, postačí, aby se rozjasnilo
všem těm, kteří, bez své viny rozličnými před
soudky spoutáni, věří dějinné lži, že dílo re
formace uvolnilo věda a přispělo ke svobod
nému jejímu rozvoji. Pochopujeme ovšem také,
proč prof. Drťina, jako ovangelík, vědeckou
práci katolického středověku ve své přednášce
znebodnotil. Mládež studojící, která jest všudy
proti katolicismu popichována, muosilapro ne
správné své poznání dostati potravy i v Písku,

A co říci o tvrzení Drtinovo, že středc
věk neznal vědecké práce, že všechno věděl
a neznal tajemství? Kdyby tato veliká nad
sázka byla pravdíva, pak ceznali bychom o
hromné vědecké práce a důležitých výzkomů,
které středověk katolický vykonal a bez kte
rých nynější věda neměla by svého významu.
„Na katolických universitách", praví slovotný
Carlyle, „vzaly svůj původ a zdokonaleny byly
skoro všechny vynálezy a ústavy občanské,
jimiž ještě dnes žijeme jako lidá civilisovaní.“
„Středověk neznal tajematví“ praví Drtina, čímž
chce naznačiti, jakoby středověcí nčenci se
byli domnívali, že všechno vědí a že vše před
nimi jest jasno. A zatím u středověkých
vědců byla právě význačnou vlastností pokora
a vědomí, že nesmírný oceán pravdy nepro

mu prospěchu liší se oni velicí mužové od
maobých učenců nynějších, kteří každý vánek
domněnky vydávají za zjištěnou pravda.

A nebyli to učenci středověcí, nýbrž
učenci devateváctého století, kteří pyšně svo
Isli: „Není jiš žádných tajemstvíl“

Dr. Drtina podal svými vývody zase příspě
vek k tomu, že ještě pořád udržuje se spik
nutí proti pravdě, které se nám dostává z ne
skalených dějin. Slyšíme i z jeho slov skří
pati svobodomyslnou pilo, která má nařezati
prken na rakev, v níž by se pobrobila všechoa



- gláva katolického středověko. A aškoli všechny
tyto prostřeďky jsou již dávno ošuatělé, jsou
přece dobré dost ještě pro realistické osvě
táře. Úmyslné zaujatost píše všdy svá znamení
překrůcováním a nepravdami.

Obrana.
(3)Podařená aljancoMasarykovsko

agrárnická. Kdo si ještě trochu cíta pro
sásadovost politickou zachoval, žasne nad tím,
jak najednou etrana Práškova vlídně podává
roku Masarykovcům. Jestliže si i lidé nejpro
stější vytknou vášnivě brabé poklesky, co dě
lají pak před smírem? Napřed súčtují to, co
předcházelo. Kdo vrhal v tvář výtky nespra
vedlivé, odvolá, kdo si jest vědom, že akaseč
nými vadami vlastními drabého k bněvu po
podil, vyzná před smírem, že skutečně chy
boval a slíbí náprava. Pak teprve může 8e
říci, že emír uzavřen charakterně, že uzavřen
od lidí, kteří rózamějí dobře pojmu cti.

Ale co dělají vůdcové strany agrární a
Masarykovci?

Podavše ji? předešle doklad, jaké pilolky
p. Prášek + politických důvodů dovedl lebce
stráviti, přidáváme| ještě několik ukázek
nových.

V Časé dne 16. ledna t. r.
Zabálka k volbě na Žamberecko:

„V čelé volební skopině v poslední chvílipřed volbou rozbozen byl po stech letákproti
Dra Štemberkovi, z ušhož vyjímám tyto věty
doslovně: „Nesmíme dopustiti, aby za poslance
našeho zvolen byl nějaký vyděračský advokát
s města, který nyní před volbou drze se vtlrá
nám, alekterý před tím nikdy se nestaral o
potřeby a zájmy naše.: Nechcem již slonžiti
různým tém vydřidachům advokátským za
podnož, aby po zádech vašich vyšplhali se a
pak nás, sedláky, odkopli.“ Tak doslovně zněl
leták, anonymní, ani tiskárna nebyla uvedena.
V Lišnici viděl jsem ho u p. U. celý balík a
vzal jsem si jeden na památku. Chtěl jsem se
p. Firbasa zeptati, kdo jsoa ti anonymní „dů
věrnici rolnictva“ a sda-li 6tímto bezpříklad

ným špiněním Dr. Štemberky v letácích souhlasí.
Dr. Štemberka v pohoří Orlickém konal

na 600 přednášek, obětivě a nezištně hradil ei
sám veškeré výlohy .. . 8 najednou vmeton
ge mu ve tvář urážky, neotné a anonymní,
v poslední chvíli, aby 8e nemobl brániti.

Dru Štemberkovi boj volební byl tak
shnusen, že v Osvětě Lida vydal prohlášení,
kterým se pro novou volbu osobní agitace
vzdává a schůze voličské pořádati nehodlá.
Je to chyba, říkám to otevřeně, neboť to je
voda va mlýn Špinavé agrární agitace, která
jen toho chtéla dosábnonti, aby jí nebylo
čeleno.

Proto neoznamovali scbůze voličské ve
řejně, proto posl. Klofáč v poslední ohvíli bez
důvodně dru Štemberku obvinil ze zištnosti,

probe v poslední chvíli místo dřívějších frsovských letáků byly rozhozeny jiné, přímo
é, proto celé hejno placených i neplace

ných agitatorů v poslední chvíli zaplavilo
Žamberecko a Ústecko, aby dru Štemberkovi
a jehopřátelům bylo snemošněno čeliti pomlo
vám, terroru, slibování a všem Jiným nečis
tým machinacím volebním.

Kdežto posl. Hyrš mluvil slušně a opatrně,
nebral to p. Beran od podlshy. Špikovalevojí
řeč útoky na „advokáty“ = velkoměsta,
... skrátka řeč jeho byla ubohou snůškou
„sgrárních vědomostí“ z „Venkova“ s celou
svojí nenpřímností, mělkostí s demagogickým
štvaním proti „měšťákům“ a dělníkům. Věr
ných jeho bylo asi 6—7 isestarostou ajá jsem
přímo žasl, jak byliufanatisovanými.“

Zítra přinesu obsah a další průběh a ve
řejnof ušasne, jsk podle bylo mi strčeno,
60 jinými slovy, v jiné eouvislosti a 8 jicou
tendencí řekl p. F. Lehký z Nekoře..

Týž list píšedne 10.lednat. r.: „Venkov
ei činí s rolníků blázny. V Besedách Času 6.
ledna bylo napsáno o panu Jaroslava Hilber
tori, še svá věci ve Venkově píše tak, že jim
nikdo oa venkově nerozumí. Venkov 9. ledna
še, že Čas se rolníkům vysmívá, že je líčí

Jako hlupáky, kteří neumějí ani číst, že hanobí
venkov, že nedává venkoranům o přítrž. Tě
mito praktikami nedokáže sice Venkovniktera
že by články a kritiky p. Hilbertovy by
venkovanům erozamitelny, ale dokazuje za to
nad slunce jasněji, že ne my, alo on sám, čucký
Venkov považuje rolníky sa hlupáky, kterým
může namloviti všecko. Kdyby Venkov,který
ehce platiti za list rolnický a chvástá se stále
svou agrárnických baronů láskou k rolnictvo,
měl k těm rolnickým uvým čtenářům aspoň
trochu úcty s elašnosti, nemobl by je tak ne
stydaté balamatiti, jako to činí; ale pověděl

v Jim pravdu 1. vůbec a 2, svláňt o sabvench p. Zázvorkových a o hospodářství agrár
nických baronů.

píše dr. Fr.

> A dme 23. prosince r. 1906 paalv „Čase“
V. Kérban: „Volmi často ovašaji Ptakto: „Nač
ti třeba broazdati se v tom českém bahně,
polykati smrduté plyny, třísniti se odpornoa
Špinon? Aspoň mě těší, vím-li, že lidé omých
uazorech přemýšlejí, že se o ně zajímají; o80b
nich styků novybledávám, poněvadž jsou bez
aspiraoi, dobře věda, še proti naší bydře
korropci jest jednotlivec mé povahy malo
mocea .... Proti hlasu Rozuma, vybízejícího

ke klidu, ozývá se však přísný hlas Svědomí:
bojaješ o0j dobrý, uepovoloj; braň iidi chadé,
nezámožné, igaorované vroti hrabivosti lidí zá
možných a proti obyčejným prospěchářům.

Vytýkal jsem Veukovu, že přinesl zatčení
kopnickéno hejtmana v čele lista; toto slovo
bylo tam dvakráte a vždy plsmem proloženým;
replika Venkova je kabinetním kooskem, jak
se pro řádné lidi psáti nemů, Mné doporačoje
se tam wilosrdná ruka dra Čampelíka, ředitele
blázince. Mohl bych Venkova posloužiti něko
lika bláznovskými kousky, jichž se nvarovali
všichni „ostatní čeští důstojníci; a několik
kousků jiných, jichž nebyl schopeo nikdo jiný,
kromě mne;,u budo na ty konsky vždy hrdý.
K vlastal karakteristice uvedu jen toto: byl
jsem vždy stejný, nabora jako dulů. Stál jsem
za svó podřízené, jako oni stáli za mue. Na
darebáky měl jsem vědy kuráž a nepovolil;
hlavně na lháře a na ty, kteří nečinili pře
sného rozdílu mezi svým a cizím. Buď se
obrátit anebo — kriminál. Nedržím ns starý
předsudek, že darebáci jsou nejlepší vojáci ;
je to lež.“

Dále 13. ledna t.r. končil „Čas“ jednu po
lemika 8 Venkovem: „K těmto okázkám své
demagogie, která lže, připojil Venkov několik
šťavnatých ukázek demagogie, která vadává.
Avi v tor ani v onom nebudeme 4 Venkovem
konkurovat; ale budeme poaze koustatovat
jeho taktiku a otvtrat oči — venkosa“ ©

Však je teď vidět, jak „Čas“ svému slibu
dostál! Když se Prášek přátelsky cbejmul
e Masarykem, pojedoou Karhanovy články proti
straně agrární z Času vymizely, a — p. Karhan
utekl se 8 dalším psaním o zemědělské otázce
do „Radikálních listů“.

A po bouřkách tak velikých najednou
pochod „zásadových politiků“ změněn tak
hladce! Nová vymoženost tnoderní „vyšší mo
rálky I" Nová — aspoň ta prakticky prováděná
— morálka tedy učí: „Jest ti dovoleno hrabě
útočiti, můžeš lbáti o cbarakteru strany jiné
i tiskem. Není pak potřebí vysvětliti nebo od
volati to, cu, jsouc vytištěno, dlouho 80pama
toje. Pouhý úsměv, podání raky všecko napraví
rázam. — Co tomu řeknou poctiví agrárníci, kteří
dosud nezdratili smyslu pro čest strany?

A Pozoruhodná vytrvalost v zděděných tradicích. Vo sprostotě nevyrovná
se socialistickým šarnálům snad list šádný. A
brabéma spilání již tanto tisk tolik si zvykl,
še nešetří zděděným nadávkovým materiálem
i při příležitostech k spílání nejméně vhodných.
Benediktinská koihtiskárna odpovědělajednomu
saseči, že jej přijme do práce, není-li soc. de
mokratem. Myslíme, že dosad každý majitel
závodu má přece aspoň tolik svobody a práva,
aby nepřijímal do doma člověka, který chce
proti jeho ideám pracovati. Ale socialistická
Rovnoost“ má nábled jiný. Nazvala totiž roz

Řodnutí katolického závodu „klerikální mravní
zpustlosti“ a „klerikálním terrorismem.“

Nad touto stále se opakojící — přímo
nepříčetností nutno 6e vážně samysliti. Prý má
se vrátiti elovům pravý význam. Alenepřímon
sebeobranu katolictva pojmenoje socialistický
list bes dloubých rospaků „mravní zpostlostí.“
Našinec mimoděk se táže, jak by se měly tedy
nazvati zákeřné přepady katolíkův od sooiali
stů? Jaké voliti jméno pro takové socialistioké
jednání, jímž katoličtí dělníci jsou vyštváni
stováren, které vlastně socialistům ani nenáloží?
Jak nazvati socialistické vyzvání k sbírkám
na raskó terroristy, kteří krajním násilímlidi
jiného přesvědčení pronásledovali? Katolický
závod rozhodl se nepodporovati člověka, ná
ležejícího do tábora tek záštiplně protikatoli
ckého; za to prý sávod ten jest terroristický,
mravně zpustlý. A čím jsou — tážemo se —
závody socialistické, kde přece není rozhodně
přijat člověk, který i před veřejností dovolí si
vyznávati, že má přesvědčení křestansko-80
oidlní? — V odpovědi ředitele knibtiskárny
vidí socialisté dle „Rovnosti“ „bestiální o
nickost klerikálů.“

Nestranoý pozorovatel chytá 50 při tom
za hlava a táže se: „Jeme ještě v zemi civi
lisované? Jeme v semi, kde všecka soudnost,
elušnost a logika naprosto nevymizela? Tohle
še má býti postup kultury, společenskéušlech
tilosti ? O „bestiálnícynickosti“ katolíků mlaví
ten list, jehožstoupenci a odběratelé právě
dno 18. t. m. se usnesli, že sazoči, kteří jsou
členy katolického Všeodborového sdružení,
musí ze evazu typografického vystoupiti, sice
že... —. A není nikoho téměř, kdo by šíle
nou zlobu a oprostáctví socialistické, metané
v tvář katolíkům, rázně sakřikl. Nepookážese

naší „pokrokovou“ veřejností na to, že takhle
„vzdělávat“ rozhodně se nemá. To raději pan
stvo lačně slídí po každé nejmenší chybičce
katolictva, aby moblo paušálně rozhlašovati,
jak „všechen klerikální tisk“ jest hrubý, nízký,
nepoctivý, atd. atd.

Věra že ta moderní morálka zvrací zdravé
pojmy, žije víc fanatismem než rozumem.

(3) Agrárnikoví p. dru. Srdinkovi.
Napeal jste, že „proti klerikalisma musí bojo
vati poctiví lidé kterékoliv víry.“ Dobře. A
nemyslíte, že také poctiví lidé kterékoli poli
tické strany mají povinnost důrazně bojovati
proti nestondbým u křiklavým lžetn agrárního
tisku, jež se metají drze ve tvář katolfkům ?
To by právě agrárníci měli v zájma vlastním
zjednati radikální nápravu. A neměli by v zájmu
historické pravdy ti egrárníci, kteří trochu
dějinám stavu rolnického rozamějí, opraviti
veřejně aspoň smělou urážku světlé památky
Karla IV., vepsanou do samé předmlavy k pro
gramu strany agrární?

(3)Stav lékařský a Volná myšlenka.
V „Osvětě lidu“ naříká se, jak prý církev na
še pronásledovala vědu lékařskou; prý „pape
žové proklínali veškeré vědecké snažení“(!!)
atd. A proto má býti lékař ve elažbě Volné
myšlenky, lékaři mají obeslati oficielně kon
gres její, důležitá by byla organisace lékařů
ve složbách V. M. Abychom ten dojemný pláč
lékaře nad církevní zlobou upokojili, upozor
ňujeme prostě, že nyní ta zlá církev pranic
nepřekáží medikovi, který opravdu svobodně
a horlivé medicina stadovati chce. To jest už
patrno z toho, že nejslavnějším, nedávno zem
řelým lékařem XIX. století stal se věrný 8yn
církve Pasteur. Připomínati historii až z r. 200
po Kr. jest při takovém nářko nyní málo vhod
né. To by 80 pak mohl obrátiti ještě spíš aře
tel k šosáckému a pověrečnému názoru, jaký
měl o lékařství — sám Lother. Mohlo by se
poznamenati, že církev na universitách fakulty
lékařské zakládala — busité právě tuto fa
kulta nadobro v Praze zničili a jejich dědi
cové protestantští nedbali o její znovozřízení.
Ale to jen mimochodem.

Jedná se blavně o nynější kulturní po
stavení lékaře. Ta by bylo potřebí, aby pokro
kový lékař místo blýskavých frazí hojně stu
doval z těch odborných knih, jež jsou církví
i státem dovoleny. Svědomitý lékař řekne u
přímně, že studuje den ze dne, někdy dlouho
do noci a že přes všecku píli nemůže rozluš
titi ploo záhad v praktických případech. —
Pokrokový však často místo nutného dalšího
odborného studia neustává choditi na proti
katolické schůze, roznáší pokrokářské letáky
a brožury. píše útočné články,o nemocnéstará
se jen, když zvlášť masí.

Jestliže farář a kaplan mimo úřad du
chovní stará se i o sociální postavení děl
pictva, o politické uvědomění lidu, jiš se mu
nakazoje, aby se jen staral o kostela „neštval.“
Přinese-li však- pokrokový lékař těžce nemoc
nému katolíkovi místo úspěšného receptu ně
jakou štvavou brožorku, to ož je v pořádku.

Pisatel z vysoka pohlíží na lidi, kteří
v případě nemoci sb modlí. Mluví o „ohav
ných rytinách různých světců a světic“, 0
„umouněných obrázcích“ v příbytku nemocného
8e nacházejících. Pane pokrokovče, věru není
diva, že často i po příchoda pokrokového Jé
kaře poznává nemocný slabost lidské vědy a
že hledá útěchu a pomoc v modlitbě. Měl byste
věděti, že již se stanoviska fysiologického by
se proti tomu nemělo nic namítati. Jen dobře
srovnejte trpělivost, klid, naději a útěcha
zbožného pacienta 8 malomocným zoufalstvím
nevěrce, který všechen zřetel upjal na život
pozemský a od Boha nic nečeká. Zkašení lé
kaři by mohli o těch kontrastech mnoho vy
pravovati. Prý katolík na modlitba dbající
„trpí jako nerozumné, nemyslící dobytče (11),
nenapadá mu vzhůra vypnout šíji“ — Tážeme
Be, oč víc asi pomůže „hrdé vypoutí šíje“ po
krokáři, když sezná naprostou malomoc Jid
ských prostředků ?“

Pozor tedy. Předním úkolem lékařovým
jest poučovati lid o nutnosti pomoci lékařské
a tato pomoc vždy svědomitě poskytovati —
nikoliv dělati agenty pro českou dražinu
„Volné myšlenky“ kterou sámMasarykovský
„Přehled“ nazval nesnášelivoa Bektou, která,
kdyby mohla, znásilnila by přesvědčení jiných
stran. O prolhanosti jejího orgánu uai nemlu=
víme. K léčení „Volnou myšlenkou“ si nemocní
lékaře nevolají.

Politický přehled.
Sněm český přece prý se sejde asi 16.

září k čtyřnedělníma zasedání. Dojde-li k spo
rům, bade prý ihned rozpoětěn; Němci se už
o to postarají. V postupu k nastávajícím vol
vám do zem. sněmu vládne mezi Němci českými
nesvornost. — 18 českých říš. poslabců po
slalo z Pardubic ministru Goaocí telegram, vy“
slovojící nelibost nad tím, še z eioistorstva



financí nebyl nikdo vyslán na regulační po
jišďku po středním Labi. Ministr dr. Fořt
z toho ocburavěl. — Houtí mezi úředuictvem
drab soukromných v Čechách, především spo
lečnosti státní dráby a severozápadní Be ŠÍřÍ;
společnost státní dráby musela by takto vy
paložiti ročně na uklidnění 4 miliony koran,
severozápadní drábu 2 miliony koran, což se
však kapitalistickým akcionářům nezamlouvá,
— "Zemský výbor dolnorakouský přichystal
pro zemský eněm, v němž mají většina křest.
800., změnu volebního řídu na základě všec
becného a tajného práva hlasovacího. Ovšem
vláda proti takovému zřízení ea staví. —
Italský zahraniční ministr Tittoni, který mi
pulý týden meškal návštěvou u rakouského
ministra zahran. záležitostí bar. Aehreotbala,
přijat byl také v Išlu císařem. Od pobytu Tit
toniho v Rakousku jest prý trojepolek opev
něn; zevně snad, ale uvnitř v přesvědčení lida
nikoliv. — Tyrolským místodržitelem jmenován
dosavadní správce téhož místodržitelství bar.
Spiegelfeld.

V romanském městě Bejosu konals se do
plňovací volba do říšského sněmu uberskébo.
Přes všechen terror maďarský, přes všechen
křík maďarský o násilnostech (snad právě ua
opak) Rumonů proti Maďarům zvítězil ramun
ský farář Lucacin. Vláda maďarská sehnala
tam na 1500 četníků a půl pluku pěchoty. Ale
všecko marné.

Kníže Ferdinand balharský slavil 26, t. m.
dvaoutileté jabilenro svého panování,

V horní sněmovně anglické schválen zákon
o vrácení pozemků vypuzeným nájemcům..

Členové bývalé skupštiny na Černé Hoře
jsou zatýkání pro velezrádu; ústava z roku
1905 bude prý zrušena.

Přípravy k volbám do ruské damy jsou
skončeny. Počet voličů zmenšen ze 126.389 na
87.981.

Otázká marocká pomalu rozbooří všecky
mocnosti evropské. Klid neustává, ba bouření
se ještě množí, když vedle dosavadního sul
tána marockého nový sultán Malej Hafid na
bývá valem stoupenců; Bamozvanec tento u
veliké síle postopoje prý na Casablaaku. Roz
trpčení proti Evropanům rozšiřnje se v Ma
rokku i do jiných měst.

Tarecké vojsko v Asii vpadlo na území
perské, zničilo několik obcí, obyvatelstvo
mužské povraždilo, ženy odvleklo u beztrestně
loapilo. V Persii jako by byli bezmocni,

Z činnosti katol. spolků.
Organisační ruch v Opočně. I u nás

založen lidový křesťansko-sociální spolek pro
farní obec Opočenskou. Stanovy jeho c. k. místo
dršitelstvím v Praze schváleny. Členy jeho býti
mohou nejenom mužové, ale i šeny i dorůstající
mládež. První valná hromada spolku konati se
bude v neděli dne 1. září 1907 o půl 3. hod. odp.
ve velkém sále Kodymova národního domu. Pořad
jednání jest tento: I. zahájení schůze. 2. Před
náška vidp. Dr. Reyla, řed. B-rromaea v Hradci
Králové: „O významu katolických spolkův.“ 3,
Stručný výklad stanov spolku. 4. Přihlášky nových
členův, 5. Volba funkcionářův. 6. Volné návrhy.

Nový katol. spolek ve Dvoře Král.Veliké tovární město ého severovýchodu ne
mělo dosud střediska pro katolické dělnictvo, ač
koliv mnohé pokusy o ně byly podniknuty. Tepry
letošní mohutné hnutí katolické zasáhlo mocnou
vlnou do zdánlivé nehybných zdejších vod a vy
tvořilo mnohoslibný spolek, který předčí jit ve
svých počátcích mnohou starší organisaci katoli
ckou. Přičiněním vp. kaplana Stejskala podnik
nuty přípravné kroky ku založení katolického
spolku, a minulva neděli dne 26. erpna pořádána
ustavující schůze v Hankově domě, kamě dostavilo
Be přes 500 účastníků. O výsnamu katolického

spolku promluvil diecésní předseda vldp. Dr. Reyl se
zřejmým úspěchem, nebot přihlásilo ae přes 800
členů ku spolku během ustavující schůze. Z po
vznesené nálady přítomných posluchačů bylo pa
trno, še dobrý náboženský fond nložen je v ob
Čanstva královédvorském, a že scházelo jenom
heslo organisace, aby si každý uvědomil svou po
vinnost, že přesvědčení náboženské dlužno mání

by stejnou zkušenost učinili povolaní činiteléi
Jinde na osadách, kdyby jen bylo dostatek poros
umění pro úkoly naší doby. Proud času zachvátí
snad i liknavé, — .

Katolická mládeži, vzhůru do Vá
elavie m Náchoda! Organisacemládežekřest.
soc. v Náchodě s volebního okr. 42.— 43. pořádá
v neděli dne 8. září t. r. I. krajinský slet mlá
deže křest. soc. ve Václavicích n Náchoda. Pořad
slavnosti: Dopoledne: 1. Vítání účastníků na Vá

kostelíčka sv. Václava, kdež bude slavnostní ká
zání a mse sy. Odpoledne: 8. o půl 1. hod. kon
ference křeať. soc. mládeže v restauraci ve Ví
elavicích. 4. O 2. bod. odpol. průvod do Šonova,
kdež budo konána přednáška dp. Al. Jemelky,

dp. Al. Dostála a br. Františka Veseckého s Hro

masce, sol. výstupy, kuplety. Vatup do sahrady u
pokladny 30 hal., v předprodeji 20 h V případě
nepříznivého počasí koná se vše v sále pí. Bar
šové. Veďer o 7. bod. pořádá „Mladá generace“
u pí. Baršové společný vínek.: Vstapné do vínku
pán 60 hal., dáma 650bal. Předprodej lístků do
zahrady a věnečka u všech důvěrníků. — Kuto
lická mládeži, dostav se co nejčetněji! Dokažte
velikou účastí, že si vážíte víry, které vás učili
a v níž vás vychovali dobří vaši otcové a svědo
mit4, starostlivé matky. K dalšímu postapn pod
praporem Kristovým voláme k vám, milá mládeži:
„Zdař Báh!“

Zprávy místní a z kraje.
Njdp. biskup posvělil v sobotu dne 24.

t. m. ráno v kapli sv. Klimenta 35 oltářních ka
menův, uloživ v ních ostatky sv. mučedníků a mu
čednic Páně: Basilia, Basiliana, Blaodiny, Cbri
stiany, Concordie a Amantie. Církevní obřady
trvaly od 6 až do půl 10. hod. Odpoledne odjel
ndp. arcipastýř na své letní aídlo do Chrasti.

Zprávy dlecésní. Ustanoveníjsou: pan
Jaroslav Šourek, farář ve Rtyni, za faráře do
Hronova; pan Frant. Kolhavý, kaplan Dobři
choveký, za faráře do Chřenovio; pan Alois Ka
van, farář v Poniklé za faráte v Roketníci
(Bocblitz); pan Ferd. Jehlička, administrátor, za
faráře ve Staršově (u Poličky); pan Josef Bičiště,
koop. na Pouchově, za koop. do Kunvaldu; pan
Frant. Stříbrný za kaplana do Petrovic; pan
Václ. Prokeš, kaplan ve Dvoře Králové, za ka
plana do Šlapánova; pan Jos. Macháček, kaplan,
za administrátora v Cerekvici; pan Jos. Holz
mano, administrátor ve Včelákově, za kaplana do
Heřmanova Městce; pan El. Matouš, koop.
v Chlebích, za kaplana do Vejvanovio; paa Jos.
Pavelka za koop. do Chieb. Neomysté: pan Jos.
Krkoška za kaplana do Chvalče; pan Jan Mašek
za koop. do Mladočova; pan Váci. Mazáč za koop.
do Pouchova; pan Rud. Mendl za koop. do Lip
nice; pan Aug. Michálek za koop do Schwargen
thalu; pan Karel Posoer za kaplana do Teplic
(Wekeledorf); pan Jan Prokeš za koop. do Štoků;
pan Jan Samec za kapl. do Lukavce; pan Frant.
Scharf za koop. do Velké Úpy ; pan Jun Schwaller
za koop. do Pohledu; pan (ust. Novák za kapl.
do Čermné. — V Pánu zesnol: pao Gast. Šourek,
V VYuln.,děkan a farář v Týništi, + 25. srpna
(naroz 1840, vysv. 1864.) — Uprázdnila se fara:
ve Btyni, patron kníže Schaumburg-Lippe, od
1. erpaa; v Poniklé, patron brabě Jan Harrach,
«á 1. srpna; v Týništi, patron Leop. hrabě Štern
berk, od 28. srpna.

Ve schůzi městské rady Králové
bradecké dne 22. srpna 1907usnezeno: Zpráva
policie o nezavírání krámů v neděli ve třech pří
padech postoupí se c. k. okresnímu hejtmanství,
— Stížnost obyvatelů domů čp. 12 a 13 na rušení
nočního klidu brou v hostinci č. p 13 vyřídí
referent pan radní Halounek. — K žádosti spo

při menších pracech jeho členům vypomábali, ne
namítá městská rada ničeho proti tomu, aby ja
teční zřízenci při některých lehčích pracích stra
nám vypomáhali, o čemž od případu k případu
rozhodovati bude p. měst. zvěrolókař, avšak po
řádek na jatkách, jakož i konání ostatních povin
ností, instrukcemi jatečaím zřízencům přikázaných,
nesmí nikterak býti dotčeno. — Vsato bylo na
vědomí rozhodnutí c. k. okresního hejtmanství zde,
jímž zamítnnt byl rekura sdejšího dřadu proti
ařízení jatek na Pražském Předměstí. — Vzato
bylo rovněž -na vědomí, že c. k. okresním hejt
manstvím uděleno bylo p. továroíku Katschnerovi
povolení ku postavení dvou továrních komínů. —
Offerta p. Fr. Horáčka ze Sesemic na ukoupení
ryb z rybníků městských v r. 1907 předloží se
lesnímu odboru k návrhu. — Vezatobylo na vě
domí vynesení okres. výboruzde, jímě schváleno
bylo usnesení městského zastupitelstva ohledně
financování etavby budovy městského průmymlo
vého musea. —' Projeví Be souhlas s provoláním
městské rady v Kolíně ohledoě achůzí zástupců
českých měst v záležitostech finančních. — Vyho

dišť firmy Bromovský Schulz a Sohr, zs vydání
rybářakého lístku. — K návrhu technické kance
láře vyvolá se komlage, která by ustanovila místo,
na kterém by se postavitiméla nová mostní váha.
— P. Jindřicha Rubigsovi uděleno bylo povolení
ku provedení některých oprav stavebních v domě

Zápis ma obecných a měšťanských

18., a 14. sáří t. r. vědy od 9—12 hod. dopol. a
od 2—4 hod. odpol. Na školách měšťanských u
stanoveny jsou prvé dva dní zápisu pro žactvo
domácí, třetí den (v sobotu) pro žactvo cízí. Kzá
pisu přicházejí žáci | žákycě se svými rodiči nebo
Jejich zástapci a prokáží ae posledním vysvědče
ním školnímavysvědčením- očkovacím,po př.i
vysvědčením lékařským, mají-li býti osvobození
od zpěvu, kreslení, tělooviku, žens ručních
prací nebo od prací ve školní zahradě. — PH sá

pise udati jest: Jeéno a příjmení, rodná data,
náboženské vyznání, příslašnost domovskon, před

stav a bydliště otce net odpovědného pěstouna;
zemřel-li otec, jméno, stav a bydliště matky ipo
ručníka a poračaického úřadu (okras. eoudu); a
dětí, které json ubytovápy mimo dům otcovaký,
též jméno, stav a bydliště stravovatelovo. — Ditky,
kterým není ještě 6 roků a dítky, které bydlí
mimo Hradec potřebují ku přijetí do I. třídy obec
ných škol povolení místní školol rady. — Přijí
mací tkoušky na měšťanských školách konají se
v pondělí dne 16. září od 9 hodin dopol. Nový
Školní rok počne službami Božími dne 17. září o
8 bod. dopol.

Osobní. Ministr kultu a vyučování jme
noval p. Jos. Vojta, ředitelo učitelského ústavu
1 Soběslavi, ředitelom uč. ústavu v Hradci Králové,

| Zehátralé sehedy vedoucíod divadle
do parku posud čekají na nejnutnější nápravu;
nebezpečné schodiště svými vybnilými prkoy
hyzdí vzhled parku tak. velikým | nákladem
vkusně pořízený. Voláme zaovu, sby se k práci
přikročilu okamžitě, nemá-li někdo. přijíti zbyteč
ně k úrasn.

K podzimnímu porotnímu zasedání
u c. k. krajského soudu v Hradci Králové vylo
Bováni jsou porotci: E Reinert, mlynář v Brou
morě, J. Rudolf, rolník v Heřmánkovicích, J. Gintz,
továrník v Č. Skalici, Zd. Bóbm, továroík v M.
Skalici, J. Horák, rolník ve Světlé, Ot. Mayer,
továrník ve Dvoře Králové, F. Machbaň, professor
ve Droře Král., J. Schubert, rolaík v Libotově,
F. Kratochvíl, rolník v Lípě, £ Helly Joaef, re
stauratér na Praž. Předměstí, J. Sonček, rol. v
Sv.Dvorech,J. Sehnoatka,továrníkv Černožielch,
J. Ludvík, rolník v Dolanech, J. Bělina, rolník ve
Velichovkách, J. Tlapák, obohodník v Borohrádku,
F. Vogel, rolník v Česticích, J. Vío, rolatk v
Culeneeh, V. Vítek, rolník v Liblí, J. Vavroušek,
rolník v Seči, A. Effenberger, továrník v Hor..
Orlici, A. Cejnar, rolník v Náchodě, J. Martinek,
stavitel v Náobodě, F. Šoreňar, kupec v Náchodě,
B. Bohdan, obchodník v Náchodě, F. Kozák, to
várník v Mokrovousech, J. Bezek, rolník v Dol
sku, V. Lipský, rolník v Chlistově, J. Rydlo, rol
nik ve Vršovce, V. Kešpar, majitel krahovky v Kto
vicích, K. Hročíř, mlynář v Meziříčí, V. Pavlík,
mlynář v Opočně, J. Pejskar, uzenář v Polici, G.
Holsbůcher, rolník ve Zdoňově, M. Moravec, to
várník v Úpici, V. Nožka, roloík v Jamaóm, F.
Šafář, rolník v Lukavici Náhradní porotci vesměs
s Hradce Králové: V. Bahník, stavitel, E. Eisner,
obchodník, AI. Hofbauer, hotelier, P. Hyršl, ho
stinský, J. Kieslich, porlacovač, V. Miobálek, ob
chodník, V. Rossa, krejčí, J. Žaloudek, obchodník.

Koně se splašili. Tento týden v pondělí
o půl desáté ráno aplašili se koně obecního po-.
vozu pro popel a smetí před hostincem „u Slan
ce“. Hoali trysakem kolem semináře a Besedy ©
alici Palackého. Na cestě pohmoždili uhelný vůz,
až putny tančilypo zomi divý čardáš. Teprve po
nárazu na jicý povoz koně se utišili. Byl div, že
nebyl při tom honu nikdo z lidí poraněn. Snad
by u ramařského vozu nemuseli býti takoví koaě;
aneb aťse dá na ně aspoň posor. Obchodník p. Štorch
by. si měl dát na výkladní skříň nápis: „Zapo
věsená cesta pro zbrklé valachy.“ Málem by byli
koně skoušeli slavnostní vjezd do jeho krámu.

Slavnost odhalení Riegrovaobolisku
v Hořlelch koná se 7. a 8. září. Blavnost me
počne v sobotu 7. září o 6. hodině koncertem ne
náměstí, po němě následovatí bude slavnostní
Riegrův večer. Drahý den slavnostní řečí pronesou £
JUDr. Herold a JUDr. K. Mattaš. Na to odhalení
Riegrova obelisku za písně „Není mufe nad ko
váře“. Odevzdání apřijmatí Riegrova obelisku do
vlastnictvía ochrany města Hořic. Národní
„Kde domov můj“. Návrat. Odpoledne: Od 3. do
6. bod. koncert v sadech Smetanových,

Z Týmiště m. Orl. Dne 24. t. m. v Bo
botu po 10. hodině noční povolán byl ne věčnost
vůli Všemohoucího vdp. farář Gustav Šourek, osob.

občan města Týniště, čestný
člen katol. spoliu atd. Pobřeb konal se ve středu
dne 28. t. m. za veliké účasti. Průvod, který vy
čel s fary, ubírat se po náměstí do kostela; po
činal školními dětmi sa dozoru pp. učitelů, nato
následoval spolek vojenských vysloošilců, sbor
dobrovolných hasičů místních i s okolních onad, 
s nichž někteří nesli četné věnce a kytice, kato
lické spolky z blízkých i vzdálených obcí, al. ©
beoní zastupitelstvo města Týniště i přifařených
osad. Duchovenstvo svým četným zastoupením pro
kásalo veleraslonžilému zesnulému důkas největší 
lásky bratrské. Za rakví ubírali se příbuzní, osl-.::
řelý dp. Karel Dvořák, J. Exo. hrabě Leopold ze
Sterabergů se svým úřednictvem; průvod ukosčen
nodozírným zástapem lidstva z celého okolí, které
přišlo vadátí ták milému a nezspomenotelnému 
avému duchovnímu pastýři poslední úctu, bold a
doprovoditi ho na posvátné pole kposlednímo od- 

jakou. V ohrámu Páně nad rakví promluvil vldp. .
děkan Kaška = Kostelce n. Orl., který krásnými
slovypoukásalna plodnou a neocenitelnončinnost:

se loučil, ta dojmy, které by žádný řečník slovy
nevypověděl, promluvily pojednou v hlubokém a



blaaitém pláči všech přítomných. Tu ukázala se ta
Jáska a oddanost k svěčnělému vdp. faráři. který
u vás u všech bez rozdílu získal si svojí šlechet
nou, ryzí povahoa vzpomínky nejvdětaější, neza

atelné. Po polední vyšel průvod s chrámu
ně na břbitov, kdež uloženo to slaté srdce pře

kypující vědy láskou, do chladoé, černé země, U
brobu, kdež promiuvil vdp. děkan Crrk s Chocné,
vypadalo to tak, jako kdyš odchází dobrý, za
sloužilý otec od své četné rodiny! Badiž čest jehotee|

Zápis do dívělho paedagogia císaře
akrále Františka Josefa L.v Chrudimi
konán bude dne 14. září. Přijímají se žákyně to
Jiko do přípravné třídy.

Výstraha před nopeotivýmí verbířičeledě. Množí ne případy, kdyverbíř čeleděneb
jeho náhončí přepadnou jednotlivé okresy a růz
nými eliby, Jakož i poněžitými prostředkydocilojí
toho, že i osoby vázané služební smloavou práci
bez výpovědi opouštějí s takové verbíře následnjí.
— Jednání to jest trestné. Jest povinen každý,
kdo o oěm nabude vědomosti, oznámiti tobez
odkladně obec, úřadu k zavedení vyšetřování.
Místní úřad obeoví má totiž právo, přesvědčití
se, zdaž jest to osoba 8 koncessí, a jedná-li se 0
osoba cizí, sjistiti, odkud přichází, kdo je, má-li
vůbec takový verbíř osobní průkazy vpořádku.
Nelze-li to zjistiti z toho neb onoho důvodu, pak
Jest nutoo dotyčnou osobu ve spolehlivém prů
voda dopraviti na nejbližší čalalekou stanici, aneb
až do sídla c. k. okresního hejtmanství, neboť
nemí vyloučena možnost, že byl polapen šejdíř,
jenž má padělané neb ačkomu odcizené osobní
průkazy a jenž má v úmyslu naverbovanou čeleď
dodati někam za branice. V zájmu hospodářů
samých jest, aby se 0 provádění tohoto naHzení
sami postarali. .

Agrárník s členem katelické orga
nisace před soudem. Co skasí od agrárníků
ti chalupníci a jiní malí lidé, kteří se odvážili dáti
hlasovací lístek kandidátovi katolické strany,o tom
by byly celé kroniky. Slepá zášť velikému počtu
„svobodomyslných“ agrárníků nedá klidně uve
žovati a ctíti přesvědčení jiného. Někteří si vy
lévali zlost proti katolíkům brabým tupením. Tak
p. Jao Hromádko st., hostinský v Nahořanech,

fnal si proti našemu voliči na schůzi ve Lhotě
až přílié kurážně. Prý náš p. Jan Žďárek s Na
hořan jest degradovaný poutník, na processí 0
krádal lidi; ať se prý zeptají lidé v Krčíně u
Řrámů, oč je okradl. Náš p. Žďárek jest muž
míramilovný a byl by snad urátky ty mlčky
strpěl, jelikož jeho eti ublížití sotva mohly; svěd
kové arášek těch zosjí totiž p. Žďárka jako muže
řádného. Ale — p. Hromádko medal pokoje sní

Došlo k soudu v Nov. Městě, a statečný

agrárník odsousen k pokutě 30 K. Pan soudce

nemohl 60 nijak spře s myšlenkou, že počínání agrárníkovo bylo vzorné a že avědějlo o
vyšší mravnostní úrovni. Ale p. Hromádkovi se
názor okres. soudu nechtěl líbiti. Požene to výše
a tam snad celé véci bodou rozamětí jinak. Jen
vytrvalost a důslednost| Bez ehuti a kurále nic
se nedokáže. Tedy se šlo do Hradce k c. k. soudu.
Vsal si sebou proti sakulentekému klerikálovi
svědky « tábora socialistického, nár. sociálního
a agrárního. „Klerikála“ ovšem ani Jednoho; ta
kový by jistě čistou pravdu nemlavil. Let — od
volací řízení konečně agrárnickou statečnost pod
lomilo. Přišlo sice v nouzi na přelřes, sda prý
nevyřki ty arážky 8yn p. hostioského p Jos.
mádko. Ale ten se pěkně poděkoval za autorství
— odmítl tuto domněnku jako nesprávnou. A tak
statečný agrárník naposledy po vývodech svědků
s obojí strany se k svému překvaponí dověděl,
že páni v Novém Městě rosbodli dobře a moudře,
a že byla zcela zbytečná horlivost, 9 jakou p.
Hromádko spěchsl vyššímu právnímu nazírání 80
přinčiti až do Hradce Král. Byl by ušetřil 12 K
nových soudních útrat. Aby pak statečnost p.Hro
mádky ještě jasněji byla dokumentována, dodáváme,
še již byl odsouzen dříve toboto roku pro urážku

tébož p. Žďárka v Nov. Městěkpoté % K—
A Bee bo rytířský duch tak dlouhoneopustil.Adá pokoj aspoň nyni?

Ochrana bespočnosti v Dobřeni
ejeh. Za tři neděle po zranění chlapce Slezákova
přišel p. strážmistr vyslýchat. Hoši, kteří byli
svědky, všecko vypověděli. Ale teď najednou šíří
se správa, te u soudu sděleno, že prý k tona
nešťastnému případa scházejí svědkové. A bylo
přece bochů pět, kteří na otázky odpovídali. Jou
— jednalo se v panského hajného; a tu již se ne
divíme, že 6e Ds všelicos zapomnělo, D8 př. na
přítomnost Fr. Bažanta. Kdyby někdo na pan
ském sebral pobozený kořen od řepy, hned by 86
věděly všecky podrobnosti. Anebo jen sí utrhzout
hrstku trávy, to by se takový smělec měl! C. k.
okres. soud předal rozsudek c. k krej. eoudu

+ Hradci Král., ale akta ní spět do Nechanic. Hajný zaplatil 10 K a už je po všem.
Penize ty daroval Lod. Slezák Ústř. Matici škol
aké. — Ze všeho vysvítá, še panská služba pro
bajaého není zlá. Rádi bychom věděli, jak by se

u vedlo, nénl střelil po panskémzajíci.Postřelen hoch a pětkou odbyto všecko.
Z Janských Lásni. Přespokročiloujíš

pezonu je pobyt sde stále velmi příjemný. Z ráz

a večer bývá poněkud chladněji, alo během dae

Je překrásné počasí. Bytý lesní vsduchprosyonjecelé okolí, koupele oásledkem menšího návalu
bostí jsou moohem přístupnější než-li před měsl
cem, a koncerty vojemské kapely jsou stejně vý
borné jako v plné sesoně. V kněžském sanatoriu
jest nyní mnoho pokojů volných, takte mohou
poskytnoati útelek i výletníkům, kteří Jen na ně

Kolik dní chtějí sblédnouti výhody klimatickýchlázní.
Z Dobrušky do Dobrušky. (Opozdéno.)

V „Osrětě lidu“ bylo o p. staviteli Císaři a jeho
kolegovi tyrzeno — ovšem z příčin „lidumilných“
— že s nimi není občanstvo spokojeno. — Nato
odpovídáme, že p. Císař po 16 roků jest zde
oprávněným stavitelským mistrem po svém strýci,
který vědy se oblibě těšil; p. Josef Císař tét; až
když začala beroická éra pokrokářská, tu teprve
najednou — víme z jakých důvodů — zkušený
stavitel přestal ne líbiti některým veličinam. Přes to
však těší se zasloužené přízní u vážných a vyni
kajících majetníků dobrašských. Postavil továrny
a velmi krásné budovy, které ma slouží ke cti.
Poslední doboa ma svěřil p. starosta postavení
plota v zelenářské zahradě i zřízení skleníku,
který ae měl stavěti v nížině, kde jest silný spád
vody s polí. Proto se na jaře dostalo do skleníku
trochu vody, čímž se částečně poškodily květiny.
Kdo všsk za to může? Mohl p. Císař stavěti dle
vlastní vóle? Pan starosta Žižka přivedl si různé
rádce; nastalo učené rokování lidí věci neznalých,
přikázáno mu, kde a jak se stavéti má, žádány i
opravy stavby; rozumí se, že p. Císař naposledy
měl stálého poručolkování po krk — a s toho
veliké mrzatosti. Odpustme p. starostovi; komu
není s bůry dáno, ten ani v lékárně nekoupí. Dle
přednášek p. Průchnera čekalo se od něho kdo
ví co! A najednou rostrpčení proti firmě „Žižka
4 Petřík. — Dle „Osv. 1“ prý bude cena děl
nického domku 5000 K. Tu jest však velikou
nepravdou a slibem čistě pokrokářským. Domek
ten přijde na 7600 K. Ale pěkně děkujeme za tak
„lidovou“ sumu, jakou má vyklopit dělolk. A pan
Petřík nechť svojí odbornou znalostí obmýšlí raději
svého syna, aby se zde neděly některé nepřístoj
nosti, které poplatnictvo příliš příjemné nebyly.
Bude-li stavební ruch dále v dosavadních rukou,
pak nastanou ještě horší časy. Kdo dobře rozumí
svým koním, není ještě nejlepším censorem sta
vebním. Zato p. Císař na stavbách vyrostl, stavěl
pilně a — svojí praksi na čas nepřerošil jako
někdo jiný. Někteří dobráčkové, kteří tolik brojí
proti denunciacím, svažili se p. Císaře hmotně
poškoditi, i s města mu „pomoci“. Leč vzali to
za Špatný koneo. A tak důvěra rosvážného ob
Ččanstva k němu není otřesena. Hezky se to po
krokářství vybarrilo! Ale bohudík lidé zde nejsou
slepí. A bude-li třeba dalšího rozhovoru o všem
tom, jeme ochotně k službám.

Katolici x Litomyšlskal Stranynám
nepřátelské pořádají v neděli 1. září o 3. hod.
odpol. v Sloupnici „protiklerikální“ tábor. Jak Bo
tam bude o nás mluviti, sami se zkušenosti víte.
Dostavme se todíž včas co nejčetněji do Sloupnice,
abychom na „protiklerikájní řeči“ dali charakterní,
důstojnou a spravedlivou odpověď. Poctivá obrana
jest tu velice potřebná. Sdělujeme, že na tábor
Bedostaví i náš říšský poslanec p. JUDr. Mystirec
« Praby. Uvidíme, 8 jakou snášelivostí naši od
půrci se k němu zachovají.

Za dp. Jaroslavem Žďárkom, býv.
kaplanem v Hronově. Jakobicskemroznesla
se zpráva, že vzat jest nám milovaný pravý
kměz-lidamil. Odešel na nové působiště do Ná
choda. Odchodem jeho ztrácíme nejenom dobrého
kněze, organisátora-řečníka, alo také velikého pří
tele dělnictva. Loučíce se s Vámi, přejeme Vám
na novém působišti, aby Vám Bůh popřál maobo
zdraví a síly, abyste mohl krásné idee křest.-so0.
hlásati a pro dobro lidu pracovati! Katol. orga
nisace hronoveké.

o Tébor katolického lidu ma Hari
únské Hoře v mé vydařil se v plné
míře. Sllsněná nálada ovládla všecky, kdož na
tábor se připravovali,neboť trvalé deštěv pátek a
sobotu odňaly všecka naději ve zdar. A přece
Čermná v neděli 25. srpna stala se dostaveníčkem
širého okolí. Byly to obrovské massy katolického
lidu, ješ přítomny byly slavnostnímu kázaní vdp.
P. Jemelky T. J.; tady ty však mnohonásobné
vzrostly, kdy zásvit slunka po polední zvěstoval
trvalou pohodu. Kolem drabé hodiny odpol. napil
nilo so rozsáhlé prostranství Martánské Hory ů
častníky tábora, jež uvítal říšský poslanec dr.

Ohromným potleskem uvítání jako předseda p. Váel.
Bíbus £ Ústi m. 0., místopředseda p. starosta

E precio a jako zapisovatelp. Fr. Klekarst.,rolník z Čermné. Na to ku programu promluvil

náš p. poslanec dr. Jos. Myslivec, jenž slovy pl
nými přesvědčivé upřímnosti,provázenými burácejí
cím souhlasem mlavil nám o strastném žití našeho
rolniotva, řemeslnictva, dělnictva, o naší perape
ktivě do budoucností, ukázal, že jsme sice ve
volbách zvítězili, ale po Bohu na nikoho se na
prosto spoléhati nemůžeme, jen na síly vlastní;
že zcela věnovati Se musíme snese po vítězetví
křesťanské myšlenky nad živly protikřesťanskými.
Na to promluvila sl. Jakubcová o povinnostech

ženy. Jestliže první bod programu elektrisoval
naje muže, byla slova naší nadšené řečnice dů
razným apelem na přítomné ženy, aby ani ony
nezůstaly spět, ale po vzora Matky Páně snášely 
dobré 1 slé pro věc dobrou a semkly ae v pevný
čik na záchranu víry a dobrých mravů. — Při
pomenouti dložno, že během celého táboru za
chován naprostý klid a pořádek, ač agrárníci i
Boc. demokrati 8 našími „přáteli“ evangelíky četně
byli zastonpeni; bručeli, ale jen — do vousů.
Katolíci se tu důstojné uplatnili, a nebylo jich
bratka, ale dle přesných údajů důvěrníků na 3800
účastníků. Byly to nejen venkovské obce 61. vol.
okresu, které zvláště na př. Výprachtice, Čermná,
Bystrc a Heřmacice imponantně zastoupeny byly,
ale i města Ústí n. O., Česká Třebová, Žamberk
a venkovské obce Vermeřovice, Kunčice a mnohé
Jiné i velmi vzdálené, jež svou účastí k lesku tá
bora opravdu přispěly. S radostným rozechvěním
roscházeli se účastníci, a za chvíli už vánek jen
sanášel zpět zvaky národních písní odjíždějících
účastníků tábora z Ústí n. O. „Je nás mooho“,
velmi mnobo, to přesvědčení zanášel si každý do
domova a v duchu děkoval našim obětavým ře
níkům dru. Myslivcoví a el. Jakubcové za jejich
buditelskou činnost katolického lidu. Katolíci, po
znejme se a nedejmo nel

Z Borové m Přibyslaví. Hlubokov
Českomoravské vysočině v rozkošně položeném
rodišti Karla Havlíčka konána byla organisační
schůze. Půda zdejší, snačně nasáklá zásadami 80
ciálně demokratickými, už dávno potřebovala zky
pření, osvěžení. Schůze svolána byla na den 25.
t m. na 2. hodinu odpolední v hostinci „u bílého
konfčka.“ Průběh schůze byl naprosto klidný.
Účastníci, jichž bylo kolem 100, 8 plnou pozor
ností vyslechli řeč refer. sekr. Mužíka, jenž vy
ložil důvody, proč katolíci mají se organisovati,
vysvětlil příčiny dnešních zbědovaných poměrů jak
hospodfřských, tak i mravních, poukázal na záhub
nost liberalismu a sociální demokracie a skončil
vyzváním, aby, kdo cltí so smužilým a dosti sil
vým k práci, se přihlásil k chystané organisaci.
Dále k slova se přihlásil pan obecní sturosta S.,
který ve své oduševnělé a vřelo přednešené řeči
dokázal nutnost organisovati se křesťanako-sociálně
právě v obci místní. Řeči obou řečníků přijaty byly
8 pochvalou všech přítomných. Slovním a také
snad faktickým neporozuměním zasáhl do jednání
schůze jeden pan nčitel z Borové rodilý, patrně
stoupenec „Volné myšlenky“ „který různébody uvedl
na přetřes. Nebyl řečníkem a to zabilo debattu,
která mohla býti zajím“vým a věcným dokladem,
jeké zásady zhoubné má „Volná škola a myšlenka.“
Sekretář Mašík jeho námitky, provázen pochvalou
a potleskem všech přítomných, vyvrátil, načež po
doslovu p. předsedy schůze ukončena. Organisaci
tam zakládané přejeme plný zdar. Sociální demo
kraté borovětí, kteří mají neodůvodněně špatnou
pověst, chovali se klidně a elušně, i když předák

Na byl jako neposvaný zdvořile ze schůze vyn.

Pojíšďka sdražených polabských
poslanců. (Dokoně). Dne 22. srpna odjeli účast
níci pojížďky o půl 7. hodině povozy přes Svitkov
do Srnojed, kde provádí regulaci už dlouhou řadu
let: sama obec. Dále se jelo přes Lány do Opo
činka, kde prohlédli“ si poslanci strže Labe u
Živanic, odtad se plulo do Val a do Přelouče, kde
byla posnidávka. Z Přelouče nastoupena další
jízda drahou v 10 hod. 45 minut dopoledne, ve
Vinaticích byla zastávka a elavnostní uvítání. Do
Kolína přijel vlak o 11. hodině 38 minut dopo
ledne, shlédnuto bylo místo, oa němžregulační
práce budou provedeny. V Kolíně připojil se k vý
pravě zem. posl. dr. Baxa. Nato byl slav
nostní oběd; ve 2 hodiny 8 min. odpol. odjezd
z Kolína povozy; ve 2 hodiny 30 minut dosaženo
jezu labského u Klavar, prohlídka trati k Vel
trabům vykonána letmo, načež se jelo přes Novou
Ves, Pňov.do Osečka. Odtud plnli účastníci 6 km
do Poděbrad, kde konána byla prohlídka trati,
mostu a zdýmadla. Po večeři odjela výprava
v 8 hodin 18 minut « Poděbrad a přijela v 8 bod.
28 minut do Nymbarka, kde noclebováno, V 7 hod.
ráno prohlíželi účastníci na Topolovém ostrově u
Nymburka plány nového mostu, jakož i regulační
práce. Nato problédl si ministr Fořt budovy nové
obecaí reálky. V 8 hodin odjeli poslanci do Ostré,
kamě přibyli o -půldeváté, shlódli apousty způ
sobené nedávnou povodní, odtud jeli k cukrovaru
Beniesovn v Litoli, kdeš v zabradě podávána
snídaně. Za přívozem litolským nastoupena ceata
přes Přerov m L do Čelakovio, odkud přibyli do
lázaí Toušeni, odtud o půl 3. hodině dostihli
Brandýse n. L., kde se k výpravě přidal Jeho
Excel. ministr Pacák. V lázních Houštce podán
oběd. V 5 hodin odpoledne nastonpen. další cesta
přes Borek, Ovčáry k mostu u Labského Kostelce,
odtud do nádraží Všetaty-Přívory, « přichystaný
již vlak unášel celou výprava do Mělníka ne
nocleh. Pátý a poslední den ablédli účastníci pro
hlídky překladiště a skladiště-na Labi, nato vatou
pili na paroloď Marii Valerii. V té chvíli přijel
automobilem také místodržitel král. Českého, načež
se jelo až do Kralup lodí a z Kralup drahou.
Celá cesta skončila ve 12 bodin 55 mínut.
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Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostatilosvknihkupectvíp.FrantiškaHovorky
vŽitné ulicí a vprodeji novin p. M. Vičkama

Příkopech.

Prapodivné cesty živlů „reformu
jicíeh“ Rusko. Sotva se kdo nadál, še v době
oynější jest možno, aby reformisté třebas jen
zdánliví a neupřímní dopustili se tolika přímo
maškarních přemetů jako „pokrokoví bojovníci“
v Rusku. Prý ruský národ žádá reformy a to ta
kové a takové, A zatím veliká většina skutoč
ných Rusů tu touhu ničím na jero nedávala. Ty
též živly, které dříve mlavily o raském lidu jako
o bigotních nevědomcích, zcela nevsdělaných, ta
čaly najednou uměle vířiti prach a představovali
ruský národ jako občanetvo, které žádá daleko
sáblejší pokrok než jaký jest v Rakousku, Frau
cii a jinde. Přes noo i ti mužíci tedy se stali na
jednou osvícenějšími a uvědomělejšími než některý
kongervativní professor na německé univereité.
Došlo k volbám do damy, jichž si „lid“ rozhodně
prý přál. Zatím věak se dostavilo voličů 8 líst
kem hlasovacím málo. „Ve jménu národa“ členové
dumy chystali úklady proti carovi —- „rostrpčeně
nesli pobanu národa“ rozpuštěním dumy. A co
milý národ dělá dál? Z Petrohradu se edělilo, že
dosud se nekonala ani jediná voličská schůze,
jakkoli nastanou volby za několik neděl. Že víc
než tři čtvrtiny evropského a asijského obyva
jelstva Ruska nemá pochopení a zájem nejen pro
techniku, ale ani pro ducha parlamentarismu, to
dokázaly již obě dumy předchosí: při nejmenším
tím, že zákonodárci sami ohradili se proti sasí
lání četných předloh zákonů, jednotlivých návrhů,
stenografických protokolů a jiných tiskopisů, ne
boť tolik papiru prý jen zbytečně zabírá místo
v jejich malých místnostech ku psaní. Čísti prý
to beztoho nedovedou. — Tací učenci a horlivoi,
tací bystří „průkopníci nových idet“ byli tedy
zvoleni do parlamenta. Výstřednosti drahé dumy
přispěly jen k tomu, že novým volebnímřádem
ubrány mandáty národům neruským, tek že na
př. Poláci nebudou míti ani třetinu dřívějších
mandátů. — Ruští opraváři počínali si tak bez
hlavě, násilnicky a překotně, jako by chtěli ce
Jému světu dokázati, že se vlastně z historie ne
přinčili praničemu. Chtěli udělati s lidu nevědo
mého, tak dlouho od vlády zanedbeného, přes
noe „národ nejpokrokovější“ — ovšem dle zcela
zvláštních pravidel. Skutečným reformám, zdra
vému vývoji a civilisaci překáželi nejvíce Bami.
— A teď — teprve nyní začínají si umývati 80
cialisté ruští ruce jako Pilát a volají: „My 8 ny
nějšími terroristy nesoublasíme.“ A kdo byli ti
teroristé do nedávna?A bylo v „osvicených“
vůdcích reformistů tak málo intelligénce, že ne
předvídali, jak revoluce se svrhne, jak barbarsky
8e zneužije od lidu poštvaného a nevadělaného
besla reformy? Napřed obecné vzdělání, uvědo
mění — pak teprve jest možný řádný demokra
tický stát; pak teprve lid skutečně svobodně
přemýšlející dovedl by si zdárně vládnouti sám.
Na (o se však zapomínalo. Kéž trpká zkušenost
vede na cesty lepší!

Socialistické svobodomysinost mrská
čím dál víc zaměstnavatele, kteří jsoutolik amělí,
že se považují za pány ve vlastním domě. Na př.

čtraáctidenní výpověď socialistickému pomocníkovi
Hornofovi. Leč 26. t m. jiní pocialističti dělníci
časně z rána obstoupili mietra, žádajíce z usnesení
organisace kategoricky, aby výpověď odvolal. Jinak
prý začne bned stávka. Prý téš mistr musí pí
semně etvrditi, že nikoho z dělnictva do 6 měsíců
« práce nepropustí. Š. odmítl, a — dělnictvo v čane
pro uzenáře tolik pilném šlo ei lehnout. Pak te
prve Š. lístek podepsal — ovšem v nejvyšším roz

nika nejkritičtější může zneužiti socialista k ob
mezení jeho avobody nebo k hmotnému poškození.
Buď — anebo! Mistr musí dáti řádnou lddenní
výpověď, socialista však smí přektapiti zaměstna
vatele každou chvíli zastavením práce, byt by ztoho
následovala pro zaměstnavatele škoda sebe větší.
Teď se tážeme, jak asi bude živnostníkoví tomu
po dobu půl roku, kdy bude míti ve vlastním domě
ruce svázány a kdy po případném roklamování
vlastní svobody zase mu přijde nějaké „usnesení
organisace ?“ S dělnictvem utiskovaným, nevinně
nezaměstnaným každý musí cítiti soustrast. Aleco
Hei takovým komandantům, kteří bezohledně po
roučejí v cizím domě, koho musí zaměstnavatel
přijati a koho vypověděti? Jen by se směl opo
vážit někdo rozkazovati socialistovi, koho ve vlast
ním bytu muaí trpěti a koho má vypaditi! Hned
by nastal pokřik, až by vlasy vstávaly. — Proti
tak dranému terrorismu nečiní úřady skoro nic.
A jaký následek se dostaví? Že přičinliví pra
eovníci pozbudou chuti k zřizování samostatných
podniků; vždyt poznávají, že se leckde vode lépe
socialistickému dělníkoví, který na všecky straň
poroučí, než staroetlivému a pracovitáma majite
závodu, jehož existence visí na milosti a nemi

losti aěkolika terroristů. Toble jest Špatná vy

mak“ = pnl roavojmaloživpostnictva.ové kursy © dělnickém .
Ředitelatví Čes.obch.mutea vPraze požádáopětovný
kurs pro venkovské zaměstnavatele s jich zástupce
ve dnech 1., 2. a 8. listopadu t. r. Přednášeno
bnde po všecky tři doy od 8. hod. ranní do 12.
hod. polední a od 2. hod. odpol. do 6. hod. ve
černí, dohromady 24 hodin. Probráno bude hmotaé
právo úrazové, formální právo úrazové, hmotné
právo nemocenské, formální právo nemocenské
přednášeno bude též o úrasu a nemoci dělné se
stanoviska lékařského, o sákonu o pensijoím opa

a starobním. Účelem kursu bnde větípiti poslu

chačům úplnouznalost příslušných norem koa.
ných, Seznámiti je se stávající judikaturou a na
učiti je prakticky vedení úrazových a nemocen
ských záležitostí se stanoviska podnikatelského.
Teoretické přednášky budou tudíž provázeny
praktickými cvičeními. Absolventům kursu bude

vydáno rekventační vysvědčení. Kursovní poplatek
obnáší 25 K a jest splatný předem. Přiblášky při
Jímá a obratem zodpoví České obchodní maseum
Praha V. Mikulášská tř. 9. Palác „Merkaru“.

Katolický sjesd maďarskýchkatolíků
— sedmý — konal se minalý týden v Pětikostelí
za velmi četné účasti. — Ve Wůrsburka konal
se 54. ejesd katolíků německých. V první den
ejezdu přijelo 30 zvláštních vlaků.

V Haličíxase postoupili. Dle výnosn
halič. místodržitelství ke všem politickým úřa
dům 7 Haliči možno užívati ode due 16. srpna
vnitřní řeči polské v jedaání a četnictvem. A unás ni!

Vynikající katolický Japemee. 0
kapitánu Yamemotovi, druhém nejvyšším důstojní
ku na japonských válečných lodích, kteréž výstavu
Jamestownskou navštívili, přináší „Catholic News“
následující povznášející příběh: „Krátce před sve
dením bitvy u Cušímy (kdež námořní moc ruská
za poslední války zničena), Yamamoto šel do obydlí
katolického kněze s prosbou, aby mu bylo dovo
leno přistoupiti k svatému př jímání. Misionář
překvapen nad tou žádostí, připomněl, že jsou již
2 hodiny odpoledne a že nikomu uení dovoleno
k av. přijímání přistoupiti beg postu od půl noci.
„Však se do této chvíle postím,“ odpověděl vy
soký ten důstojník, „s jelikož toto je anad moje
poslední příležitost, doufám, že žádosti mé neode
přete.“ Postil se do tak pozdní hodiny kašdého ze
tří dnů, čekaje příležitosti, kdy se bude moci do
stat z lodi na pevninu, aby byl hotov přijmoati
Tělo Páně, jak myalil, naposled.“ — A podivao,
nijak tomuto důstojníkovi ueuškodilo katolické
přesvědčení, které dle prohlášení našich protiv
niků učí „falešné pokoře“ které prý se stará jen
0 nebe, ale o velepotřebné pozemské záležitosti ni
koliv, které prý vychovává bázlivce, atd. Japonci
chválení byli od listů pokrokářských dost jako lidé
převyšující svým bystrozrakem a charakterem
Rosy. A hle — tito Japonci nijak se nerozpako
vali svěřiti tak důležitý vojenský úřad katolikovi.
Poznali patrně velmi dobře, že katolické přesvěd
čení nijak bystrozraké soudnosti nepřekáží.

Mistr Poerosla protikntollelé štva
mice v Italii. Kněz Porosi, slavný skladatel
italský, který si alskal zvučné jméno daleko za
hranicemi, byl několikrát na ulici„pro klášteral skan
dáiy“ (ovšem vymyšlené) houfy poštvaného lidu
napaden a insultován. Takhle si věší protikatoličtí
Štváči slavného krajana. Štvavé listy ovšem saadno
prohlást, že k takovéma uličaictví neradily. Ale
svojí apolaviou nezaprou. Však věděly dobře podle
častých zkušeností, co protikatolické rozeštvané
davy italské svedou, když se jim jen jemně —
napoví. Nebýti nestoudaých lží proti klášterům
a duchovenstva vůbec, pak by se bylo Perosimu
nestalo nic. — Krajně roztrpčený skladatel poslal
před několika dny redakci „Oaservatore“ list, v
němž protestuje proti výše zmíněnému řáděníja
kož i proti zprávám socialistického „Mossaggera“,
še by se byl kdy bránil proti útočníkům bolí nebo
deštníkem, nebo dokonce že by nosil při sobě re
volver. — Vzácná humanita socislistického tisku!
Místo co by ten žurnál měl chrániti člověka zcela
nevinného proti surovostem, ještě. o přepadeném
knězi lže. List avůj končí Perosi: „Na svých čet
ných cestách v cizině nalezl jsem daleko jiné vy
chování v lidu a v těchto dnech ze tak častých
útoků na moji osobu stydím ee, že jsem Italem.“

Osblížení agrárníků s Hasarykovel
pneu časopie „Přehled“,který do nedávna byl listemasarykovakým, pozoruhodnou úvabu, £ níd vyjímáme:
„Kdo jsoa agrárníci? Je to politické adrašení na há
jení nájmů velkorolníků; json to nejlepší (vlastně nyní
už jediní) spojenci fendální . . . Sktrane agrární je
nejsařivější protivnicí dělného lidu venkovského, jenš
probouzí ae = lethargie s organisaje se ku práci ho
apodáleky-emancipační a kaltara-pokrokové. Agrác
níci mají bohužel nerosbornvu politickou mo0 ve
venkovských obecních eprávách s vynšívají ji bezo
hledně; kdyby tak mohly vypravorat volební proto
koly při úšších volbách ze dne 35. května t. r... 
Strana agrární shoršila sílod vořejnon a politickou
morálku v Čechách. Stačí vyslovit slovo „diety“ nebo
„subrence“, stačí jmenovat očkterá jména. Však to
Štenáři „Časa“ všechno dobře znají, věci ty udály
s0 teprve před několika týdny a „Čas“ neskrýval
tenkrát hlaboké mrarní rozhořčení . .. A tyto lidi

snaží se politicky a morálně rehabilitovat vůdčí kraky

a denník české strany pokrokové. Prý proto, še svaili do šťolské komise prof. Dřiinu — vedle pátera
Zahradníka. Nově zrozené sympatie nejsou věsk jes
platonioké. „Čas“ podporaje agrárníky vo věci ošklivě,
s uíš hrozí národu zjevná škoda, a v níš jim proka
soje pletné služby, protože bez jeho morální podpory
nepokryté sobectví agrárnické každému by bylo sjevno.
Jde o drahý český portefenille ministereký ... Né
máme nijaké příčiny hájit osoby dra. Fořta, ale tolik
nutno uzost, že měl smysl pro moderní hospodářské
problémy a úkoly utátní a že Čechy v koranní radě
dobře reprosentoval, u“ a „Yenkova“ sdě se
věsk p. Frant. Udršal být rovnocennou náhradou.
Realism vystoupil u nás první energicky « pošadavkom
politické morálky a sásadovosti a sískal jím nesporná
silné mravní posice. Pod tímto praporem bojorel proti
mladočešství a přispěl tím nemálo k diskreditování
bývalé vedoucí strany České, avšak počzí ihned pros
vozóvat praktiockoa politika méln sásadovou, jakmile
dosáh! sebe menší politické moci. Politické morálce
v Čechách byla tím Bpůsobona téžka škoda.. .. A
historie praktioké politiky realistické je řada ústupků
a křivolakých, nelogických manóvrů. Jak snémo, ali
botal počátek haatí ronlistickéko scela jiný vývoj.

Novájtalská násllnostmakatelicích.
Chovaaci propagandy byli napadení jedné neděje
tlupou dvou set mažů holemi vyzbrojených, kteří na
ně plivali a je tloukli. Cnovanci podali oznámení a
protest. Chorancům nepřišel na pomoc sni jeden
četník nebo policejt, ač jich dosti stálo na blízka. —
Pak prý boj proti „klášterním skaodálům“ děl se
v zájmu bamanity, pravdy, pokrokal Zatím so 0.Ga
nisovalo hrabé a nepoctivé dtrsní proti lidem ne
vinným.

Naše vodní síly. C:ns ublí etonpáa jek
se č. očekávati, bude stoupati i dále. Věsk pravé
toto siraování vede nutně dle zákonů národohospo
dářských k tomu, še podnikatel, nucený outéší k lov
němu prodeji svých výrobků, bledé pro svon výroba
sil co možak nejlacinějších. A tak dle vzora as uhlí
chudé Italie i a nás v Rakousku dějí se pokdey na
braditi drabé ablí lacinou silou vodní, sejména na
šich horských bystřín. Můžeme směle £ ci, čo v ua
šich alpských zamích strácíme denoš tisíce korun
tím, že nepřivádíme síla tamějšího vodetva do na
šich alušeb. Jeden jediný borský potok můte nahra
diti nám tucet parníků. V Uhrách dalo již miniator
stvo orby vypočlstí, jak veliká jest síla tamalho
vodstva. A tu bylo shledáno, še síla ta páči so na
1,700.000 koňských sil, se které dnes sobra 40.000 se
upotfebí. Mnohem značnější jsou alpské vodní aíly,
na jejichů užití se nyal pomýšlí. Pomýšlí so předné
alpské dráhy přeměniti v elektrické dráhy, s stadia
« tomto ohledu konená blíží se jiš svému praktic
kému výsledku. Ze to otázkou, ažiti vodní ully při
průmyslové výrobě, jest nehnato, ponáradépřetroření
síly vodní vyšadaje velikých nákladů. Uprarení fe
čišť, kanalisování, zakládání turbín atd., poskytne
práci a zaměstnání jiným, nebot i ples dosti velké
investice bade přece výbodabjším pro podnikatele
jednou se k nim odhodlati, nežli stále drahé uhlí
kupovati. Pokrok v elektrotechnice amožňaje dnes jis
proud vésti na daleké vzdálenosti a hledá-li ns pří
kled Vídeň pro sobe pitnou voda ve vadáleností 300
km s Praba v okolí Miadé Boleslavi, budou modi
ijejich továrny s taz velké vzdálenosti slin huací
pro nebe přivaděti. Ovšem vo výhodě jsou města
alpské, která mají před svými branemi cennou alla.
Je li dnes i vo velikých móstech elektrické osvětlení
v bytě přepychom — jest v alpských zemích adívásí
elektrického avětla ve stájích něšim obyčejným. Tek
působí věda vo spojení s techořkou na sménu našich
poměrů. A sřejmo jest, de i protí ublobaronům dá se
najíti prostředek velmi účinný: ažiti místo uhlí spó
ry — sil vodních.

Vymáles parní lodi. Dao 17.arpns bylo
toma 100 let, 00 první parní loď rozjela 60 po ře0e
Hadsona s Norého Yorku do Albany, kamž dojela
Mastně, urasivši sa 5% hodiny 320 km. Byl to první
dopravní perník „Clermont“ ameriokého aženýra Ro
berta Fultons, jenž všsobacně je považován Sa vy
nálescs parolodi. Vynálezce Bobert Falton spatřil
světlo světa r. 1767 v Littlo Britain v Pensyivazii.
Byl půrojaš zlatníkom, pekmelířem a poslézene za
býval mechanikou. Parník „Clermont“ haán byl stro=
jem Wattovým o 18 koň. silách. „Clermont“ měl
nosnost 160 tna. Následovala pak řada atálo větších
lodí, parních převozů apod. R.ka 1814svěřilkongres

Faltonovi -stavba parní fregaty, jiš Falton všakzdineukončil, podlehnuv 34. února následujícího
déle jiš trvající chorobě. Jako veškoří vynálezci,
jsa ve stále veliké bmotoé tísni, prodal Falton
většina svých vynálosů a výsad, aby ubradil
nejnatnější šivotní potřeby. Kdyá zemřei, měl ns
10.000 dolarů dlahů. — Jakoprvní jeho předohůdod
ve snaze vynalésti parní loď bývá jmenován Špeněl
Blasoo de Garey,jeod roka 1648 v přístavě barcelon
skóa konel pokusy s lodí, opatřenou velkými koly,
úváděnoa v pohyb lidekou silou. Marbarský fysik pro
fossor Diviš Papin podnikl 7. sáří 1707 cestu slÉzselu
do Mindenu po Faldé ne plavidla,hnaném paroa, které
mu však lodaíci rozbili. Jistéhopraktiokého výsledka

ušití parof slly při plavbě lodní docílil r. 1783
Francouz Claude Frenooie Jouffroy. R. 1776 v Pařídi
vystavěl parní loď, kterou nesval „Pyroscspha.“ Po
dvou úspěšných pokaevch dádal r. 1798 se patent,

byl však odmrštěn. Za rorolacebyl jo stransíkbourboaský aacen vystěhovati se a Francie,
vrátiv se se koneolátu abledal, de vynález mu odžel
— Američen Fulton! Jonfiroy spisem „Los beleux k

vapen čonati psk Faltone, še mu přisnal prioritaparní
Velká „ruská“ rovoluee. Tendencsdi

dovakého (tisku je velmi sřetolná — sostuditi veliký
olovanský stát a přivésti ho ne kraj sáhaby. Na ten
denci tato poukácalsbbé Meunior, který dií v Bas
ku jiš několik měsíců. Pravdivost jeho tvrzení do
ovědčají i samy roské listy, které nejsou v i
dovekých. Píší, še „velká raská revoluce“ není nsy
udršována, mýbrá úidy a pak v Polska, Finsku s
Kavkesu. Hlavními činiteli jsou ovšem didé. „Nov.



Vremje“ píše: V šidovekých bytech (v Oděse) jsou
továrny na pumy.Skoro denně konejí 60 v niob schů
m lupičů. Sidovských skrýšlob připravají ne ho
ročně krvavé události. Čeho židé jsou sobopni, víme
všiobni. Obrovský pošár přístavuoděnkého, hrozné dni
Hjnové, jsou dosud v divépaměti. Střílení ze šidov
ských domů na processí křesťanů ukssuje,
překročili již všechny mtze A úmyslně ohtějí pro

rom vyvolati. Na nebespedí, které v sobě židé pro
Etidné obyvatelstvo chovají, dosud málo sa dbalo. —
Petrohradaký „Svjet“ píše: Aby mohlo se ocenit

ntiskování“ židů, Iso si vepomenonti jen va krvavé
dny v Moskvě, Kievě, Oděse a jiných větších měs

tech, při kterých vědy židé byli vůdci. Židé ohtěli po
staviti v čelo repabliky oděské adrokáte Pergamenta
(I) a učiniti Mandelemanna (I) městekým hejtmanem
v Moskvě. Denní nepokoje dějí se je za působení tidů
e většína zatkoutých „svobodomyslné mládedo“ je
— „vyvoleným národem“.

Státní dlah v naší poloviciříše v r. 1907
vyžadaje celkem 309,925.658 K, s čehož pohltí úroky
na společný státní dlah 162,796,648 K, na rakouský
dlah 196,726.016 K © umořování statního dlnhu
60,800.000. — Rveme se a dinby na všech stranách.
Dluby ovšem avěděí o nehospodářetví.

Hnědého uhlí vytěženobylo r. 1906v Če
chách 30,010.408tan (tana—10 metr.), nejvyšší to
šlalice dosud. Peněžní bodnote této výroby obnáší
77,963-379 K.

Dobrou pící zímsmí pro kosa a ovcisi
pořídíme, kdyš v letů nařešeme letorostů s líp, dnbů,
javorů, olší a jeřábů, na výsloní rychle je usušíma
a takto získanou letina na vadušném místě pod stře
chou uložíme. Získáme tak Jabůdku cennou, ješ
v tímě nahradí pastvu.

Jak dlouho vydrží rostliny© Palmy
vydrží 2 aš 3 sta let, jilm 355 let, břečtsn 448,
jsvor 616, modřín 576, kaštan 626, platán 720, cedr
800, ořech 900, lípa 1076, jedle 1200, dab 1490, oli
vový strom 2000 let.

Hubení krys a prospěchem provádíse také
mořekou cibulí. Za tím účelem smíchá ee cibulo
s dvojnásobným množstvím rozsekaného mass, z čehož
se nadělá kuliček velikosti Ilskového ořechu. Na to
se kaličky na loji zlehka napekou a cakrem posypou
a pak se pokladou na místech, kde ae krysy zdržají
Nepokrstá raka nesmí « přípravkem tímto do styku
přijíti, jinak neškodí gdraví člověka ani svífoto.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 24. srpna 1007. 1

hl pšenice K 16:60—1800, šita K 13*00—18"80, ječme
ne K 1100 11-60, prosa K 18——, vikve K 14—
——, hrachu K 2430 ———, one K 660 —790

K 43:00—46-—, jahel K 86———"—, krup K
84-00—48:00, bramborů K 3'40—3*20, 1 hl jetelového
semene bílého K —————, 1 bl. jetelového se
mínka čer. K —— ———, makého K —————
máku K 46———, lněného semene K ————'—, 100
kg žitoých otrab K 1400—0000, 100 kg pěeničných
otrub K 1800———, I kg másla čerstvého K 348
—300, 1 kg másla| převořenéhoK =,
1 kg sádla vepřového K 184— 192, I kg tvarohu K
©33—0-36, 1 vejce K 0'05—0:06, 1 kopa okarsk K 1—
1:40, 1 kopa zelí K 400— 9—, | kopa kepasty
K 1'20—3:00, 1 hl olbule K -40— "60, kopa drob.
seleniny K V90 100, 1 kopa mrkve K 120— 1:80,
1 bečka hrošek K ©— 0—, 1 kopa otýpek potriele
K©—-, 1bečkajablekK0:00———Natýd.obilní
trh v Hradci Králové dne 24. srpna 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 383 hektol., tita
240 ječmene 313, orss 270, prosa —, vikve 10, hra
chu 1, čočky 77, jahel 6, kran 8, jetelov. semínka
2, Inčného semene 10, máku 11. — 9.) Zeleniny:
malí80 kop, cerele 126 kop, petržele kop otýpsk — cibule
285 hl, drob. seleniny 300 kop, mrkve 240. kop,
brambor 86 hl, salátu — kop. — 8) Ovoce: jablek
66 hl, hrašek 107 bl, třešní beček —. — 4) Drob.
dobytka: vepřů O kus, podevinčat 639 kusů.

(Zasláno).
PanAntonfo Linhart, varhanářvTře

bechovicích pod Orebem, ve skutečakém chrámu
Páně Nanebevzetí Panny Marie vykonal rekon
strokci varhan a ladění, kteréž jsou již skoro
200 let staré, tak účelně, že tyto varhany 86 úplně
novým vyrovnají. Zvláště v lahodnoati rejstříku a
bry celkové s rekonstruovaným pedálem jest nyní
hlas varhan velmi mohutný. Veňkoré práce byly
vykonány za osobního řízení podnikatele svědo
mitě, přesně a poměrně též levně, pročež dopo
ručujeme p. Aut. Linharta všem důstojným farním
úřadům jakož i patronátům k opravám co nejvřeleji.

Štěpán Dvořák, Jan Sahula,
děkan voSkotči. ředitel kůru.

Listárna redakoe.
Do Rychnova n. Kn. a Kolína: Příště.

křesťanský dělníké
má odebírati svůj odborný týdenníkPráce"

„ "

„Fředplntné činí pouze 8 koruny ročně.Administrace „Práce“ v Hradci Král.
—02 B Ran
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Kupte si důležitý spis:

Karel IW.
jako křesťana vlastenec.

Piše Jiří Sahula (ena 3K

Čtěte! Rozšiřujtel

Duch katolické

= obnovy.=
Sbírka úvodních článků Obnovy.

Sepsal + bískop Eduard Jan Hop. Brynych.
Stran 722, velká 87, cena 4 K franko.

E
B- Čtěte a rozšiřujte

tyto spisy, jež právě vyšly

v IL vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl — Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sahula. — Cena 8 hal.
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Biskapská Knihtiskárna v Hradci Králové
nabízí školní knihy:

1. Malý katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 b.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 k.

3, Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného S0 h.
Katechinny jsou sc na valné schůrí biskupů ra

"o puských ve Vídní dne 9. dubna 1894.
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

skladu s 18, slovou proti hotovému zaplacení,

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
světlením do každéhovýtisku — vydají se 2 výti pří

padného druhu katechismu prechudé. Dle poměru, v jakémtechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18*/,)pro tatéž školu

zdarmapro chudé.

am
Kupte si důkladnýspis: "jiš

Z domácnosti sociál. demokratů,
Řada I. Píše J. P. Hradecký.

Cena 1 ex. 16 h, 50 kusů po 14 h, 100 kusů po 12 h.

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král.

per-m

SERA S00) a < 7

Varana DATONA
Václav Poláček v Bohnově 1. KL.

Doporučuje Be ku
stavbě varbau v kaž

dém rozměru, nejmo

dernějších soustav

(pneumatických i ele
ktropneumatických-)

Harmonlum sil
ného a Jabodného hlasu

od 160 K výše. Opravy

A varban Be provádějí

v době nejkratší.

Plány a rozpočty na požádání zdarma.

=
OLTÁŘ

poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8".

Y plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

brožovaný - < <- -+ + *
vázaný v poloplátně
vázaný v celoplátně —.. « 
vázaný v caloplátné se zlaceným

8m.. © © + <

vydání na velinovém papíře vá

-roh celý v kůži se lacenýmkříčkema ořízkou . . . K 1:80

Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. panem

-A biskupemDr.J.Doubravou"a
soLuowálemo *
A M.aAŤÍízemT.o.

(Viz Ordin. list čís, 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.
N /CE cs
9 Cvičení g

snoubenců.
duchovních správců i katolických

snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 89, Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

v poloplátně se zlacením 80 h.

© Objednávky vyřídí Blsk. kulhtiskárna.

Ů o

VARHANY
osvědčených soustav kuželových a pneuma
tinkých v důkladném provedení, jakož i

; harmanig :dop
majitel c. k. výsady a záslužného kříž
==.. hudební „halgické akadamie —=—. ) —=

BED. ČÁPEK,
stavitel varhan a harmónií v Poličce.

Závod založen roků 1874.

6
a==)

r -— 1. JU 0.



franko stačí na '/„ roku.

Vyrábí jako zvláštnost:

Josef Jelínek,
mydlář

w Hradoi Králové.

Domek (malávilla)
v obci Lubně, '/„ lodiny od Nechanic v lesnaté
krajině na potoku Bystřici se prodá anebo pro
najme. Jest to zvýšené přízemí; 8 pokoje a ku
chyně, síň, schodiště; dole totéž. Zahrada květi

nová, ovocná, stinná, rybolov. honitba.

Biižší u J. Bergra, mlynáře v Lubně,
pošta Nechanice.

Atelier pro církevní malbu ©
a výzdobu chrámovou

Josof Můhl "iotapce,
w Mové Pace (Čechy),

provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu termperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

+
Četná doporučení od veledůstojného ducho

vensiva k volnému nahlédnutí.

OOOOOOOO00

WE“sklenné"ji
profagadyidekoracivnitřní,nejnovějšího,

z 48 4
„M Hi a ZáklSPEECH:

n Ráršísm

O i: 3€
= pis! I

Ryzečeskýpodnikl

Realitní kancelář
[Inž.G. JANA KOTRČE

v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemské, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 6 K.

dle 5 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

©

nn s: dostati Ize levně s

v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,

6. 5
Mojddst. blsk. konsistoří odparačený |

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradoi Králové.

odporočuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a snovozřisování

oltářů, kasatelen,
křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedliré opravy, zlacení 4 po
lychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch
s plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy,rozpočtyatd., ochotněa bezplatně.
Četné dopisy nsnání po ruce.

9

(SLAVIA,
VZÁJEMNĚ POJIŠŤ.
BANKA V PRAZE.

SAZBA A PODMÍNKY VYNIKAJÍ OSVĚDČKNÝMI VÝ

HODAMÍ A LIBERÁLNOSTÍ.

VŠECHEN ZISK NÁLEŽÍ ČLENŮM, NEBOŤ SLAVIA
JEST ÚSTAVEM VZÁJEMNÝM.

—— POZORUHODNYJSOU ZVLÁŠTĚ SAZBY: ——

PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO
PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,
NA VĚNO DÍTKÁM, NA
VÝSLEDKY MNOŽNÉ, SE
49, STOUPAJÍCÍM ZÚROK,,
NA POJIŠTĚNÍ PENSÍ - 

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCELA SE 10%,
DIVIDENDA.

RESERVY A FONDY | K 31865.340'80
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.159'57

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDABMA ZAŠLE

GENEK. ŘIDITELSTVO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

V LUBLANI, VE LVOVĚ A ZÁHŘEBĚ.

ADRESSA PRO TELEGR.“ BANKA SLAVIA PRAHA,

K OYTLKÝ OTTOLŮ
Dobroslav Orel

= | Theoreticko-praktickárukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního spěvu.

Schváleno o. k. minist. kultu a vyučování,
a mnobými Ordinariáty. Odporučeno mnobými vy
nikajícími odborníky.

Stran 260 velké 8“

Cena vázaného výtisku v celoplátšné vkusné
vazbě K 360, poštou K 380.

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.

avodoléčebný
x x ÚSÍAV x X

růsné nemoci nervové, chudokrevnost atd.
uznáván.
svláštěvýhodnápro rekonvalescenty 1

jediným majetkem jest zdraví.

Z Pardubic třikrát denně pošlovní spojení.Výtečnáalevnástrava.
Žádejteoprospekt.

u Pardubic X X %

„ která blahodárně působí příveškerých rhet=

ázívšemP. T. pa

Lázeňský lékař MUDr. Jindř. Požár
Ceny bytů mírně.

Salsona do konce září.

[TUPod£HASOROZÁM

UHLÁ
Přímé dohodnutí žádoucno.

vagony při cenách nejlevnějších.

ČEJKA,|

Hradci Krá!.



Školská hlídka.
O klerikálnosti c. k. zem. školní

rady. V červencovém svém zasedání usnesla se
jednomyslně vysloviti vřelý dík a plné uznání
„klerikální“ zemská školní rada Pídícímu učiteli
ve Štahlavech, důvěrníku „Volné myšlenky“ K. V.
Tučkovi a učiteli Moravcovi z Prahy, redaktora
„Škol. hlídky“ Národních Listů, za vypracování
dobrozdání, jež prokázalo při zdělávání provádě
cích předpisů k definitivnímu školnímu řádu dobré
složby, obsahujíc řadu cenných podnětů a návrhů,
vzešlých ze školní praxe.

Kongres „Volné myšlenky“ v Praze.
Hrůza jde z těch lidiček, kteří hodlají ve dnech
8.—12. září zničiti katolickou církev. Celá učitel
ská organisace odhalila své vnady u příležitosti
„Kongresn“, a vidno nyní, kdo největším procen
tem = intelligence přispěje k důstojaému projevu
pro „volnou“ školu.

V Hradci Králové přítomní učitelé vojáci
posílají do set korun jdoucí příspěvek a na sirot
Čince svoje zapomínají. Doma ženy sebezapírají
se, spoří, aby ulehčily vojákování pánům, a ti
»Volné myšlence“ peníze jen sypou. Každého, kdo
haléř dá na kostel, by umučili, ale na podniky emi
nentně nevlastenecké plnou brstí platí, jen když
jsou protikatolické.

Několik číselz belgického školství.
Vládní rada pruského ministerstva obchodu Simon
předložil prostřednictvím ministra Delbrůcka pru
skéma říš. sněma cestovní zprávu o belgickém
školství, z níž vyjímáme několik závažných vět a
dat. V Belgii jest dle čl. 17. ústavy plná svoboda
vyučování. Může proto každá soukromá osoba,
každý spolek, každá veřejná neb privátní společ
nost ústavy vyučovací všeho druhu zakládati, aniž
by k tomu potřebovala vládního svolení, aniž by
musila předložiti průkaz jakékoliv způsobilosti.
Ústavy ty nepodléhají žádnému státnímu dozoru.
Této v nejširším slova smyslu svobody užito jest
krajně jak ve všeobecném tak v technickém vy
učování. Nejen četní jednotlivci, ale blavně kato
lická církev ve směru tom pracuje. Kongregscím
této církve děkuje země za veliký počet škol a
vychovávacích ústavů od zahrádky dětské počína
jíc a končíc universitou — od nejnižších pokračo
vacích škol až do odborných, jež nákladem zcela
mimořádným a vzorným zařízením a vedením pro
obě poblaví zřídily.

Dle dat statistických jest přírůstek škol od
roku 1885 do 1904: zahrádek dětských 2099/,.
Doplňovací a pokračovací školy (ecoles d' adultes),
jež v Belgii jsou částí elementárního školství, měly
r. 18845na 1642 školách 64.296 žáků, r. 1904 na
8897 školách 198.906 žáků; to jest v procenlé
značný přírůstek za 19let! (1379, ; 201) Počet
mladých lidí mezi 15.—20 rokem, kteří čísti a
psáti dovedou, byl r. 1880 80.969/, ze všeho oby
vatelstva. Roku 1890 již 85.28, a r. 1900 stoupl
na 90.55"/,. Percentuelní výkaz analfabetů vostáří

klesl na 10689.
Boj Poláků proti něitelstvu něměl

címu v pruské Východní Marce. — Říšský německý
poslanec Kulerski, známý bojovník polský na říš.
sněmu německém, výborný organisátor svého lidu,
nabádá ve zvláštním provolání Poláky k boykottu
proti němčícímuučitelstvu:

„Polští rodičové, dbejte, aby těm „snažílkům“
zrádný groš, jejž ve formě přídavku pro Východul
Marku béřou, přišel hodně draze! Polský národ
nechť ukáže proradnému učitelstvu, že jeho blaho
vůle nebo jeho zášť více znamená, než-li sebe
větší žold zrádný! Všude, kde náboženské vyučo
vání děje se německy, kde tím rodičové i děti trpí,
lam odřekněle veškerou pomoc, tam zdržte se jaké
koliv sebe menší pozornosti k zaprodanému učiteli/
Žádný sedlák ať nepropůjčí mu svého povozu,
ani potabu, žádný Polák ať nepřiloží pomocnou
ruku při žních, ani tenkráte, kdyby učitel chtěl i
zaplatiti. Žádný dělník u takového učitele nesmí
pracovati, ani za nejvyšší mzdu, žádné polské
děvče nesmí do služeb takového učitele vstoupiti.
Krátce řečeno: S takovým učitelem buď jednámo,
jako s naším největšímnepřítelem! Dáme mu cí
titi, že kdyby ještě pětkrát tak veliký žold od
vlády bral, že týž jest proň úplně bezcenným, je
stliže polský národ mu ruky nepodá a veškerou

ny odepře.Jde též o to, ostatnímuučitelstvaasným učiniti, jak polský národ dovede trestati
ty, již na něm a dětech jeho bezpráví páší.

Polský národ otráví takovému učiteli život,
tak že jistě opustí za ochreny noci a mlh ves,
kterou bídnou činí! Nuže, chop se, národe polský,
práce| Postarej se, aby ani jedna ruka ani jeden
kráte nezdvihla se ve vsích ve prospěch tvých
učitelů! Trocha trpělivosti a vytrvalosti dopo
může ku změně! Každého pak toho, který jakou
koliv, sebe nepatrnější pomocí takového učitele
obmyslí, vyvrhni ze svého středu jako zrádce má
roda polského, (M. C.)

Češství.
IL

Nechejme frází, zanechejme učené ana
lyse, odvraťtme na chvíli zrak od přenčených
článků „o pravé povaze národa českého“ a po
dívejme se raději na skutečný život český;
jďeme mezi lid a dle jednotlivých zjevů zvláště
na venkově apřádejme své poznání, čím se lid
zašlechťaje, čím se kazí a hmotně ničí, co jej
vede k pravé mužnosti, k statečné vytrvalosti
v době slé — a které proudy očkují zdravé
mu kmeni národa bacilly sprostoty, krajního
násilniotví, tvrdošíjného odmítání všelikého
poučení se strany jinak smýšlející. Zkrátka
pozorojme na praktických příkladech povabu
českou přirozenou, tíhnoncí apřímně k ideá
lům a povahu amělými proudy znetvořenou.

Proč se „Babička“ Boženy Němcové nc
zkaženéma českémo lida tolik líbí? Náš lid
vidí v ní jako v zrcadle obraz českého života,
zrovna fotcgrafii povahy našeho katolického
lidu, pokud vezačaly moderní proudy „nízkou
mravní úroveň klerikálů“ reformovati. Babička
Němcové — prostodachá, ale při tom roz
vážná, statečná a vzorná dcera katolické
církve, které katolická mravonkak vyhránění
ryzího charakteru zcela postučila. A v této
babičce vidí katoličtí čtenářové babičky vlastní;
srovnávají své zkušenosti se psanou knihou,
vidí tolik podoby, Jako by se psalo o jejich
babičkách vlastních. Kniha nepůsobí a nechce
vzdělávati zbytečným moralisováním, ule svojí
životností, episodami vzatými ze skutečného
života. ,

Nedávno zaznamenali jsme v Obnově
zpráva o úmrtí rozšafné atatkářky katolické,
která přímo 8 rytířskou statečností proplula
drsným vlnobitím života, dala slošné vzdělá
ní svým dětem a byla tichou, ale velikou do
broditelkoa, o níž posad lid říká: „Takové
hospodyně již se nerodí, ale vymírají“. Zají
mavý soud lido. Tedy v století páry, elektřiny,
rychlého pokroku, v čase, kdy celé spousty
nejmodernějších vychovatelských spisů se roz
letují po našem království — již ty dobré,
vzorné bospodyně mizí.

A což ten dědoušek kněz z Raisova „Zá
pada?, Potřeboval snad svoji poctivou českon
povahu opravovati dle receptu vlastenců mc
derních? Dílo Raisovo o tom faráři nevzniklo
z holé fantasie a také ani vzniknouti nemohlo.
Jest dosud mnoho pamětníků onoho starce,
o němž Rais píše. A takový kněžský staře
ček jest typem, jeho povaba obrazem povahy
mnoha a mnoba takých kněžských stařečků.

táka, píšícího dle šablony některé té práce
„0 povaze české duše“ zde jsou dovedně za
chyceta a umělecky spjata dokázaná fakta,
zde se kreslí zcela reálně skutečný život.

A teď pozor! Srovnejme 8 typem české
stařenky, babičky Boženy Němcové, se zmínč
noa hospodyni,jaké se již nerodí, a8 dědouš
kem farářem Raisovým — družina professora
Masaryka. Div nás při tom srovnání nezamrazí.
Z rozkošné staročeské, prosté idyllky již jsme
vyšli ven.Nyníovšemani ta česká stařenka přistá
lém pokroku kultory nemůžebýti taková, jakou
byla babička Boženy Němcové. Ale mají snad
mizeti dobré povahové vlastnosti typických
představitelů starodávného českého venkova?

Babička ©Boženy Němcové, dědoušek
Raisův, hospodyně, jaké se nerodí! Zkrátka
lidé, kteří v doběkratých běd drsnou zkoaško
etnosti zmužile podetoupili, vycházejíce ze zá
pasu jako povahoví hrdinové. Zkouška ohněm
jen více utvrdila jejich vzorný charakter,
který zazářil v kráse ještě větší.

A teď — teď o té obtěžkací zkoušce
noenosti ocelových páteří realistických, pra
eojících k „zdokonalení a zjemnění“ národa
na základě zásad „vyšší mravonky“ Masary
kovy. Přišla zkouška. Družina Masarykova,
která se považovala za smetanu čsské společ
nosti, měla dokázati, jak jest sama pevná v zá
sadách, jimž ten „ubohý, zklerikalisovaný“
český lid učí. A co se stalo? Čech, jemuž po
jem společenskéslušnosti, práva, spravedlnosti
nebyl zcela cizí, masil se hanbit za vlastní
krajany. Taková brubá žarnalistická rvačka
mezi vychovanci téhož politického vůdce, mezi
těmi, kteří si do nedávna až příliš pochlebo
vali, nevířila v Čechách nikdy. Ukázalo se při
tom, že přední žák Masarykův dr. Herben,
problašovaný za velikého a obětavého vlasten
ce, prohlásil, že masl míti pro sebe měsíčně
600 K. Výkonný výbor problásil zadržení si
rotčích peněz dr. Herbenem ze azásadovosti
xa defraudaci a pakz téže zásadovosti odvo
lal. Jeden věřitel již předtím nazval hospo
dářství „Časa“ Panamou — a Herben to spolkl
mlčky. Přední žák Masarykův vyloučen ze

-trany — a Masaryk pak prohlásil, že vlastně
ani nezpozoroval, na čem se výkonný výbor
za jeho přítomnosti usnesl; prohlížel prý při
tom jakousi knihu. Hajn k opatrnickému, dlou
hému ale málo osvětlajícímu sdělení Masarykova
poznamenal, že „v těch řádcích plných rospa
kův a vnitřuích odporův obracela se skuteč
nost ::a ruby.“

Herbenovivyčtena „jesuitská ratinovanost“;
prý se ve sporu vybýbá jádra věci a chytá
se podraužností — nepohrdá prý žádnou zbraní.
Pánové prozradili, že proti H. byl dlouholetý
odpcr většiny členů Masarykovy strany. H. zase
problásil: „Bojuji jediný proti celé řadě lidí,
z nichž každý mi provedl aspoň jedno takové

nebo docela zfalšoval“ Machar při obraně Her
bena mluvil ušlechtile o „svinstvu“, „moralistní
bestii,“ odpůrce dr. Cbalupný pak o něm zase
poznamenal: „Tvůrce epochálních Tristií a
Golgathy klesl jako člověk tak nízko, že ne
zbývá nežli skácet jeho modla, realistickými
nadšenci vyautosuggerovanou.“ H. zase psal:
„Taková byla bohužel úroveň v naší straně po
pět Jet. Strhovala k nešetrnostem a hrabým
prostředkům, příčícím se všemu společenské
ma mravu.“ (Tedy po pětletl! A Masarykova
„vyšší mravouka,“ která měla prý obroditi
celý národ, nedovedla zjednati trochu nápravy
tak dlouhý čas ani mezi generály vlastní strany).
Lítala obvinění z prozrazení tajemství, oba
rozvaděné Masarykovské tábory se vinily na
vzájem z kradení, Masaryk v kritických chví
lích prohlašoval, že prý dobře nebylo rozu
měno jeho slovům, která byl dříve pronesl.
(Což o to! Toble prohlásil už častěji, když se
neobratně podřekl.) Machar psal o dr. Chalup
ném, že má vznětlivon povahu křečka, kočičí
potměš.lost. Hajn zase vytýkal Macharovi „nej
šťavnatější nadávky“. A t.d.,a t. d. A pak —
pak pánové na přání zásadového muže Masa
ryka podali si ruce, odvolali nájezdy.

A majitel, vůdce, velekněz takové dra
žiny, která z osobní nevraživosti tak odporný
boj svedla, míní, že katolictví pro zvýšení
mravní úrovně neznamená nic. Ovšem — ovšem
mravnost musí zvýšiti v Čechách výhraduě
jeho přední žáci a Stoupenci, kteří dokázali
„zásadovost, vytrvalost v ušlechtilosti a pra
vdomluvnosti“ právě v boji zmíněném. Co že
o této četě sám Machar po uzavření příměří
napsal? Že strana Masarykovská propadla ha
nebně ve zkoušce z pokrokovosti, humanity a z če
skosti strany. — Zajímavý to soud z úst inti
moího příte'e Masarykova. Ale — jakkoli sám
Machar ze strany vystoupil, psal do «rgána
téže strany dál a — nespravedlivě útočil proti
těm, kteří dřív odvážili se Herbenovi chyby
vytýkati, ačkoli měl po uzavření smíru nastati
klid zbraní.

Babičko Boženy Němcové, škoda, že jsi
neviděla květy té vyšší mravouky, která vy
kvetla na půdě mimokatolické. Vy katoličtí
Chodové, kteří na místo dlouhých řečí o svo
bodě a lásce k vlasti krví svojí zpečetili jste
svoji zásadovost, svůj nezlomný charakter a
vytrvalost, patřte, jací hrdinové vyrostli pod
štítem Masarykovského „Casa“. Nedělají se
vám mžitky před očima vad tím „zjemněním“
české povahy, nad tou realistickou „důsled
ností“ a „vytrvalostí“ vdobě zkoušky? Kdyby
vám tahle strana byla mohla dáti vychování,
to byste se byli brzy naučili zuhazovat finta
do žita. Nerozaměli jste bohudík ještě pra
vidlům češství tak, jak mu rozumějí ti, kteří
před svojí občanskon válkou pohodlně v žar
nalistice své „8 mravním roztrpčením“ orte
lovali, vyrábějíce „mravní mrtvoly.“

Práce. sooiálně-demokratická

(M) „Il Lavoro“, sociálně-demokratický
list vycházející v Janově, hlásá slovně: „Kněz
uesmí býti jako politik potírán a jako sluha
Boží ctěn; on musí býti potírán jako hlasatel
učení Ježíšova, které učení socialistickému stojí
na odpor, poněvadž křesťanské učení socialismu
se příčí, jako pokora sebevědomí, jako meta
fysika nebe skutečnosti na zemi, jako bolest
radosti, resignace vzpouře. Socialisté mají po
vinnost sebe sami odkřesťaniti a také lid křesťan
ství zbaviti.“ To je dojemná otevřenost. Takové
to výroky nepotřebají ani slova vysvětlivek
a poznámek. Nepřinášejí nic nového; ale je
přece jenom dobře, že socialistické šmejdy
v celé své nízkosti jsou někdy odbaleny,
že otevrou se oči lidn strádajícímu, jemuž se 80
ciální demokracie uměla tak vlichotiti. —
Sprosťáckého vtipu odvážila se „Gleichheit“
a Vídeňského Nového Města, která uveřejnila
následojícízlobnýa drzý výlevnějukéčisté a
vznešené duše sociálního demokrata: Kře
sfanskc-sociální vvznání víry: „Věřím v dra



Luegra, všemohoucího tvůrce křesťanské Vídně
a v pana dvoroího rada Gessmanna, jeho syna
narozeného, pána našeho, jenž počat jest ze
strany antisemitské, veden od doktora Laegra,
jenž narozen jest z křesťanské Vídně, trpěl na
píchání a dloobání, nkřižován, posmíván a po
tapen, který zapomínal na své prospěchy; po
jednom roce opět vstal z mrtvých, vstoupři
na stoleo starostenský, eedí na pravici dvor
ního rady Gess-manna, odtad přijde soudit
židy a liberály. Věřím v křesťansko-sociální
stranu, ve všeobecnou Vídeň německoa, společ
nost křesťanskou, vývoz židů do Palestiny,
z mrtvých vzkříšení potlačenébo křesťanství
a jeho věčný život. Amen“, Takový drzý, svr
cbovaně drzý, nemravný a surový útok a vtip
může provésti jen člověk nemající ani trocha
toho, čemu se říká lidskost.

„Ostravský kraj“ přináší dopis, který ob
držela jedua matka od svého 8yna 80c. demo
krata, když dozvěděvši se, že se stal dobře
placeným fankcionářem spolku sociálně-demu
kratického, mu oznámila, že by bo ráda na
vštívila. Dopis mezi jiným © obsahuje tato
hrozná slova: „Do své nejdelší smrti nechci
s Vámi mluvit. Přijdete-li do mého bytu, ne
chám Vás vyvést strážníkem. Přestáváte u mne
býti matkou. Mlavit s Vámi určité nechci. Kdy
bych dříve zemřel, nedělejte mi hanba, abyste
mi šla na můj pohřeb, já na Váš nepůjdu
též. Toť moje čestné slovo a to také dodržím.
Můžete se jíti modliti, nábožná ženo, matko
bestie l“

Na Ostravsku hrozí stávka stále. Za před
sednictví poslanve bruběte Sternberga konaly
se v Ostravě porady soc. demokratických
zástupců dělniotva se zástupci závodů. K do
hodě nedošlo. Hrabě Sternberg při vyjedná
vání řekl delegátům „Unie“, že-chtějí premie
na lenocby. Sociální demokraté nenesli se, že
nesúčastní se dále žádného vyjednávání, při
němž by byl brabě Steroberg. Mnozí delegáti
jsou proti stávce. Stávka je zločinem, pakli
je lehkomyslně vyvolána, aniž vítězství bylo
zajištěno. Vůdcové nechtějí sami dáti výzvu
ku stávce, nýbrž pracojí pro ni oklikami, lstí.
Štvou tajně, aby v případě porážky mohli
říci: „My jsme pro stávka nebyli, stovku pro
hlásilo dělnictvo ©8amo.“

Sociálně-demokratický redaktor Konrád
Binčík odsouzen byl pro urážku p. Petra
Šrámka k 10 K pokuty, k úhradě soadních
výloh a prohlášení v „Opavském Týdenníka“
na své útraty, že nemínil žalobce uraziti. Snad
bude případ tento poučením, že nesmí bez
trestně dotýkati se cti lidí takový sociálně
demokratický redaktor, že lidé nestávají se
bezectnými, když nesouhlasí s učením sociálně
demokratickým, neb dokonce je potírají.

Besídka.
Chytali jepice.

(3) Vzdušný tanec těchto maličkých tvorů
jest podívanou vzácnou — jen několik doí vidíš
kolem břehů busté, bělavé oblaky tohoto hmyzu a
pak celý rok nic. Za ranného mládí vydrží jepice
jako larva ve vodě celá léta Nestará se o světlo
měsíční, o sluneční nic. Jakmile však dostane kři
délka, třepetá jimi jako divá u večer vždy v tu
stranu, kde aspoň trochu světla spatří.

Nastala srpnová sezona k chytání jepic. Na
břebu řeky stál Vojta Modřínů. Chlapík urostlý,
silný, ale málo té avé síly kdobru Bvémua lideké
společnosti užíval. Nejraději ještě chodil sbírat
maliny, borůvky, obstaral s chutí nějaké poselství,
trhal lipový květ, atd. Zkrátka nejraději si vyhle
dával takovou prácičku, kterou by zastalo zcela
dobře dítě nebo starý invalida.

„Teda co, Vojto, půjdeme na večer,půjdeme?“
ozval se za ním chraplavý bas.

„A — Francek. Toť se ví; ale dědovi musím
dát za půjčení loďky šesták napřed.“

„To. je toho! Vždyť vyděláme celé zlatky.“
„Však jich taky potřebuju; vypůjčil jsem si

do karet, a máti nesmí o ničem vědět. — Jen
aby se večer neukázal měsíček; mršky by se
zdvihlya byloby po lova.“ o

Na říční břeby snášel se soumrak. $Nastal
večer. Bylo pod mrakem. Najednou jako by začí
nala na hladině benátská noc. Vyplula ozářená
lodička, za ní druhá větší, třetí; jedna bylo tak
ozářena, jako by to plula námořní paličská loď.
Jepiš se hemžilo, jako když se chumelí.

„To jich bude, ani jsem se nenadál,“ jásal
Vojta držící svítilnu. „Už se tobo třepetá tady
na plachtě dobře na dvě kila.“ A hmyz vlétal do
světla dál, jako by se peřina roztrhla.

„Pane Franc,“ ozval se od břehu mladý
hlásek, „vezměte mě na lodičku, já budu taky
chytat,“

„I dej pokoj, tomu ty málo rozumiš.“
„Ale — wezmi ho“ přimlouval ge Vojta.

„Ať si zapálí tedy jedan louč. Aspoň toho bude
vle.“

Lodička přirazila k břehu, učedník Lojzík
si do ní usedl. Celé mraky bělavých mršek vali

Tragédie ideálního hmyzu, který v té chvíli o po
travu pranic se nestará, olo tíhne úsilně k světlu,
záři, aby se sničil! Ale mládenci si mnoho hlavu
nenamáhali filosofií o tom, jak takový malý tvor
Bebeklamem zkusí.

„Ty, Francku, už je toho na plachtěplno,
pomoz mi to sbalit, dáme plachtu drabou.“

Vojta šlápl jednou nohou do zadu na okraj
lodičky, ale už Lojzík vykřikl — vězely mu pod
podrážkou prsty. Lovecpoznal v okamžiku omyl
8 Be slovy „no —ao“ pošinal nobu vedle. Leč
běda! Noha se amekla do vody.

Plesk! U% leželo jedno tělo v chladných vl
nách. A v následující vteřině zasyčel ve vodě
plamen louče a svítiloy. Lodička vzala převahu
— nad rozvířenon vodou se objevila toliko perka
Franckova a bosé nohy Lojzíkovy — a v násle
dujících pěti vteřináchuž se pobybovalytři hlavy
ku břehu.
-A právě,když lovci se chytilibřehu, měsíček

a usměvavou lící vyplul z mraků; zářil tak vesele,
jako by se cbtěl ubožákům vysmát, jako by chtěl
říci: „Kdo jinému jámu . . «“

Že padla nyní slova kyrysnická a že padlo
při tom ještě všelicos jiného na blavu, tomu Be
divit nikdo nebude. K usmívajícímu Be měsíčku
vznášel se pláč ubohého Lojzíka. Ina — někdo
to odnést musil. Slovní zápas dvou starších po
moeníků trval ještě déle.

„Aťsi“, mudroval promočený Franta na cestě
k domovu. „Stejně by Vojta chtěl shrábnouti
všecko sám na karty a mně by zůstal dlužen.
Aspoň se jednou za čas trochu umyl. Už stejně
voněl špípou jako starý křen.“

A Vojtěch už dnes podvacáté vzbuzoval
pevné předsevzetí, že víckrát karty do rukou nevezme...

ČES OE“
Mešní vína
Veledůstojnéma dachovenstva dovoluji si nabíd

nouti pravá, původní, přírodní vína, neporušené k oběti
mše svaté, — Prodávám pak: Falkensteineké [ma ja
kosti po 80 h v sudech. po 90 h v lahvích. Falken
steinské IIa jakosti po 68 h v sudech, po80 h vlahv.
Klosterneuburské staré vyleželé po 1 K v sadech, po
K 1:20 v lahvích za 1 litr. Mém též na skladě jemná
tabulová vínarakouská, uherskái brionská,pocházející

Brionských ostrovův Adrii. Cenníkypodrobné zašlu

ochotně dle přání zdarma a dyplaceně,

Alois Cížek,
majitel vinných sklepů v Hatnpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Čechách.CDC
Fr. a Marie Huclovi,

Mmaseura maseurka
v Hradci Král., Dloubá ulice, č. 107.,

doporučují se p. t. pp. lékařům, dámám a pánům
do domu.

Odstraňují se též
WW-kuří oka a nehty. UECHETXHELE

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— wnělecký závod —

pro MalDU

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 30nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

sice 1 se belesnými
rámy, sílěmi vsasením.

Veskeré rozpočty, skizay i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.
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Založeno roku 1836.
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- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. =

- KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

Čtěte! A
Z domácnosti soci- I
álních demokratů. M

a -Řada II. PíšeHradecký.
Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úvah *

Již prvý díl hořejší práce těšil se tak 2načné
pozornosti. že byl vydán v II. vydání Zajisté že
1 II. řada, která ještě zajímavější světlo vrhá do
poměrů ve straně socialistické, bude čtena se stej
nou horlivostí.

Stran 64. Cena 16 hal.
Při hromadných objednávkách větší sleva. "M

RAN R ELA

Z „Časových úvah“
posud jsou na skladě tyto spisy:

Ralffeisenovyzáložny-+ +- 8h
Učtesez dějiím-++ +++ 16,
OslavaHusova - - -'. -< + + +. 8
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1636.. . 5,
ŽalobavyděděnceXIX.věku . . --- - 8,
O trestu smrti. -2 © < 8
Zrušenířádujesultského.. -+ -- - 8,
Vláda židovstva . . . -© + + +.. 8,Bližek Rimu-© ©+eee 8,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,
Vyznánístaréhohříšníka-. - -- - . 8,Oav.zpovědi. <-- --- . 8,
Svépomocdělnictva-+ +- 8,
Pryčs dogmaty- . -+ -+ -+++ * 8,
Fara katolická a protestaniská . . - - - 8,
O úpadku náboženství mezi protestanty . 16 „
Zpráva o sjezdě Českoslovanských katojiků v Hradci Králové . -< -+ - 4,Vellkýbiskup-+ -++ +- p.. 8,
Důležitostpravéhonáboženství. -- - - 18,
Pokoraa náboženství. - - - -+ 8,
Zakládejteodborovéspolky - -+ - - 8,Husitéjindya nyní.-++ ++: 4,
Několikslovo papežství. -- -+ 9»Katakomby-+++ 8,Českénáboženství-++ 16,
O ústavnímživotěv Rakousku.- .- - - 5,PlusVll.aNapoleon-+ ++-+* 8,
Sebevraždy studentů. - ©- +- -++ 8,ceskákonfesse------+++-- +: x,čelnostvpřírodě-++ 16,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

O
Klelier sochařsko-řezbářské

224 22 pro práce kostelní +:

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
FĚTIDOMÍ Č. 286.

Doporučuje 8e slušně P. T. dacho
venstru k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, kruciiksů,

rámů atd. atd.

Rod

Opravuje a obnovujestaré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

DOOR POKOM
první NÁKODIŮ DTANOI

látek pro domácnost, jakož i dámských a pánskýchlátek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Též|ze
obdržeti partie zboží 90 mt.,obsahujícíkaždá
různé Řtky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20 — výšo.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

KODOOKOKOKOOKAPOOR,



Doporučujeme =—

První výroba

věžních

hodin
v Čáslavi

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

cena levná, jakost výborná,

Vina ku mši sv.
Zaručená přírodní, jakož i

jemná tabulová vína vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordínar. listem diec. Čes,-Budějovické

č. 80—31 r. 1904 k prodeji mešního vína.
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Ignáce V, Nešhudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) [
(bratr P, J. Neškudly, faráře va Yýprachticlch)

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

výrobní závod :
všech kostelních paramentů,|

praporů a kovového náčiní. :
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku £

se na požádání franko zašlou. :

duběnbupvDujud:Ov8.080dudDuŠNŮ!

penánánáudp090178-00udBdudndiýně

Saab, | úvěrní společnost
= (proti Grandhotelu) ::

. zůrokuje vklady 4',/*/, bez výpovědi, 5%,
proti 30denní výpovědi a 5'/,“, proti 90denní

výpovědi.

Záruka přes půl milionn korun.
Složní lístky zdarma.

Zápůjčky výhodně.
zdložem v Praze opětně revidovdna.

XIOOOOOODO0OOOOOGOCX
Půjčuji za nejmírnější poplatky X

ku národním slavnostem

*Moblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradee Král., Pětidomy, č. 288.

OOOOOOOOOOOOOX

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému ducho“enstvu
doporučuje 58

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko=
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorkua ryze církevnímslohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry.:le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasflárn jen posvěcené,

Vzorky, : spočty, nákresy i
hotové zboží na ukázku franko
se zašlou.

Chuděím kostelům možno splácet bez přirážek.
OR“ Sta odporučenía čestných uznání poruce. "jj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavoupřízeň
a důvárn závodudomácímu.

Bpolkům doporučuji rychlé a levné provedení od
znaků spolkových atd.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích van
MB“ s kamny I bez nich "UB

firmy

Josef Komárek,
závod klempíiřský,zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko.

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kvinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., etr. 32)
dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kusů

za 1 K

wbiskupské knihtiskárně

alendář katolických
organisací

na rok 1908

„Křesť Organisátor“
vyjde (I. září s obsahem pro každého katolíka

potřebným.
Spolupracovníci jsou: Dr. Fr. Šule, Dr. Fr. Reyl,

JUDr. Šimák, katech. Fr. Jukl atd.
1 exempl. 90 h, poštou 1 K. Při hromadných ob
jednávkách1 exempl. za pouhých 80 b a k tomu

slevaje se polovice porta.

Objednávkyvyřídí p. Jos. Polák v Hradci Králové,
Adalbertinum.

—e
ki Josef

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod S80
y chařský a řezbářský.

Písárna a dílny na Letné Číslo 612—VI.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

čeporněuje uctivě své chvalně známé:sochy, oltáře,křášovécesty, jesle, Bojí hroby, kfíše, kasatelny

opovédníce, křtstelny, komsoly, svícny, lustry, puly atd. dle slohu kostelů,řezané rámcena obrasy,
premie, fotografie a diplomy. Ře nábytek a

různé předměty hodící se su uarky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních zařízení.

duhu dbubudubusduk

Mravný hoch
se přijme

=- do učení 3
u JOS, KESLICHA, pozlacovače

v Hradeli Králové.vrrretevýýýY
Prmí český katolcký zárod re Tídní.

František Ruher
Dílna ku vyšívání
R zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

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

„ t d.VidCŇ,
VII. o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

XCEIX PI KODXCBIXCPI X

Jan Horák
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

skoušku,

Velejemné látky na talůry.
Též ná splátky bez zvýšení cen!

E63X663XG83XC623XCĚDXCODXCE3X683[XCXEBIXC2 XCBDXCBIXCSBXICPIX6PIXC5



: | s
- Bohdan Melichar v Hradci Králové, 
Volkeé knhy,kmlbuly0 Un | z Kaon právmovívosbánoímá | | TAMskáy omen vyímmlí
N jsou stálo na skladě. stoleté trvání závodu. objednávek obratem pošty. a

Veledůstojnému

We
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
prádlaŽng ůčla příkrovů,koberců akovov účimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Nábytek 2+Solákky
5 zl. měsíčně na každou stanici dodává

cís. a král. dvorní velkozávod trublářský

U okursl we trade Králové
proti hotelu „Merkur“.

Cenníky a prospekty zdarma a franko.

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCIHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.ZALOŽENO 1853.

| garnitary,matrace
a čalounické výrobky vůbeo,

dále

OLETY
do oken všech druhů nejlépe

koupite u

Jos. Thoře

v Hradei Král.

OOOO00000

duchovenstvu l

JanSlaněk, Ar, BvěléKar. Světlé

Konviktské ul., past: spe
náčiné, dovoluie

1 doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně prace
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,

U svícny, kaditelníce, kropenatenky, nádobly a t d., vše
k sném slohucírkorním. Staré

předměty znovu opravuje v původní
intenci a jem o ohni slatá a stříbří. Na požádání hotové

ráce na vkáska, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

uklad v Praze k volnéma nahlédnutí. Provedení 9d nei
jednoduššího do nejatkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více usnání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše ponílám jiš posvěcené.

J čís.19n., roh

ctelné nakostel

ey lé ny
u každé(darkvěnejlepšídár
za voliceJevné ceny nabízí<7.ŠOTI.C,

zlatník a stříbrník,
přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho dcuhu.
Prodej se zárukou.

OOOO0000000000000

ma
Nejlepší podlahový nátěr

Marxův lak.
Nejvydatnější. Nejtrvanlivější.

Proto k upotřebení nejlacinější.

Schne v 6 hodinách a stačí
— 1 kg krabice na 8m: —

Cena 1 kg K 180.

Email bílý a barevný
Marxův je rychle schnoucí, trvanlivý nátěr.

0000

©OOOOO0000000000000JM

V 24 různých barevných odstínech s krásným
leskem. Hodí se výborně na kuchyňský nábytek,
k nátěru zdí v kucbyních a špižírnách atd. ; dá se
mýti. Lze dostati v každém množství aodstínu
jedině u firmy

Fr. Wiktorin,
hlavní sklad a strojní výroba barev a laků

wEradcoi Králové,
Velké nám.P we

ORP*>Na skladě nacházejí se všechny druby barev
suchých,třených,laků a štětců. <

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochrannou známkou.

"0061FedO[VPom91812

Vídeň 1906. Zlatá medaile.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

„Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
kteréžjediněkupujte a žádejte!„MONOPOL“

akclová svíčkárna a voskárna v ML. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václarské náměstí 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416

z řádné rodiny za mírných pod
mínek přijme

o w yY W“Vojtěch Rážž,
"závod žolozářský a koloniál. v Hradci Král.AD=< aa

Velice zdařilý

obraz sv. Otee Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmKS..

*é

Na akladě jsou též dopisnice s obrasem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy,

NEmWR„
JAN STOUPA V PRAZE Sasj nám. 82.

W- prodá "DN
následkem neočekávané a bez

příčiné výpovědi
za účelem zmenšení sklado své

ohromné zásoby zboží
za báječně levnou cenu!

-jihjm=



ani tak veliký mudřec, kterého by samí moudří
lidé za popleteného považovali. — Tolik mu však
připomínáme, že začneme psát trochu reálněji a
bez rozpaků okážeme na příkladech tu povýšenoa
činnost a způsoby rychnovského avětlonoše, jež již
ne gymnasiu nepříjemným způsobem byly zváženy

a oceněny, nepřestane-li se svým „protikatolickýmuměním. Máme látky velikou zásobu.

Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise vknihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitnáulicí a v prodeji novin p. M. Vlčkana

Příkopech.

Dodatek © realistické humanmitě
„Časm“, projevené po požára kláštera Želivského.
Jest ještě v čerstvé paměti, jak „Čas“ uveřejnil
vyzvání ku sbírkám na romuoské židovské vydři
duchy, kteří tolik bezcitně rolnický lid utiskovali.
Po požáru českého kláštera přispěchal „Čas“ Čes
kým řeholníkům se zvláštní útěchou, totiž 6 po
tupami. Nyní píše dne 2. (. m. sám mladočeský
„Plzeňský Obzor“ o té bumanitě „Času“: „Po ne
dávném požáru ctihodné staročeské památky sta
vební, želivského kláštera, kde bylo zničeno četné
starých památek uměleckých, českých inkonabulí
a jiných nenabraditelných svědků české kulturní
vyspělosti z dřívějších dob, psal jistý český list
o této — již z čistě archevlogického a nměleckého
stanoviska velice politování hodné události —způ
sobem, který přímo budí ošklivost. Ze známé ne
tečnosti lidu při záchranných pracích, která se zdá
pisatele onoho článku těšiti, vyvozuje antiklerikální
smýšlení. Jako by podobnou netečnost nebylo lze
nalózti ve velmi častých případech požárů na ven
kově, kde je ohrožen jen majetek soukromý — a
tam nejde o antiklerikální smýšlení. Dále vytýká
jmenovaný list starostovi města Humpolce p. Beč
vářovi, že poslal k telegrafické žádosti správy
kláštera k pošáru na pomoc parní stříkačku hum

leckou. Ztobo onen pisatel vyvozuje kokutování
ladočechů e klerikalismem. Jame to již s našimi

mravy hozky daleko, když žádáme, aby se pěkné
nechalo hořeti, vypukne-li požár u politického pro
tivníka. To není hnmanismns, jaký onen list zpra

vidla káže, nýbrž hyenismus.“ — Zkrátka jakmile
8e jedná o katolíky, zapomíná požidovštělá duše
»Časn“ na nejprimitivnější pravidla vlastenectví a
humanity. Cizím židovským vyssávačům pomáhat
a — katolické Čechy po katastrofě ještě potupit,

H jest nejmodernější praktikování vlasteneckýchidel. —
Práce sociálně demokratická. Stávka

borníků na Ostravsku zdá se býti neodvratnou.
Dělnictvo žádá zavedení minimální mzdy a roz
dělení práce, závody uhelné však požadavky tyto
zamítly. Kdyby stávka propukla, byly by následky
hrozné nejen na Ostravsku samém, ale v celém
Rakousko. Tisíce lidí byly by bez chleba, vázi by
průmysl z nedostatku uhlí, jehož cena by nesmírně
stoupla a tím by byly poškozeny všechny vrstvy
společnosti. Jisto je, že požadavky dělnictva jsou
oprávněny 8 spravedlivy, toto však nemá tolik
síly, aby splnění jich na závodech vynutilo. Orga
pigaci Soc. demokratické se nedůvěřuje ani so
strany závodů ani u dělnictva. Na stávku je třeba
nesmírně mnobo peněz, aby dělníci měli z čeho
šíti. A těch soc. demokracie po volbách, vydr
dující z příspěvků svých Členů celou armádu agi
tátorů, nemá. Ti jenom sokají jazykem, nadávajíce
na cirkev a na kněze, dobře se při tom mají ao
dělníky 8e mnoho nestarají. Tak na př. žádala
jistá odborová organisace víděnský „Svaz“, aby
poslal nějakého řečníka na schůzi. „Svas“ odpo
věděl takto: „Poněvadž většinou jsou naši 800

druzi ze avazu ústředního čáskými poslanci, jiníjiž přesídlili z Vídně na letní byty, někteří ode
jeli na léčení do Karlových Varů, nemůžeme žá
dosti vaší o vypravení delegáta vyhověti.“ No tak
vida! Co Be páni vůdcové naštvali proli všem,

sami utrácet těžce vydřené peníze chudých děl
níků. — Ve straně soc. dem. počínají se ukazo
vati zřejmé zvámky rozkladu. Ve dnech 10. —13.
erpna pořádala v Plzui ejezd, na němž nsneseno:
1. Žádný organisovaný socialista nesmí býti členem
některého jiného spolku. 2. Měsíční příspěvky
zvýší ne o 10 h. 3. Jisté záležitosti strany musejí
zůstati utejeny všem členům; jen někteřívyvolení
mají o nich věděti. V těchto třech bodech vidět
všecko to, proti Čemu začali aoc. demokraté bo
jovat: otroctví ducha, potlačování svobody lidské,
vymačkávání peněz z kapes chudých dělníků a
vzdalování prostého lidu od rozhodování ve vládě
strany. To jsou všecko věci, kterým kdysi sociál,
demokraté vypověděli boj a nadějí na vítězství
dovedli slskati celé miliony duší chudých a utla
čených. „My chceme svobodu, pryč 8 otrokáři,
pryč 8 pány, kteříž = moszolů našich tyji, pryč
s tyrany na trůnech! I my malí lidé chceme míti
podíl na vládě státní.“ — Tak strbovali agitátoři
prostoduché lidi ve své řady. Dnes mají socialisté

ve uvé organisaci tutéš nemoc, jakou chtěli ve
Bpolečnosti vyléčiti, Jenom otázkou času je úplný
rozklad so0c. demokracie, až dělnictvo pozná, že
jeho bídy má ge využít k politickým rejdům ně

kolika dobrodruhů,plasených bobatými fabrikantyžidy a vládou. —V Plzni pověstná ztýráním děl
níka Kopejtka strana 8oc. dem. nedá ei ani po
onom velikém „mravním vitězství“ pokoje. 19letý
krejčí Jan R. z Dominikánské ulice oznámil ve
středu na policii, če byl dne 20. srpna ztýrán ně
kolika mladíky proto, že měl na kabátě přípev
něný odznak strany národně-sociáloí. Hlavní pa
chatel zjištěn byl v osobě 18letého zámečníka F.
M., soc. dem., a udán soudu, — Socialistické ší
lenatví okázalo se na západní Moravé. Jistá „čer
vená občanka“ ve své protiklerikální ráži kousala
poslance Jilka, stojícího na pokraji tribuny, do
nohy. Stalo se na táboře v Nové Říši léta Páně
1907. — Soc. dem. poslanci poukazovali v říšské
radě na Švindle, které prý se prováděly v Haliči
při volbách. Nyní se vyšetřilo již, kdo nejvíc Švindle
prováděl. Jsou to výhradně „soudruzi“. První serie
těchto „ochránců čistoty voleb“ dostala se jiš před
soud v Krakově. Prvních deset bylo již odsouzeno
na tři neděle až 10 měsíců do žaláře. — Na valné
hromadé organisace moravských typografů v Brně
přijat návrh, že žádný člen organisace nesml býti
členem všeodborové organisace křest. dělnictva.
Padesát sazečů, členů křesťansko-aociální orga
nisace, proti tomu protestuje a prohlašuje, že se
usnešení nepodrobí, poněvadž jsou toho názoru,
že náboženské přesvědčení nemusí býti na závadu
politice čistě odborové,

K čemu seo mejdřív užije mojme
dernějšího vymáleze© V Aldershotubude
v nejbližších dnech podniknut zkušební výlet nové
řiditelné vzduchové lodi, kterou dala anglická vo
jenská správa po dvonletých experimentech vy
stavěti inženýry: plakovníkem Demplarem a Cap
perem. Nový tento balon podobá prý se typu
francouzské „La Patrie“, ale předčí prý tuto,
jakož i podobný vynález německý. — V Římě,
v tamním vojenském vzduchoplaveckém oddělení
pracuje 8e právě na konatrakci nové řiditelné
vzdacbolodi k vojenským účelům dle údajů jistého
italského důstojníka. Soustava tohoto nového ba
lonu bude úplně nová. — Každý skutečný pokrok,
každý vynález dobrá věc. Leč — k čemu 86 mo
derních vynásezů hned s pučátku často užívá?
Spíš k stisnění než k blahu poplatnictva. Vzducho
lodi řiditelné nejprve budou sloužiti — vojenství.
To znamená, že v brsku všecky státy evropské
zvýší daň na vojenské účely. Co má Německo,
musí míti Španělsko, Rakousko, atd. k vůli za
chování ozbrojené rovnováhy. Loď na moři. —
dobrá věc. Ale pomalu víc se vynaloží peněz na
loďstvo vojenské než ua obchodní. Dráhy? Co už
ty se naslonžily militarismu. Btřelný prach? Tr
hají ee jím skály, ale více slouží k ničení lidských
životů v boji. Až začiou pracovati ve službách
vojska řiditelné vzducholodi, pak poplatníci sotva
zvýšené daně vydrží. — Znamení doby! Nový,
velice důležitý vynález bude nejprve sloužiti vojně
— pak teprve snad užije se ho k účelům pro
spěšným veškerenstvu.

Statečný inteliigent o pokrokářích.
Ostraveký professor Špaček byl napaden pokrokářským
tiskem za to, že, užívaje osobní svobody, zúčastnil so
ojezdu českých bohoslovců na Velehradě. Jiný iotelli
gent v podobném případě z bázně před pokrokářským
pranýřem leckdy se omlouvá, cour a pod. LečŠpaček
nezalek| se nácilnického tisku. Obhájíl statečně svoje
přesvědčení, odsoudil protikatolické štvanice pokro
kářekého tisku a skončil takto: „Miloji katolicismus,
v němá je uloženo netušenů obromné mnošstrí krásy
a pravdy. Třeba tu ovšem zírat zrakem orla, jená
krouší nad výšinami, ne očime šáby, která ačetává
v páchnoucích kalužinácb. Ano, náboženský spiritua
lism je mi neskonale bližší než nízké a bezduché po
krokaření. Nepřeji si dalších styků s vámi. Byly by
plané; neboť povznést vás nemohu a já te na vaše
stanovisko nesnížím. Rad vašich nepřijímám; mně
imponají pouze lidé širokých a alokýchobzorů. Te
roriamu se nelokám! Pobrdám jím. Odi profenum|
StMlky, 31. srpna 1907. Profesor Louis Špačeb.“

Většízisk s chovuo V ziměnaříká se po většině na malou dojnost krav. Ne
divno ovšem. Kráva dostává v zimě hlavně píci
suchou, v níž jest nedostatek bílkovin, anebo krmí
se řízky a podobnou pícíměkkou, v níž jest zase
nadbytek vody, ale málo látek tak tvořících a
bílkovin. Kravám má se dáti dostatek živného
krmiva v podobě řesanky, plov, řízků nebo řepy
řádně promíchaného a krmivy vydatnějšími, jako
jsou lněné pokrutiny, ječná nebo ovesná drť a P.
s přiměřenou dávkou zdravého, chutného sena, a
nápoje jen tolik, aby se skutečná žízeň uhasila ;
pak budou krávy dojit i v simě, Kravám mé se
podati více sušin výživných a méně tekutin.

V záři pruské kultury. VRakoněvicích
v Posnaní aakoapil si poleký rolník Draymala 14 jiter
pole, na nějž postavil si stodola a chlér, ale za šádnou
cenu nemohl dosáhnouti povolení k stavbě budovy.
Poněvadě nechtěl vše zanechat, sskoopil si starý ko
medinntský vůz, postavil ho 40 metrů od stodoly a
chléva a opatřil nábytkem. Má v něm dvě postele,
čelesnon poc, stolek a několik židlí. Svůj palác obývá
se ženou a třemi dětmi. Policie sice, jak nviděla nové
„stavení", nakazovale, aby js „sbořil“, ale na tuto
budovu nebylo hakatietických předpisů; Dreymala,
který patrněnení žádným ospalcem a německých kal

torníků se neleké, bydlí ve svém voze dále. Nasimu,

ph nesmrsl, obkládé své obydlí pýřímoeb rašs.jnou.Tak se bydlí na výsluní pruské vzdělanosti I

ZenemskéhoSe fondu.cisaře Františka Josefa K. S radostí uví
talo řiditelství tóto král. české zemské pojišťovny sta
robní snaha některých spořitslon, jiš a dítek vsbaditi
amysl pro včasné spoření na síma stáří. Tak uenesl
se výbor městské spořitelny v Mladé Boleslavi z každo
ročního čistého ziska učiniti snačačjší sákladní vklady
u semského pojišťovacího fondu za chovance temního
městského sirotčince. Ze zisku £a rok 1996 dooíleného
věnoval k cíli tomu 480 K, jež rozdělil mezi 16 si
rotků po 80 K. Pojištěné dítě majío přijímací listina
můče kdykoli později k tomuto sáklada třeba po ha
léřob přispívati a spůsobem zcela lebkým ani toho
nepozorojíc zakoupiti si důchod pro doba, kdy ho
nejepíše bude potřebovatí. — Jako roka loňského vě
novala spořitelna měste Tábora i letos větší poníz.
11376 K) na zakoapení přijímacích listin pro žáky a
žákyně = poslední třídy obecných dkol táborských —
Spořitelna domašlická, obč. živnostenské záložní vŽo
bráce a občan. záložna v Ssmilecb vedle maohých
jiných věnovaly po enačných obnoseob na starobní
pojištění divnostonekého dorostu. — Dále dlužno se

zmíniti o velkodušném dara spořitelny v Plané, jjdhvýbor nenesl se na oslavu 60. výročí vlály Jeho Ve
ličenstva olsafe a králo Františka Jozefa I věnovati
k účelům dobročinným 200.000 K, z těch pak 6009 K
na starobní pojištění divaostniotra z obroda vvó pů
sobnosti, K témuž účelu věnovala takó městeká apo
žitelna v Pluoi m Příbrami pro živnostnictvo politi
okého okresu plzeňokého a příbramského jako v létech
předešlých větší peníz. A tak vatapojí spořitelny v
skložny do řady spolupracovníků, na jichž podpora
Slechetní zakladatelé zemského pojišťovacího fondu
hned od počátku spoléhali, de pomohou slovem i
akatkem šíříti myšlenku starobního opatření nejširších
vrateoh lidových prostředniotvím jmenovaného dobr.«
čioného ústava.

Jak se vyrábějí klášterní skandály 9
Novou ukázka tohoto protikstolického umění podala
socialistická „Rovnost". Brněnský „Hlas“ 30. srpna
pído: „V době, kdy socialistický tisk bemší se iži
vými zprávami 0 klášterních skandálech v Italii, ne
mohla si bračnská „Rornost“ nechat ujiti příležitost,
aby též své polínko na planoncí branici protikleri
kální sášti nepřilošile. Podařilo se jí objevit klášterní
aksndály v našem kraji a to v nemocnici lipnické.
Y minulém čísle v dopise z Lipolka vykládá o hros
ných slořádech, jichš prý dopouštějí se sestry Boro
mejky. Tyto „mrguté panay“ okrádají prý nemocné 0
peníze, otvírají a čtou dopisy, nešli je nemocným do
račí, brabé se chovají ke ařísoncůmústava, neštítí se
bráti spropitné od nemooných, dary, jež odcházsjící
odevzdávají pro sřízonce, ponechávají pro sebe atd.
U nemocných, dlících v nemoonici lipaioké, spůsobil
tento dopis veliké podivení. Ani jedon 5 paoientů noví
nio o těchto slořádech a kašdý se joa diví, jak může
někdo tak slomyalné lží a pomlavy nveřejnit. Ss vsác
nou obětavostí, láskou a vlídností odstřají eestry
Boromejky nemocné. Ani slova pravdy není na tom,
co ničemný dopisovatel „Rovnosti“ světa chce na
mlaviti, Pacienti, kteří už po mnoho neděl v ústavě
prodlóvají, nedovedou se upematovat, še by jim kdy
některá se snster řekla křivé sloro nebo dopustila so
nepřístojností, s nichá „Rovnost“ je obviňuje. Naopak
všichni odsusojí snrové jednání dopisovatele a litují
dobrých sester, které za svou láska a póči takový
nevděk klidí.“

Česání ovoce důje sv leckde způsobemtako
vým, že spíše podobá so hubení sadů neš sklisai 0
roce. Chosme-li si zachovat plodnost stromů a obránit
je před zánikem, musíme ovoce trhat opatrně, aby se
ani jedna větvice nealomila, dádná větev neporanila,
dádná balaz nezničile. A kdyš přece místo se poraní,
bned budiž hladce sřezáno a tmelem či voskem na
třeno, aby rakovine, snět a podobní škůdgi neměli a
kde uchytit. Ovoce trhejme opatrně, aby žádaný plod
se nepotloukl. Nahnilé, nakašené, porušené plody ihned
stranou úlošme a doma spracojme. Zakrnělé a poru
Bené plody do trhu se nehodí, ohrožají a snobodnooují
aklíseň ostatní, Hned na místě ovoce třídíme dlo ve
likosti a vlastností s připravíme k další dopravě tak,
aby na trh arčené plody se nestlačily. Praténkya pa
vočiny, v niobš jsou vajíčka neb housenky, hnedobí
rojme a palme. Kde jaký chumáš vajíček — hnědé
kopečky na kmeni a halusloh — sničmo. K toma se
doporučuje čištění kmonův apálení pochu, staré kůry

i Iteja(ků, pálení opadanách oříškův a kypření půdyv sadechokolo keřův a stromů.
Zimní evece neobírejme,dokudjádro plodu

neshnědlo. Česáme-li zimní ovoce dříve, svadno, sovrkno
se, hnije a mé řepovitou chuť nepříjemnou, je tadíž
bezcenné. Čím déle zůstane ovoce simní na stromě,
tím je úhlednější, trvanlivější s chutnější. K zasimo
vání volme všdy místaosti wnché,vsdněné, prosté vše
likého zápachu. Uložíme-li plody do místnosti, kde
jeon silně zapáchající předměty, vasají plody onen
zápach a stanou se pak vechutuými. Též protí myším
dlužno ohránit sasimované ovoce.

(Zasláno = Nové Paky).

Aš dosud nereagoval jem na výpady, ješ proti
maš ikal socialistický list „Pochodeň“ v Hořicích
vy jící. Poněvedě však v posledním člale 18. so
dne 80. srpna obrošuje so má kučšská dost, odpoví
dám následovně: Dokud pisatel dotyčného článka
aNoré Paky nedokáže, %o,když so hlásí členka ko
epolku, říkém jí, sby sama ko mně přišla do bytu,
nepříjde-li same, še jsem hrubým, šs jeem u přítom
nosti kohokoliv stahoval záclony vjokoech, še jsem
v kásení dne 4. srpna jen jednou pronesl slovo 80
clélní demokracie, jest bídným lhářem a podlým ne
cti utehačem © jedoání takové bídácké. V Nově Paos,
dno 2. září 1907, Fr, Salfiský, kaplan.

"Tržní zprávy.
W Hradci Králové, dne Si. srpne 1007. 1

hl pésnioe K 17-40—18*60,šte K 18-10—16:00, jede
ne K 10%01100, pros K 13*——, vivo K 20—



——, trn K 1800 —30—, 058 K 460—760
K 4000——'—, jabd K 33———'—, krap K

29-00—50-00, bramborů K 240—5'00, 1 hl jetelového
semene bílého K ————— hi. jetelovéhose
manka čer. K ————— ruského K —-————
máku K 4$———. Iněného semene K 18-——30—, 100

žitoých otrab K 15:00—0000, 100 kg ičných
otrab K 14600———, 1 kg másla čerstvého K 2'20
—3 56, 1 kg másle | převařeného K
1 bg sádla vepřového K 184— 1:92, 1 kg tvarohu K
018—0-30, 1 vejce K 0'05—000, 1 kopa okurek K 2—

340, 1 kopa zelí K 800 — 12—, I kope kapustyK 100—160, 1 bl cibule K 8:00—9*20, kopa drob.

« +

meleniny K 100 150, 1 kopa mrkve K *40— *60,

1 bečkahrušek K J— 0—, 1kopaobýpak prveK 0—— =, 1 bočkajablek K 0:00——— Natýd.obilní
trh v Hradci Králové dne 81. srpna 1907 odbývaný

přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 744 bektol., žita
885 ječmene 988, ovsa 8658, prosa 60, vikve 2, hra
chu 12, čočky 144, jshel 8, krun5, jetelov. semínka
4, lněného semene 6, máku 88. — 3.) Zeleniny:
selí 47 kop, okurok 61 kop, kapnsty 42 kop, cibule
18 hl, drob. zeleniny 161 kop, mrkve 19 pytlů,
brambor 130 hl, salátu — kop. — 3) Ovoce: jablek
48 hl, brašek 105bl, třešní beček —. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 0 kus, podavinčat 640 kusů.K O

> Josef
s Krejčík

Ž V PRAZE,
/ umělecký závod BO

chařský a řezbářský.

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

doporučuje uctivě své chvalně mámé: sochy, oltáře,
ově cesty, jesle, Boší hroby, kříše, kasatelny,

KBOoZ C ooo Y az, fevomžrámce na obrazytiky atd. die a esané rámci

premie,fotografé a lomy Jm 4 nábytek a

RÁ AAARARAÁŘÍŘÁŘÍKŘ
AA

křesťanský dělníko
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce".
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.
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Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

Bynovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Málbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručnje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
štho aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

Sice 1 se šelemými
rámy, sítémi vsasením.

Veškeré rozpočty, akizsy 1 odborná rada bezplatně, boze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

RY> Nosčetné veřejná i písemnápochvalná uznání. ji
Založeno rokn 1836.

Katolické organisace žádáme,
by hojně rozšířily ——

kaposní kalendář
PRE-na rak 1908<

Atelier pro oírkevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef MUhl "Xucpcenástupce,
v Nové Pace (Čechy),

provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

“+

Četná doporučení od veledůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí.

O0000000000
Kupte si důkladnýspis: "oj

Z domácnosti sociál. demokratů.
Řada I. Píše J. P. Hradecký.

Cena 1 ex. 16 h, 60 kusů po 14 b, 100 kusů po 12 h.

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král.

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

In. G, JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

+abraniční,

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XODODOVŮ

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolí Pajkrá: spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker József
kórůt 18 „s. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —

Vídeň=VIl.,Mariahilferstr.

J

splátky. NB=

Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartont nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
daným KK6--.

**

JR
Ja

Na skladě jsoutéž dopisnice 8obrazem
Lva XIII, + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

AL |BU OUJ
Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové

nabízí školní knihy:

l. Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 h.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

| Cena 1 výtisku vázaného 64 h.
3, Velký katechismus

katolického náboženství.
Cena 1 výtisku vázaného 90 hb.

Katechismyjsou na valné schůsí biskupů ra
kouskýchve Vídní dne 9.dubna 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 180, slevou proti botovéma zaplacení.

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr. čkoních rad, nýbré za 11

lístků — ješ pojednom vlepeny jsou 8 příslušným vysvětlením do každého výtisku — vydají se z výtisky pří

padnáho druhu katechismu prochudé. Dle poměru,v jakémtechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.ČD“
pb

Adalbertinum.

Fotografie nejlepší.
Ceny nejpříznivější.

Zvětšování podobizen v krásném platinovém
způsobu též z přinešených podobizen méně

zachovalých, v nejumělejším provedení.

Moderní socesní stojánky
pro podobizny a rámy v největším výběru

vždy na skladě.

P. T. dachovenstvu zvláštní výhody.

estanský
Výtečný tento

nejméně 12 ex

Jos. Polák

|čBroodBoBD
organisační kalendář jest pomůckon dobrou

le. —

v Hradči Králové v Adalbeřtinu
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UKLÍ aje:towis+ JKT ORČEJ Ka
sklad uhlí a dříví

| Dodávámuhlína povozyi na celévagonypři sníženýchcenách. g Plotištích u Hradce Král.

Přímé dohodnutí žádoucno.

o
Pro P. T. pány pekaředodávám uhlí hnědé nejlepšíchznámek na celé gap“ Též doporučuji svůj h jně zásobený sklad

vagonypřicenáchnejlevnější. dříví palivového, měkkého i tvrdého, V)
o 00 © ©RozšiřujteRH O

Prvníc.k.místodržitelstvímKunces.Časové úvahy!! Domek (malá villa). m V

hudební v obciLobně,'/, hodinyodNechanicv lesnatékrajině na potoku Bystřicise prodá anebo pro

pěvecký Malýstudení-- oa ae .
ústav M. Nepeřeného| studující dívka = >

(pošta Necbanice.

==v Hradci Králové.=

Nový škol. rok začíná 15. září 1907. Bližšíadělíadministracet. I

= Zápis = | BotskInitskéma
od1.září4r. denněod8.do12.hod. dopol TA = =

a od2.do4.hod.odpol.v místnostechústavui Do Hradce Králové a okolí!

:: v Dlouhé ulici čís. 200. ::

Dovoloji si ve'ect. P. T. obecenstvu ve známost uvésti, že be svůj

am (Azavod zámečnický
wap-přesídlil JE

(1. a violoncello. 1:

do Pětidomí č. 404 (naproti ,,„Krétě““)

Všickni žáci přídržování jsou k hudbě

a zároveň značně rozšířil.

sborové a hlavně k hudbě komorní.

Vyrábím železný nábytek všcbo drubu, jako: postele, mycí stolky. stojany na
šaty a na deštníky, drátěné matrace do postelí, stoly, židle, verandy do zahrad a pod.
do oboru toho patfiel věci.

Upozorňuji na pvoji vlastní výrobu drátěného pletiva všeho druhu a sice: drátěné
ploty, vrata, prohazovačky, mříže do oken a jiné.

Veškeru stavební i umělou práci zámečnickou, jakož i aprávky vňeho druhu při

se
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Legitimace am NPA jimám a rychle a levně zhotovuji.
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Mat. Nepeřený,
varhaník při kathedrále a

:: státně zkoušený učitel hudby. ::

zachování její i v nových místnostech. V úctě veškeré
dle S 2. shromažďov. zákona
zedne15.listopadur. 1867 Josef £E locelz,

na NE dostati lze levně stavební a nábytkové zámečnictví.

v Bitapské knitskémě v Hradi Káloré BOBOBEOS

Akciovýkapitál K4,000.000.— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
h devis, valut atd. Výměna kuponů. 1:

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.
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Vklady napoklad,boukázky4 odednevloženído dnevybrání.

Stav vkladů konosmčervomoo K10,722.102-70.

n" Telefonč. 9, Fihálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.„z
Mojitel: Pelltiéké drušetvo tiskové v Hradel Králová. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antoním Pochmon. —Tiskem Disk. knihtiskuraz +Hesla K7.
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K sjezdu „Volné myšlonky.“

(3) Každá nová věc zvědavce láká. Tak i
Volná myšlenka, která vlastně novotou není;
věci, jež zde již dávno byla, dá se nový nátěr
— a prodá se prostomyslným lidem jako nová.
Kdo s jakoukoli novotou protikatolickou na
trh přichází, hned nalezne v pokrokářských
kruzích statečné pomocníky. Vždyť sa přece
jedná o — pokrok. Začnou-li protikatolickou
akci třebas mládenci sebe mladší, kteří vůbec
ani času neměli vážně otázky sociální nebo
bohoslovecké řádně prostodovati a kteří trousí
lež za lží, nesmí „pokrokový a svobodomyslný*
mož proti jejich čachrářství mluvití. Jedná 86
přece o — pokrok. Proto i šedivý pokrokář
musí á musí bujaróma zelenému mládí slou
žiti, i kdyby jakkoli pozoroval, jak tací mla
dici šíří šviudle Haecklovy, nesmyslné proti
biblická fráze, atd.

Volná myšlenka! Jest to proti církvi.
Ergo — všecka kola pozrokářských strojů
v pohyb! Ti, kteří si dříve padali až hrůza,
v evorném šiku táhnou nyní za praporem ně
kolika lidí, kteří dosud nijak neprojevilí docha
účeného samostatným odkrytím něčebo nového,
dosud neslyšeného. Ale rázem jsou z nich hr
dinové dne.

Atak dělá reklamu „Čas“ (nepoctivý aluha
Masarykův a soc, demokracie), „Právo lida“,
katolicko-čidovako-evangelicko-národně-sociální
„Politika“ (taky-pokroková |), atd.

Misto učených rozprav podívejme se na
kousky těch lidiček, kteří prý chtějí obroditi
u nás národ „Volnoa myšlenkoa.“ Měli jsme
v Čechách pravé velikány dacha — měli jsme.
Teď zde jsou pouhé karrikatury, které horečně
se namáhají markýrováním jiných vzbuditi
zdání, že dostupojí nejvyšších vrcholů. Čeho
nedosáhli nejavědomitější, nejbystřejší a nej
obětavější národní hrdinové práce, to prý dají
národu oni. A zatím pozérství, malichernost
přímo z jejich jednání čiší.

Všiwněte si na př. pózy dr. Bartoška,
který looi prohlásil v trpělivém „Přebleda“:
„Jsme vědecky deterministy (věřícími, že vše
Se děje nutně, že na př. vývoj lidetva není
řízen svobodnou vůlí duchů, ale natností. Pozn.
red.), v tbeorii budeme odmítat svobodu vůle,
ale prakse naše jest opačná. My nadále 800

FEUILLETON.
Ohlášky.

(M) Josef Čermák mnohá léta jezdil sám a
sám ze S. do Jedomělic pro mléko. Nera s Hektor
vozívali ho sehnutého, držícího dýmku v ústech,
po silnici ku »Skalkéme, odtud dolů k »Brůdku«
pelášili psíci jako dva závodní koně, vytáhli eky
páž Čermákovu k Písku a tam. zastavili. Josef
vědy vytáhl se z vozíku, postava jeho jako kdyby
konce neměla, když údy se vzpřimovaly. Vstal,
Jedním mohutným krokem ocitl se v krámku
Anny Semrádovy, vypil za tři hořké s jel dále,
Tak provozoval to asi dvacet let. Ráno časné
vyjel, o 6. hodině se vracel už se zásobami pro
hladové žaludky B. ské.

Nikdy mu nenapadlo, aby na Annu Semrá
dovu se blíže podíval. Byla chudinka vdovou už
Šest Jet. Jaro mládí dávno již jí uplynulo, sprchal
pel půvabu, přes to však byla to ještě osůbka čilá
a švarné. A byla by se vdávala třeba hned znovu.
Ale byla přece ještě trochu ješitná a myslila si:
»Všsk on někdo přijde.« ©

Ale oikdo nepřicházel. Hospůdka Semrádové
sna Písku« byle po celý rok jakoby zakleta. Jen
sem tem přejel po silnici formen, vlil do sebe
senechutí kyselé slevky a pokrmiv, s hromobitím
na rtech ujížděl dál ke Kutrovicům. Jinak bylo
ticho a pusto celý den. Ann: Semrádová měla
dosti času rozjímati o svém plánu. A tu pojala
strašlivé rozhodnutí: «Do roka musím býti vděna
stůj co stůj.«

Ale koho si vzíti? — — —
Čermáka potkalo neštěstí. Nera chudák stará

mu zcepeněla zrovna před hospůdkou +»naPísku«,

díme, odsuzujeme, trestáme dokonce i smrtí.“
Člověk zdravých smyslů se táže, zdaž takové
problášení může napsati muž, ktorý má všech
pět pohromadě.

Anebo: „Volná myšlenka“ loni v čísle 7.
vypsala cenu 1000 K, jež prý bude vyplacena
každéma, kdo přivede pravého čerta čili dábla,
nebo aspoň pravá čertovo kopyto, pazour nebo
jazyk. — Takhle chce bojovatí proti naší církvi.

Toble ož není obyčejné čtveráctví, to jest
kousek nezbedného hoška, jemuž by mělo být
za trest uloženo učiti se té části katolického
katecbismu, která poučuje o dobrých a zlých
andělích. Takový šosácký nápad mobl se ještě
tak předložiti v XVI. století Luthrovi, který
dle svého tvrzení viděl ďábla jednou v podobě
psa, podrubé v podobě vepře, bned zas v po
době hořícího víchu atd. Saad tedy také viděl
někdy ďábla v takové podobě, v jaké si ho
předvésti přála „Voluá myšlenka“ Takové
nezbedné vyzvání má býti dokladem — vážné
pokrokové práce.

Jiný kousek slonpů „Volné myšlenky.“
Sám redaktor Masarykovského „Přehledu“ byl
úucen proti nezbednosti těchto lidiček vystou
piti 12. prosince minulého roku tímto pro
hlášením:

NNejnovější kousek Volné myšlenky jsou
zaslána v Právu Lida a v Čase 16. prosince.
Zasláno Práva Lida překracuje znění našeho
článku zo školské hlídky a dodává k toma ně
jaké povídání, do kterébo nám nic není, a
které je patroě stejně pravdivo jako ostatní
invektivy povedené pvšesvětové ligy.“ V Čase
zas p. Pelant zapírá svůj výrok citovaný na
scbůzi v Merkura (7. proa.) red. Svozilem v po
lemice proti p. Myslíkovi a dodává s ušlech
tilostí tomato draha lidí vlastní, že „potoacblý
redaktor Přebledu věc dle svého Šťouravého
způsobu zašmodrchává a falšuje pro Svou 0
sobní pomstičku celou kontroversa p. Svozila
s p. Myslíkem.

Mohl bych dokázat ještě jiné věci (zejména,
že p. Pelant, ač to zapírá, výslovně prohlašo
val prof. Masaryka za nepokrokového, proto
prý, že se modil otčenáš), ale p. Pelant po tom,
čeho se dopustil v Čase, nestojí za to, abych
8 ním zevrubně jednal jako 8 vážným člověkem.
Oa vůbec nebyl na schůzi v Merkaru, nic tedy
neslyšel — a přece se opovažuje mně diktovat,
co jsem tam směl slyšet a cu nelE—=———————————
Svalila se ani nehlesauvší s vyplazeným jazykem,
několikrát sebou trhla a byla mrtva, Josef Čermák,
který právě chtěl zahnouti k Semrádové, díval se
na mrtvolu Neřinu jako omámený, pojednou počal
se vytahovati z vozíku a vzpřimovatí, jeden mo
hutný krok — a byl u Nery, Hektor moudře
hleděl na mrtvou svou družku a očichával ji.

Čermák stál jak omráčený. Co se jí to stalo,
Neře? Vždyť nebyla ješté tak stará, měl ji teprve
jedenáctý rok.

»Tak už přece zcípla«, ozvalo se od krámku, —
Semrádová Anna vyšla ven — »já fo na ní viděla
už každý den, už sotva lezla, vy jste ji dávno
měl dát antouškovi. Fuj, jaká je opelicbaná, celá
olezlá, jako — — —.« Ale nedopověděla hbitá
ústa Annina, zůstala pootevřena, dokořán se otvírala
čím dále, tím více.

»Vy pláčete, Čermáku? Ale jděte, jděte, dě
tino stará, pro psa plakat. To jste si přece mohl
myslit, že Neru věčně míti nemůželel«

Ale Čermék plakel jako malé dítě, usedavě,
Upokojil se teprve, když mu Semrádová nalila
hořké třikrát po sobě. Napil se, odpřáhl mrtvolu
Nefinu, hodil ji vzadu do vozíku a chopiv se voje,
jel s Hektorem k Jedomělicům pro mléko,

Od té doby však si Čermák Semrádové a
Anna Josefa více všímali. | Čermák zpozoroval
k svému ustrnutí, že cítí se osamělým, opuštěným
ve světě jako kůl; Semrádová s podivením uzřela,
že Čermák jest tím jediným jejím vyvoleným. Za
stávky Josefa u Anny byly čím dál tím delší a
upřímnější, Josef už ani kořalku neplatil, u vo
zíku měl zapřaženu dvacetiletou kobylku Sem
rádové, Hektor jen běhal kolem a vesele štěkal,
Zkrátka a dobře, měla býti svatbe.

Nu a tu Anna, jsko polovička v blaženém

dmserty se počítají levmě. i :

Obnovavycháví'v pátek v poledne, | Ročník XIII.

Jak vidět, Volná myšlenka dospěla již
k úplnéma klerikalisma. Účel jí světí prc
středky, jako jezovitům (?)),a májineomylného
papeže. Ba vlc: římský papež ja neomylný
pouze, když mluví „ex cathedra“ — papež
Volné myšlenky je neomylný i když spilá
v Čase, a dokonce je i vševědoucí u všudy
přítomný. On je i tam, kde není, slyší i to, co
neslyší.“ — A takoví malicherní lidé, které
„Přehled“ tak případně a důvodně charakteri
soval, hrají si pa spasitele národa, na muže,
kteří dokáží víc než Rieger, Palacký atd.

Několik lidí seskupených kolem „Yolaé
myšlenky“ při patření na ponířeně skloněné
páteře jiných „svobodomysluíků“ dostalo až
příliš velikou kuráž. Vypadalo to tak, jako by
lasička chtěla skoliti silného tura. Rozkazy,
stovění se na vysoké kothurny atd. byly už
tolik troufalé, že ©Masarykovský „Přehled“
napsal 13, července m. r.: „Volná myšlenka“,
jak u nás vystapuje, není a nebude tím, čím
ji chce míti dr. Bartošek, Je fo nesmášenlivá
sekta, která, kdyby mohla, znásilní každou volnost
odpůrcova projevu stejně jako inkvisice.“

A nedivmo se. Vždyť dr, Bartošek se vy
jádřil na př, že po vyloučecí náboženství ze
škol musí se zakázati rodičůru vyučovati dítky
náboženství doma. Kam by už tahle „volno
myslitelská“ policia se svými fermany chtěla
vniknoati! Nestávají se přímo komickými?

Dr. Bartošek v Klášterci loni učinil „u
čený“ objev, že „farizeu3“ jest slovo řecké,
znamenající po česku „kněz“; uejsou prý tedy
farizeové lidé pokrytečtí, jak. „klerikálové“
lidu nalhávají. Takhle zná Bartoušek význam
hebrejskéhoslova „Perušim“ | Pak s ním vážně
mlavte. V historii prvního křesťanstva hned
objevil bez dlouhébo studia věci dosud neslý
chané od žádného učence.

Prý pohapští kněží stali se křesťany; pc
něvadž viděli, že to jinak uepůjde, „natřeli to
po křesťanskn“. Pak s Bartoškem vážné mluvta.
Chlapec z nižšího gymnasia ví, že za prvoího
křesťanství vláda pobauství a tím i kněžstvo
pohanské tolik podporovala, až každému ne
křesťana se zdálo, že to nepůjde — s křesťan
stvím. Vláda první křesťany a zvláště jejich
kněze mrskala, křižovala, stínala — a právě
pohanští koěží, aby sí zachovali existenci, by
to měli „uatřít“ z chytrosti po křesťansku!
Prý také pisatelé ovangelia ueměli ainysla pru

párku zkušenější, vysvětlila Josefovi, že musí dc
jíti na faru a prosití o ohlášky. Josef? Kdepak,
ten nevěděl vůbec, že se něco nu světé děje, od
smrti své maminky, mlékařky jezdil s vozíkem,
jeho celý svét byla silnice ze S. do Jedomělic.
A teď měl jíti na farul

»Nepůjdu, jdi sama!«
>Ale, Pepíčku, pro mne jako ženskou se to

nesluší.«
»Pro mne také ne, vždyť bych se tam sty

děl.«

»No, až budeš tady v hospodě, tak nesmíš
se také stydět.«

»A nač jsou ty bloupé ohlášky ?«
»Já nevím, ale musí to být!«
Konečné Josef dal si říci, zaklepal jednoho

dne na faře v Tuřanech, vstoupil do dveří u pana
faráře a zajíkavými slovy prosil o svatbu, Vše šlo
dobře. Nakonec ptal se, vzmuživ svoji duši: »Pane
faráři, nač jsou ty ohlášky ?«

*To je tak, milý synu! Ohlásit se ten za
mýšlený sňstek musí, nemá-li snad někdo proti
nému nějakých námitek, nedělá-li si na příklad
na vaši paní nevěstu právo někdo jiný.«

A tak! Teď se Josefovi rozbřesklo v hlavě,
— Úzkostí umíral při prvních ohláškách, že hned
v kostele vyvstane někdo a bude sí činiti na jeho
Annu právo, ale všude bylo klidno. — Večer se
děl pan farář u stolu, když v síni zadusaly těžké
kroky, rázné zaklepání na dvéře — a v nich ob=
jevila se kosmatá Josefova hlava: »Jemnostpane,
ješté tu nebyl nikdo, že by si na Annu dělal
právo, že by ji chtěl ?«

Pan farář užaslý nepochopuje, hledí na Jo
sefs; najednou rozpomněl se a povídá přívětivě:
»Ne, milý synu, mohl jste být bez starosti l«



historickou pravdu. Takhle soudil dr. Bartošek
— dle sebe a enad také dle překrocovače Ma
chara. Pak s takovými až příliš volnými my
eliteli vážnědebatujte|

Když se mělo založiti české gymnasium
katolické na Král. Vinobradech, ta velice volní
i méně volní myslitelé spastili protestní povyk,
až uši zalebaly. Volní myslitelé jsou pro vy
loučení náboženství ze škol — u teď tak ve
Jiká odvaha „klerikálů“ | — Později nato za
ložili si talmudističtí židé v Praze konfeesijní
německouškola „Talmud-Thora-Schole“ pro ná
boženskou výchovu židů. Kolik protestů podali
volní myslitelé proti nečeské škole této? Ne
divte se jejich náblé snášelivosti, Vždyť hlav
ními (s části se skrývajícími) vůdci Volné my
šlenky jsou židé. Kde pak těm ublížit! —
Naskýtá se však otázko, zda má český národ
bez protestu trpěti hotovou komedii „volných
myslitelů“, kteří se domnívají, že chytrou spo
lečenskou nedůslednosti dojdou nejdále.

Volní myslitelé! Ještě v čerstvé paměti
jest průvod katolictva přes Václavské náměstí
k residenci arcibiskupské. — Sblukli se volní
myslitelé, sociální demokraté; na průvod bylo
pliváno, za katolickými ženami mečeno. Stal
86 pokne rozraziti a znemožniti průvod; leč
— náhodon policie musila svým zakročením
„milovníky svobody“ poočiti, že jest potřebí
popřáti svobodu tuké jiným lidem než volným
myslitelům, kteří při té příležitosti své tisko
pisy rozšiřovali.

Ko konci ještě připomínáme, že sám žid
Pollak se pozastavoje nad tendencí sjezdu chy
staného a píše: „Že kongres tento dle podstaty
své nebude shromážděním skutečných volných
myslitelů, nýbrž schůzkoa zapříváblých nepřá
tel náboženství a víry, zejména víry křesťanské
8 katolické,vysvítánejenz ohlášenýchthemat,
nýbrž ve větší ještě míře svědčí o tom osoby,
jež na kongresu povedou hlavní slovo.

K naší situaci.
(Z kruhů poslaneckých.)

Po květnových volbách do říšské rady,
jež nevyzněly pro mladou „strana katolického
lidu“ nepříznivě — aspoň po té stránce, že
oněch 82 tisíc při volbách pro katolické kandi
dáty odevzdaných hlasů svědčí o dosti dobrém
poli pro práci organisační a agitační —nastala
u nás jakási stagnace, tu a tam jen přerušo
vaná nějakým krajinakým sjezdem nebo tábo
rem, jež sice velmi dobře působí, svým však,
byť i dosti širokým, přece jen místním vý
znamem pro stranu jako takovou blubších
účioků nemují.

Práce organisační namnoze vázne. Řek
něme to upřímuě: schází nám nových podaětů.
Nebezpečí je jaksi na čas zažehnáno. Volby,
jež byly dočasným účelem organisace strany
naší, minuly pro nás v celé říši bez dostavení
se vážných příčin k obavám pro budoucnost
aspoň šestiletou. Tak evudí mnozí.

Parlament vyšedší z těchto voleb nesplnil
obavy, jež mnozí k všeobecnému právu voleb
pímu dotud chovali, je kooservativní celkem,
možno říci hodně konservativní. Sociální demo
kracie, na prvý pohled velikých úspěchů při
volbách dobyvši, ztráci se téměř v parlamentě.

(O.
Josef se upokojil, celý týden byl bez starosti,

jezdil pro mléko, stavoval se u Aninky na hořkou;
jakmile však přišla neděle, byla jeho klidnost -ta
tam. Zas napadaly mu úzkosti, že přijde někdo a
že mu drahou Annu uzme.

T druhou neděli navečer navštívil pana fa
rářea ptal se, nedělá-li si někdo na Annu nároky,

>Nikdo« odpověděl suše pan farář.
»Nikdo ?« vrtěl hlavou Josef, mrak potéhl

jeho čelo: »Nikdo, nikdo l«
»Celý týden byl zamračen, u Aany bručel,

koníka dal do stáje, je prý moc utehán a jezdil
sám s Hektorem. S Annou zhruba ani nepro
mluvil.

Přišla třetí neděle, ohlášen nastávající sňatek
Josefa Čermákaa Anny, rozené Křížové, provdané
Semrádové, potřetí. Josef stál v tuřanském koste
liku vzadu, zrak jeho černý, ostříží posupně mě
Hil všechny přítomné.

V plné metelici zavát, navštívil večer pana
faráře potřetí.

sNikdo si nedělá, pane faráři, ne Annu ná
roky? Nikdo tu nebyl, že by ji chtěl ?a

»To se ví, že nikdo«, vyjelo z pana faráře,
který byl poněkud rozbněván, že mu habán Josef
pouští zimu do dveří,

»To já jí taky nechci, když jí nechce žádný,
já si jí taky neuvážu nakrk, Kdyby za něco atála,
tak by se jistě oni někdo hlásila, rozhodl se Josef
a mar.é bylo přemlouvání páně farářovo, marný
pláč a prosby Anniny.

»Když tě nikdo nechce, já také nee, řekl
Josef, koupil si novou Neru a jezdí posud denné
po silnici od S. ku Jedomělicům pro mléko.

Anna však slibu svému, že se do roka vdá,
dostále; vzala si starého Veselého, vážného z cu
krovaru.

Kdyby nebylo fanfárových řečí, jež v prvých
dnech zasedání promluvili její vůdcové — dr.
Boukup, Němec, dr. Diamant, dr. Liebermann,
dr. Adler, Tomášek, Bchamaier — a jež vy
počteny byly hlavně pro ulici, nebylo by ee
vítězetví soc. demokracie v parlamentě ani
ucítilo.

Poslanecké sněmovně předsedá křesť. 80
oiál. Všechny téměř parlamentní výbory mají
předsednictvo konservativní nebo mírné Llíbe
rální. — To všecko jsou zjevy potěšující,a ne
máme-li my v Čechách o vše to největších
zásluh, přece jsme se přičinili, seč jsme byli,
a i na nás padá čásť zdslub. Proto nedivíme
se, když se poněkad odpočívá po boji a když
není té pravé chuti opravovati náspy polo
zbořelé a stavěti nové, přehlížeti zbraně, dopl
Řovati náboje. Stagance u nás se dostavivší je
tedy jaksi přirozená,

Je-li však zdravá? Nemáme-li příčiny
býti právě v této době čilejšími ku práci neš
kdykoliv jindy? Co činil v tu dobu nepřítel?
Spí? Lenoší?

Předně, kdo je naším nepřítelem politi
ckým ? Nedávno ve „Venkovu“ uveřejněný list
posl. Práška k voličům 47. okresu volebního
je v tě příčině výmluvným: „Se všeti stra
nami spíše možno spojení uzavříti, jen ne 8e
stranou klerikální.“ Toť podstatný obsah listu,
Nepraví se jím něco dosud neznámého. To,co
tn řečeno, znají naši agitátoři ze rchůzí už
dávno. Ať zařilo nepřátelství mexi stranou a
grární a 600. demokratickou jakékoli, ať den
níky „Venkov“ a „Právo lidu“ ležely si celý
týden ve vlasech, v neděli, jakmile někde na
schůzi objevil se „klerikál“, jakoby kouzelným
vánkem lásky ovanuti, sblížili se soupeři —
aby spojenými silami rozbili schůsi katolické
strany. Tentýž zjev bylo lze pozorovati i u
etran jiných. Národně sociální strana, terč po
směchu „radé“ —obě jako sestry raku v race
bez zášti, bez nenávisti vzájemné, svorně roz
bíjely schůze naše nebo doplňovaly slabé šiky
»šelené.“ To byl faktický stav, namnoze no
snámý nezapvěcencům, popíraný tu a tam zdů
vodů taktických nebo čiře prospěchářských

říčin.
P Tento stav formálně konstatován, doznán
předákem jedné 3 nejsilnějších koalovaných
stran — Práškem. — Nastalo vyjasnění i po
jiné stráncel

„Neschovávejme se za heslo klerikalismus,
to, oč jde, je katolicismua“, tak volá professor
Masaryk 24. ledna 1906.

Posl. Prášek při debatě o budžetním
provisoriu v letním zasedání říšské rady 66
ještě za toto heslo schovává. Boď z pošetilosti
vlastní, nebo že tato poSetilost, ba ubohost
předpokládá a strany jiné, dejme tomu u naší.
Pravii totiž: „Nejsme proti náboženství, ale
budeme potírati klerikalismus.“ Jalovost této
fráze ocenil hr. Šteroberg v posl. číslech „Lid.
Listů." Je-li Prášek poctivým (aspoň v poli
tice), mosí nyní, když přivinol na svá agrární
prsa realistickou stranu ve svém svrchu zimní
něném listě, výrok svůj odvolati a tak otev
řevě přisnati, jak Masaryk to učinil, co pod
heslem „klerikalism“ míní. S osobami z našeho
tábora jest hotov, ty se k němu a ke straně
agrární nejbůře ze všech na říěské radě cho
valy. „Nejlépe se k nám chovali realisté“, tak
polibuje si Prášek. Nuže, nebudeme brániti
v libánkách. Poměr mezi námi a stranou a
grární vyjasněn nad pomyšlení zřejmě. My
jsme tomu povděční. Bylo-li někde ještě se
ménko pochybnosti o toi, je-li strana agrární
nepřítelem naším, naší strany, jest nyní jasno.
Tedy všechny stávající strany politické —
jediný nepřítel! Stejně nebezpečný ať v soc.
demokracii, ať ve straně agrární. Tato svým
farizejstvím, licoměrnosti, finanční ejtuovaností
svóhbotisku — ona svou pilou agitační, želez
pou disciplinou, Javinovitě so šířicí organisací,
tiskem, prostředky fiuančaími.

Zbývala by ještě strana mlado-staročeská,
jež aspoň v jednotlivcích by neznamenala pro
nás krajní nepřátelství. V politice však nesmí
rozbodovati chování se jednotlivce, nýbrž zde
béře se vždy strana celá se svou minalosti,
tiskem, svými potencemi,

Pro nás jakákoli sbližování s touto umí
rající, marasmem trpící atranou znamenalo by
tolik, jako sňatek mladé dívky se starcem ne
duživým. Otrava jarých sil a ztráta dobré po
věsti pro budoucnost! K tomu se ještě z té
strany sarovým způsobem do nás v tisku kope,
byť i vůdcové její vůči našim lidem v osobním
styku a částečně i postupu na radě řičské ne
byli vyslovenými antagonisty. Bude-li se mezi
námi a stranou tou někdy jednat o nějaký
kompromis na př. při volbách, budeme my

orčozati podmínky jeho a čekati, až ce námvabídno.

Co dělá P Předně nespí! Boc.
demokracie zimničně buduje dále na své orga
visaci, doplňojíc mesery její hlavoč na venkově,
odbývá sjezdy doma, účastní se jích za hra
nicemi, upovĎuje se finančně, zvyšojíc svá do
savadní příspěvky, pojišťojíc se pro případy

neočekávaných proměn zakoupením vlastní
ohromné budovy, způsobilé pro pořádání tá
borů a schůzí v dobách, kdy snad i veřejné
místoosti pro tyto účely budou uzavřeny —
výjimečný stav! — Svým výborným politickým
zrakem měří budoucnost nejen na měsíce, nýbrž
na oslá léta, vědy čilá a obezřetná přijímá
otrocký hold bičované jí strany agrární, šla
poncjí ještě pevněji na šíji v tom vědomí,
že není lepšího pomocoíka pro ni na venkově,
než strana agrární, jež, rozdmychujíc ze strachu
před hrstkou bojovníků našich nejspodnější
vášně, zaslepená nevidí, že ovoce této její
„přípravné“ práce eklidí 800. demokracie.

Nejiná jest práce strany agrární. Všude
upovňaje se dosud jen nahodile utvořená orga
Disace, ŠÍřÍ se tisk, hledí se získati wládež.
Pracoje se ovšem i na ubíjení odpůrců. Ani
80c. demokracie tak nedenuncovala našince
jako příslašníci strany agrární. Pelhřimovsko
je nejsmataějším dokladem. Celé vesnice tu
boněny v době vejpilnějších polních prací
k soudu, někteří jednotlivcí vykonali ožšbi
více cest k souda. Také práce! Tcoří trhliny
v našich řadách. Mačednictví prvních křesťanů
prodělává ta náš abobý lid, který se tak po
ctivě bránil v době voleb. Za to trpí teď!

Mezi námí jsou však mnozí, kteří ge dowmní
vaji,ženějaký „deus ex machina“ zasáhne v tento
vývoj věcía vrátí nám, co každým okamžikem
ztrácíme. A ztrácíme mnoho! Mnoho drobných
úspěchůnám untkápro samé očekásání velkých.

Neschází mezi námi ani těch, kteří jsou
si vědomi opravdovosti situace. Nedůvěřují
okamžitému klidu na obzoru, správně tušíce,
Ze doba nejbližší může nás překvapiti udá
lostmi, o nichž nemáme potachy. Reforma
prára manželského, jež byla jednou ze vzprab
k organisaci naší, bude na podžim přetřásáná
na říšské radě. A pariament nynější — kon
servativní, jak jsme řekli — nezabrání jejímu
provedení. Tomuuž nasvědčuje složení jastič
ního výboru. Zde nebylo možno docíliti shod
vpříčině předsedoictva na konferencí předaedů
klubů, jek toma bylo u jiných výborů. A tak
svolenopředsednictvo:dr. Nitsohe—německý
pokrokář| — Křest. sociálové mají zde poaze
svého zapisovatele! 800. demokraté tu o volbě
rozhodli a tak badou rozhodovati i o otázkách
ostatních. A dr. Diamand, dr. Liebermann, dr.
Winter, dr. Renner — nejsou lidé, jichž jde
na tucet 19. Sociální demokracie vyslala sem
své nejlepší síly.

A plenum sněmovny?! Dosavadní svornost
v hlasování zdaž nebude otřesena různým na
ziráním na rak.-uberské vyrovnání, jež asi bade
první z předloh vládních?| Hořkost jedněch
vůčidrahýmse tak snadnonoodkiádá,a často
sama věc sebe spravedlivější podlehne chvil
kovému rozechvění a náladě nepřísnivé. Tobo
obratní politikové dovedou využít! Padne-li
otizka tato pro nás Špatně, čekejme v brsku
další boje, ovšem že zase i porážky.

Ne marně varovali zejména v otázce škol
ské nejlepší mužové v našem katol. světě za
posledníoh desítiletí před vším optimismem. A
naše zákony v té příčině? Nespočívá-li ráz naší
školy — tu a tam dosti konservativní — na
nařízeních a výnosech odporujícíchznění zákonů,
kterýžto rozpor jen vlivem poměrů před ně
kolika desítiletími vládnoucích se dá vysvět
lití? Poměry ty se však namnoze valně změ
nily. Stačí žádati, aby prováděn byl zákon
platný — a škola bezkonfessijní v prazí jest
nám tak blízka, že nemáme o tom potuchy.

— Vidno z těchto námětů, vzatých ze
skutečnosti, že neškodilo by ze mdloby vás
opanovavší probrati se k čilému, ano velmi
čilémuživota| Dr. Giuseppe.

Úprava Labe a přítoků.
Metuje.

(M) K hornímu Labi patří ještě úvodí
dosti silné řeky Meluje. Řeka tato prýští z pra
mene n Raspenan na hranicích proských. Pro
stranství povodí jejího má roslohu asi 690
km*.Kdežto Úpa má ráz pradké bystřiny horní,
jest Metuje řekou klidného toku, neboť pra
menic se n Raspenavy vo výši 568 m nad bla
dinou mořskou, ústí ve vzdálenosti 70 km o
Josefova ve výši 250 metrů nad hladinou moře,
což znamená na km asi 4659%,,spáda. K tomu
ještě Metuje teče valnon většinou krujinou ro
vinatou, tvoří četné záhyby, které prudkost
toku značné menší,

Zvláštností koryta metujského je to, če
řeka v dolejším svém toku neměla žádného
koryta, které by mělo odváděti vodu povodně,
nýbrž voda její jenahnána po nejvyšších mí
stech údolí a běh její vine se od mlýna ku
mlýnu a přijde-li větší voda, náhony přeleje s
mplaví po celé délce celé inuudační okolí,
kde potom zůstává a nemajíc odtoku, hnije a
celou úrodnou plochu lak: zabahňuje.

Při projektu regulace Metuje jedná 60
tedy o to, aby vytvořeno bylo nové pevné ko
ryto, které by obsállo vody velké, takže bylo



by postaráno o bezpečný e klidný jich odtok.
Koryto tóto bylo bytaké odvodňovacímhlavním
kanálem spodních vod ze zababnělých pozemků.
Přirozenou měrou muselo by při zřízení ko
ryta nového pomýšleno býti a novému projektu
v polohách lnčních připojeno opět zařízení za
vodňovací. U Metoje je zavodňování tím důle
šitější, poněvadž půda dojejšího toku metoj
ského složena jest z vrstev geologických, málo
úrodných, náplav štěrkových s krkonošských
hor, které bez občasného a vydatného zavod
nění ataly by se úplně neplodnými,

Moliorace a regulace Metuje od ústí da
Labe pod Josefovem až k Novému Město nad
Metují je podnikem družatva Metujského, jež
subvencovéno jest ze zemských fondů melio
račních. Projekt ten vztahuje ae na celkovou
délku toku 175 km a plocha meliorační, od
vodňovaci nebo zavodňovací asi 950 hektarů.
Způsob řešení projektu (plány meliorační, volba
opevňovacích prostředků) jest úplně analogický
projekta úpskému. Projekt tento provádí ze
mědělská rada ae svou technickou kanceláří.
Dolejší povodí metujské však trpí ještě jinou
svízeli, která i po provedené regulaci, jejíž

ravděpodobný náklad obaášeti bade 1,600.000
koron, nebude odstraněna. Velké vody labská
totíž jsou vždy vyšší nežli pozemky kol Matuje.

Tyto pozemky údolí metajského tedy trpí
zpátečnými velkými vodami labskými a bývají
na délku několika kilometrů zapluvovány 8
zabahňovány.

Tedy v zájmu regulace Metaje a jejího
účinku zdárného bylo by ei přáti, aby hned za
čato bylo e regulací Labe samého pod Josefo
vem, aby vysoké vody labské klesly a regres
eivnímu inandování zabráněno bylo.

Velice blabodárnou bude projektovaná
údolní přehrada v t. zv. „Pekle" mezi Novým
Městem nad Metojí a Náchodem. Tato přebrada
jakoi na Labi u lesa „Království“ a na Úpě
ve Slatině měla by veliký vliv na celý projekt
podnikavého družstva jak v přičinách regulace,
tak i melivrace, jakož i ua poměry odtoku

povodenokých vod na Labi pod Josefovom.řeti touto přehradou, tentokráte na Metuji,
byly by nádržky zabraňojící záplavám velice
vhodné a účelně doplněny. Ovšem tento projekt
přehrady a údolní nádržky pekelské nedoobází
dosti souhlasu a porozumění. Záleží na druž
etvech, organisacích, obolob i jedaotlivcích, aby
projekt tento uskutečnili.

Labe střední.

Labe střední v Pardubicích jest právě
nyní regolováno. Práce na něm jsou v živém
a plném prouda. V května roku letošoího
sačat byl průkop dlouhý asi 800 metrů, k tomu
přimykají se práce upravující říční tok nad
tímto i pod tímto průkopem v délce taktéž
800 metrů. V regulační plán pojata jest také
úprava ústí říček Haldy a Valdy do nového
řečiště. Regulace tato počíná asi 200 metrů
nad erárním mostem silničním a končí se při
pojením na průkop drahý, pod ústím Haldy
nákladem zemského výboru provedený. Práce,
které se zde vyskytojí, vykonávány json boď
lidmi neb rýpadlem na suchu a baggrem vod
ním. Materiál vykopaný rozváší 80 k zaboz
pečování břehů polní drahou. Touto dopra
vován jest také kámen potřebný ku dláždění
násypů, drn na úpevněgí břehů a kameny k
sajištění pilířů erárního mostu. Výkop ruční
jest obsluhován odvozem částečně radním. Po
zemní bsggr zde zaměstnaný má mohbatnon
denní výkonnost 1300*. Pro odvoz položeno
jest polních kolejí v úbroné délce 6500 m, na
nichž jest saměstnán park 4 lokomotiv a 88
vozů. Vodní plovoucí beggr má denní výkon
nost 300 m*; vybaggrovaný písek, čtěrk, ka
meny a bahno odváženy jsou na 4 pontonech,
jež obsábnouti mohon 12 m* hmoty. Celkové
množství materiálo, jež nutno za účelem mali
orace vybrati, jest asi 230.000 m“, z čeboš na

pozemský ba připadá asi 120.000 m? —moty tyto vybagrované, nejvíce písek, drobný
štěrk a labská červená země vyplňají nynější
fečiště, které, vyjma dolení části, roservované
rybám na doba tření, bude do výše břebů
zcela savezeno. Z materiálu vyzískaného mezi
ústímHsldya Valcbya levéhobřehulabského
zaváženo jest staré rameno pod pivovarem,
jehož černým hnijícím bahnem vzduch pro
celé město byl otravován. Odstraněním této
sdravotnické závady získán byl pozemek vrog
Jose 17.000 m*. Ku dláždění jakož i nasýpání
potřebí jest 12.000 m" kamene, který pochází
ze Skutče a na místo stavební skoro všechen
již dopraven jest. Svaby nového řečištěbudou
dlážděny až na normální vodu. Jakost skuteč
ské žaly sabezpečoje zcela pevnost břehů,
které badou stejně odporovatí účinkům vody
Jako ledu a mrazu. Erární most, který stojí
na pískových základecha kolem něhož řečiště
bude prohlubováno, bude opevněn betonová
ním. Mohotnétakové betonové těleso bylo v mi
nulých dnech u pilíře levého dohotoveno, zbývá

ještě pred bt, který, stojenaskáleopukové,musel býti obražeujimkou, aby opuka pro roz

šíření základů mohla býti vylámana. Na pracech
těchto zaměstnáno je 250 domácích dělafků,
jichž počet tyto dny po čních se doplňuje na
dvojnásobný. Letošní dvě velká vody, zvláště
letní ve doech 15.—320.července zdržela tyto
práce, ba nebývalá výše vody 324 cm nad nor
mál práce mnohé zničila, neb agpoň mnobo
poškodila, položené koleje podemlela, odpla
vila, stroje a lokomotivy záplavou znečistila,
Vzdor těmto nesnázím již letos puštěna budu
voda novým řečištěm, ponóvadě levý břeh bude
po celé délce náhozem a dlažbou tak opevněn,
že vydrží sebe větší nárazy dravých vod.

Chlapecká feriální osada v Luži
u Vys. Mýta.

Deštivé nebe zastíralo celý kraj mlhou
pršky. A přece byl ten kraj nevýslovně pů
vabný a sladký, Něco ohbmurného a slavného
splývalo s tím závojem deště na lesy, vrchy,
pole i laka. Šel jsem od Radimě k Loži. Vy
hlodané zříceniny Košumberka na příkrém
kopci byly mým vodítkem. Uprášen, ublácen
a zpocen seběhl jsem s posledního vršku k Ol
Šince, minol úbledný hostineček, přeběhl lávku,
ztekl příkrov uličku na náměstí lažské, pro
běhl Husovou třídou a vbrzku stál jsem před
cílem své cesty.

Monomentální dům foriálních osad praž
ských stál smuten, celý omoklý, s červenou
střechou vymytou. Ze zadu zaznívaly hlasy
mladých, jarých hrdel. Nadarmo namáhám se
otevříti, chtě nechtě musel jsem obejíti dům
na veliký zadní dvůr. Ta rozkošný obrázek. —
Dvě veliké otevřené verandy plny hochů, ma
lých i velkých, hlačících a radostně povyku
jících. Hráli divadlo. Pan ředitel feriální osady
v Laži, Košťálek, vlídně přijal umoklého
poutníka a zavedl do krahu chlapců. Král,
oděn jsa v hermelín sukněa nějaké přikrývky
8 postele, deklamoval statečně s hrdým patho
sem, a posluchači ráz na ráz vydávali salvu za
salvon zdravého smíchu. A nebyli tam jenom
hoši, byli tam istudenti větší, sextáni, vážní a
vsedlí již pánové, jichž smích již při sopránu a
altu maličkých hrál bas.

A hoši a tvářemi růměnoými, plnými, ne
poseděli ohvilenku, všade zdravý, veselý dach
chlapecký, nekrocený přepjatou kásní. Na pány
učitele dozorce se zrovna lepí, jak je mají
rádi. Uposlechnou na slovo.

A ta vzorná kázeň při jídle! Kuždý má
své místo u velkých, prostých, sle čistě bílých
stolů, na něm veliký krajic chleba a hrneo
mléka. To byla svačina. K snídaní neméně vy
datné viděl jsem drahého dne obrovské žemle
e kávoa. Ráno mají posnidávka, chléb a máslem,
povidly, oběd přímo obrovský, k večeřichléb
8 párkem a pivem neb různé.

Potravy tudíž s dostatek. Však ti hoši
také vyhlížejí jako bujná hříbátka. Rodiče
budou míti radost, až jim místo bladých hochů
příjdou jadrní chlapíci.

Jakmile je jen trochu pěkné počasí, vy
jdou ven do lesa, na louky, ke koupání do řeky
Olšinky, na hrad Košamberk. Nedivme se pak,
že jim tak tráví.

Badova feriálních osad je obrovská. Má
jedno poechodí. Místnosti jsou veliké, vysoké
a světlé. Jsou tu šatny, kde ne věšáčku má
každý hoch svůj reservoí šat a obuv, nocle
hároy, mezi nimiž jsou opravdu nákladně a
účelně zařízené umývárny Se sprchami. Každý
hoch zde má svůj kartáček na zuby, mýdlo a
hřeben. Jsou pěkně čistě vymytí i učesaní
vždy. Postele jsou železné, na matracích prosté,
čisté prostěradlo, na tvrdém polštáři podhlav
nice s peří a přikrývka. Vše je přísně čisté
a v pořádku vzorném. Inspekční světnice jsou
účelně rozloženy, tak že pp. učitelé mohou
ihned v případě nějaké nehody zakročiti.

Užasl jsem, vida zásoby v špižírně, množ
ství příborů, velikost kamen a kotlů, kde
vládne pí. řiditelová. To je jako pro regiment
vojáků. 26 obrovských bochníků obleba se roz
krájí denně.

V domě jsou mimo to ještě vanové kou
pelny a malá nemocnice zcela od ostatních
mlstností separovaná, málokdy prý použitá,
bohudík, leda jen v případě méně vážném, kdy
nohy malých skotačivců utrpí nějeký „úraz“.

Zařízení celé budovy je vzorné.Pečlivé
vedení hochů nevylučoje jich volnost a vese
lost. Mají veliké hříště na dvoře, pak sa sa
bradou, kterou sami pěstují a zalóvají, t. zv.
pískoviště, které i po největších deštích je
suché tak, že omožňoje okamžitou hru. Hrají
sl různě, mnohdy dost divoce, což přináší bujné
povaha oblepecká, ale vždy mají nad sebon
pečlivéoko vlídných ne tak učitelů, jako oše
třovatelů a otců. K udržení pořádku a snadné
evidenci hochů jsou tito rozděleni dle stáří na
čety; každá četa má svého četaře, který své
„maže“ musí znáti nazpamět. Na pochodě spí
vají, bubnají. Mají též evůj prapor, bílého lva
českého v červeném poli.

Přejeme milým těm kolonistům drobných

i silnějších postav, radostných tváří hodně
parného slunce a krásného počasí, aby ještě
tu hrstku dnů, která jim do konce jich kola
nisace zbývá, v plné radosti a zdravém vsdachu
prožili. Vždyť se vrátí beztoho všichni do té
matičky Prahy, krásné sic, ale plaó rmatu, sazí
a špíny z továrenských komínů velkoměsta.
Duený doch brzy aetře as ty růže vykouzlené
na tvářích jejích; jen tělo a plíce postlené
zdravým vzdachem a pohybem v Laoží budoa
lépe vzdorovati chorobám zhoubným.

Je to zásložué dílo, které feriální osady
pražeké každoročně podnikají, ale je to také
dílo nákladné. Takových zdravých krků fivit
po všech těch osadách každoročně, to stojí,
panečku, peníze. A těch naše bamanitní insti
tuce mnoho nemají. Proto prevím: „Dávejte
co možná nejvíce feriálním osadám pražským“

Obrana
(8) Způsob boje těch, kteří jsou

„mravně výše" postaveni. Dr.Herbennapsal
roka 1905 v „Čase“: „Jsem zvyklý, že moje
slova překrucojí v Obnově.“ Vyzvali jame ho, aby
nám pověděl, kde náš list jeho slova překrucoval.
Harcovník za vyšší morálku — se odmlčel a mičí
dosud, ačkoli jame svoji výzvu několikrát nato
opětovali. Zato však nyní (29. srpna) napsal Čas 0
mladočeském „Dnu“: „Chytli jsme ho za ucho a
dokázali mu, že falšuje citáty, což se může dovo
liti listu klerikálnímu, ale ne orgánu dra Kramáře.“
— Tedy tohle má býti pokání realistického „Času“.
Místo co by dokázal, čím Obnova potupil, píše o
katolické žurnalistice pohrdavě dále. Byl docela
„svyklý“ na překrucování Obnovy, ale jediného
dokladu nemobl uvésti. Proti takovému paušálníma
tupení jest náš list bezbranný. „Čas“, který toli
krát nestoudně překrucoval nejenom smysl slov Ob
novy, ale i smysl vět časopisů sobě blízkých (jak
jsme dokárali), odváží se vlastní podvodnou úskoč
nost připisovat jiným. „Čas“ psal Častěji o „mfav=
ních lumpech,“ „šmocích“, atd. Jak nazvati vlastní
jeho jednání?

(8) Oe uvidí elsí volní myslitelé ve
„městé Husově“? Do „města Husova“ volala
česká sekce „Volné myšlenky“ hosty z dálných
krajů. Že se těmto hostům vzhled královské Prahy
bude libit, kdož by pochyboval? Pánové uvidí
Nové město od Karla IV. založené a od husitů
pustošené; spatří památnou skálu Vyšebradskou,
na níž za Karla IV. tak pečlivě bylo stavěno, aby
stavební památky husité v krátkém čase na to
rosbořili. Uvidí veňíkolepý stavitelský památník,
založený od Karla IV.: chrám Svatovítský, jejž
chtěli výstřední husité sbořiti, spatří Karlův most,
Karlem založenou universitní kollej, Karlův chrám
Týnský, Emauzeký, Karlov, krásné práce malířské
a sochařské z doby katolické — a pak, inu pak
případně nějaký ten palcát nebo cep z doby hu
siteké, jakožto symbol anděelivosti „svobodomysl
ných“ husitů. Pak seznají a srovnají, kdy se víc
kultara v Čecbách pěstovala: sda v době „tem
ného katoliciemu“, či v době basitské, kdy počet
obyvatelstva pražského po boření, drancování a
pálení se zmenšil víc než o polovičku. Pak cizí
volní myslitelé seznají, zdaž jest Praha městem
Karlovým či Hasovým“ Tak daleko je také volné
myšlení nepovede, aby příznávali větší právo na
Prahu těm, kteří ji bořili, než těm, kteří ji ata
věli a zvelebovali. U českých volných myslitelů
ovšem na rozumuý úsudek jest marno čekati.

(3) Už uase pokrokové smiřovačky.
Aby strana Masarykovská nepadla, dělají se ma
névry nejrůznější. Co už nejpodivnějších kompro
missů provedla| Smířil se výkonný výbor u Her
benovci, ač si obě strany vyčetly tak hnusné věci|
Y posledním čase dostala se do křížku „Osvěta
Jida“ se Svozilovým „Moravským Krajem“. Roz
vadění sokové si vyčetli takové věci, že by nikdo
nevěřil v možnost solidního urovnání po tolika na
dávkách. Ale co stoupenci „Přehledu“ od Masa
rykovců Be odtrhli, každý spojenec vítaný. Proto
nyní bnde výkonný výbor projednávat roztržky
mezi „Oav. I“ a „Mor. Krajem.““ Ovšem že ge
„Mor. Kr." při tom za jeho nadávky nedostane
žádného citelného pokárání. Nejde to. Smír Be
slaviti bude; předchozí ostré výtky se ossvou
malým nedorozuměním, podá 8eroka s bude zas
dobře. Strana Masarykovská má tu interessantní
vlastnost, že při praktickém provádění své vyšší
morálky vždycky překvapila. Teď už nepřekvapí.
A tible kompromieníci, kteří dovedou k vůli za
chování kliky vcházeti v sdružení nejpodivnější,
vysmívali se „bojáenosti“ těch katolíků, kteří 80
osývali proti arcib. dr. Kohnovi.

Politický přehled.
O svolání sněmu království Českého není

dosud nio přesného rozbodnato. Dne 30. t. m.
počně v ministerstvu financí porada o spořá
dání zemských financí. Porady se účastní
všecky zemské výbory a orgány nančního mi
pisterstva. V novém opravení osobních daul,
jež vláda zamýšli, wá se nalézti pomoc zem.



financím. — Na den*28. září svolává se do
Prahy zemská konference důvěrníků strany
katol. lidu a mladočechů. — Na schůzi výkon.
výboru něm. strany agrární usnoseno žádat
vládu, aby současně 8 rakousko-uherským vy
rovoáním vyřízena byla otázka dvouleté služby
vojenské. Vláda prý zamýšlí za odhlasování
rak. uher. vyrovnání povoliti dvouletou slažba
vojenskou. Něco za něco. — Vynikající něm.
křest. sociál dr. Gesmann prohlásil, fe strana
tak mocná a takového významu, jako jsou
křest. sociálové, mast hleděti, by nabyla vlivu
na státní správu. — Císař odebral se z Išla
k manóvrům, které se právě konají v Kora
tanech. — Příští týden započne v Pešti opět
vyjednování o rakonsko-nherském vyrovnání.
Maďaři chtějí se vyrovnat dle svého bez ojledu
na Rakousko; otázku bankovní a kvota vyla
čují nadále ze souboru otázek vyrovnacích.

Veřejnost anglická « podepsané právě
smlouvy mezi Roskem a Anglií libuje si, že
odtud zahájena nová óra a zpečetěn spolek
přátelství, čímě ačiněn konec dlouholeté poli
tickó řevnivosti a nepřátelství mezi obóma
národy. .

Čar vrátil se dv Petrohrada, kde se sú
častnil slavnosti vysvěcení nového chrámu na
památku zavraždění cara Alexandra IL —
V Rasku zase přitažují židům. Žid, který
z pravoslaví vrátil se opět k židovství, zbavuje
se občanských práv a bude vypovězen do ob
vodu židům vykázaného. Také na universitách
zaveden dřívější obmezený počet židovských
studentů. — V Oděse tak zvané „černé sotně“
splácejí židům a studentům, že osnovali v Oděse
nepokoje; četné krámy židovské vypleněny,
při čemž něco mrevých 8 mnoho-raněných.

V Marokku šíří se nenávist proti Evro
anům — tři aultánové stojí ta proti sobě.

Štarý sultán Abdul Azia dovolává se ochrany
Francie a Španělska. Španělská vláda vystupuje
nyní rázněji, cbystajíc 86 vojensky obsaditi
Tanger, Tetaan, Lazaš, Tkazar a Kobír. Boje
neustávají.

ve “ o
Z činnosti katol. spolků.

Slavnost Jednoty černilovské. Dne1. září imposantním způsobem naši katoličtí kolla
tarníci oslavili desítileté trvání čilé svojí jednoty
gvatováclavaké, Slavnost vydařila se nad očekávání
stkvěle, třeba že dvakrát se spustil déšť. Již o
půl 6. hodině ranní zvěstoval budíček, že pro
nás nadešel den slavný. Přibyly na naší slavnosti
podíla bráti bratrské jednoty z Hradce Králové,
Náchoda, Holohlav, Třebechovic, Týniště a Boro
hrádku, jimž všem vzdáváme vroucí dík. Před 10.
hodinou sestavil se imposantní průvod se čtyřmi
prapory na silnici před spolkovou místností. Včele
stály četné družice v ladných národních krojích.
Pak za zvuků pocboda uastonpena cesta do ko
stels. Tam měl slavnostní kázaní vadp. kanovník
Dr. Šule, čestný člen jednoty, který s ní horlivě
spolupracoval. V promyšlené, od srdce k srdci
jdoucí řeči odporučoval všem členům křesťanskou
statečnost, vytrvalost a lásku. Poukazoval na to,
jak mnozí dají se bned z počátku zastrašiti pře
kážkami, tak že ani organisaci nezačnou. Pravý
křesťan však má ardnatě se postaviti v boj 1a
duchovní statky své dle příkladu statečných synů
elrkve. Leč začíti praze -—to nestačí. Natno v dob
rém díle pokračovati, v práci zdárné vytrvati a
kdobrému konci ji dovésti. Začal dobře Saul, Ša
lómoun, Jidáš — ale Špatně skončili. Lépe jest

skončiti Špatně. Všecka dobrá práce by věsk málo
gnamenala, kdyby v jednotě nevládla pravá křes
fanská láska A lásku nntno rozšířiti ina ty, kteří
jsou protivníky našimi, chceme-li kráčeti stopou
Kristovou. Zavrbujme chyby, hříchy našich od
půrců, zavrbujme rozhodně zlé vlastnosti, ale lidi
jako své bližní milojme, ať jsou to kteříkoli. Po
kázaní sloužil slavnou mši sv. vldp. děkau Seidl
sa assistence místních pp. kaplanů a dp. Kozy
z Libřic. S kůru zaznívaly pečlivě secvičené zpěvy,
jež byly střídány velmi pěkofm zpěvem lidu dole
stojícího. — Odpoledne o 2. hodině konán mani
festační průvod s hudbou, jehož seúčastnilo ještě
větší množství než ráno — na 1200 lidi, Pak ná
sledoral v zahradě p. Jiodry koncert; výkony do
bře secvičené kapely odměňovány zaslouženým
potleskem. Již však za krátko blíšil se slověstný
mrak, zdvihl se vítr. Účastníci odebrali se do sálu,
kdež vyslechli poučnou přednáška jednatele dp.
Mynaříka o vývoji místní jednoty. Začalo se £
počátků nepatrných, plno nepřízně na různých
stranách, tak že někteří ztráceli statečnost. Ale
jiní pokračovali srdnatně přes nepřízeň doby,
přes nectné pomluvy a zámyslné překášky dále,
až jednota vzrostla ve spolek tolik mobutný.
Za obecné veselosti předčítal řečník pomluvy, ja
kými byla jednota pronásledována prolhaným
tiskem. Všichni svědci činnosti jednoty se smáli,
jak neobratně se o nf halo. Takové však příkoří
dle slov řečníka nemá nás popuditi k hněvu proti
nepřátelům. Budiž naším vůdcem láska, jak již
ráno kásáno. Za beslem „Maria bez poskvrny po
čatá“ srdnatě a věrnó máme kráčetí v boj sa
Boha, vlast a krále. Delší řeč přerušováns výkřiky

poublesu a ku konci odměněna bouřlivým potle
skem. Pak ještě vldp. děkan Seidl promlovíl sr
dečný doslov. — Zatím venku po dešti a bouří
Be vyjasnilo, Všecko spěchalo do zahrady, kdeš
v pěkném koncertě pokračováno. Pro obveselení
provedeny též obratně některé výstupy a pod.
Celá alavoost skončena za radostné nálady vě
nečkem. Výbor jednoty vadává ardečné díky
všechněma každémuzvlášť,kdosejakýmkolizpů
sobem o zdar slavnosti přičinili — zvláště pak
vp. Janu Petráskovi, který horlivě řídil všecky
práce přípravné, a volá další činnosti: Zdař Bůh|

Z Týniště ». Orl. Katolické spolky zdejší
pořádaly 1. září schůzi v sále Panského doma,
kterou zabájil p. místopředseda Typlt; přivítav
členy a hosty, udělil alovo ioženýrn p. Lad. Ma
lému, který promluvil o reformě práva manžel
ského. Byl odměněn za znamenitou promlavu hlač
ným potleskem. Pak p. učitel Šmídtázat se řač
níka, proč užívá slova „posvátná instituce.“ Tázaný
odpověděl, že bo lituje, poněvadž jako katolík má
věděti, že u nás jest manželství svátostí. P. učitel
dále pronesl mínění, že při moderním mauželství
by děti nabyly většího vzdělání než při domácká
výchově. Uváděl za příklad — Japonsko. Odpo
věděno mu, jak by to vyhlíželo, až by se řeklo
dětem: „Běžte si 8 maminkou do asyln a k tatín
kovi se nehlaste!“ Pane učiteli, o děti vždy nej
svědomitěji se dovedou starati řádní rodiče. Nikdy
neužije dítě takové péče, radosti a lásky, jako u
krbu rodinaého — třebas chudého. Po p. Smídovi
mluvil přírodní muž, soudruh p. Růžička, který
hovořil tak rychle, še mu ani nebylo rozuměti.
Nato tázal se p. Bičík, kdo vlastně chce tu roz
luku, načež p. Typit odpověděl, ža to v Rakousku
nejdřív chtěla požidovětělá advokátní komora ví
deňská, po ní přišla komora pražská, v níž židov
stvo má také veliký vliv. Naposledy domlonval p.
učitel Koláček, že by prý ta rozluka nebyla tak
zlá. Odpovídáme, že dobře víme, co už zla natro
pila v Americe, až se z toho sám president Roose
velt za hlavu chytá, a jak hrozně působí ve Fran
cii a jinde, takže i spisovatelé nám nepřátelští ji
zavrhují. Podotýkáme ku konci, že naši odpůrci
do Bchůze 66 dostavili, ale že četní našinci uchá
zeli. Odložte již všichni liknavost, noste hrdě svoje
odznaky, dostavte se všichni vždy jako jeden muž
do následujícíchachůzí|

Z Opočna. V neděli dne 1. září t. r. za
ložen byl u nás „lidový křesť. sociální spolek pro
farní obec Opočenskou.“ Po zahájení schůze pro
mluvil vldp. Dr. Reyl poutavě a pončně o důleži
tosti katol. spolků zvláště za našich dob. Přítomní
8 napjatou pozorností vyslechli řečníka a po vy
zvání, aby ku spolko založenému přistupovali, u
činilo tak přes 80 členů, mesi nimiži několik žen;
8 i nyní ještě dodatečně jiní se přihlašují. Dou
fejme, že nový spolek tento zdároě pracovati bude
na poli křesť. sociálním. O přístřeší nového spolku
postaral se obětavě vdp. děkan Řehák, slošiv
členský podíl 100 K pro Kodymův dům v Opočně.
— Zdař Bůh!

Když byla zřízena společná Iutherako-česko
bratrská konsistoř v „samí mezi sebou
jak političlí tak kněží se nesrovnávalí, jední druhé
podklídali, i mezi těmi dvanácti obmovenými kon
sistoriány veliká mesvornost byla, jední druhým
na vzdůru (na vzdor), co mohli protimyslného, čí
náli, jedni druhá haněli, pikartovali, kalvinovali,
že se jedni pod druhých pláštěm kryjí, soběvy
čítalá askůro ma šré děliti se chtěli. Děkamstvído
vsípřenášetichtěli změst, každýchtěl svouotru
míti, o agendu (stran obřadů) míkdy se smásti ne
mohli; . . . ani la konfessí česká, ani augšpurská
jim obstáli nemohla, stary i movy sakrameniáře
si vymyslili, augšpurskou varialam ei invariatam
confessionem nazývali. | Němečií kněží, zvláště ci
zozemci, keráž páni stavové beze všechjejích zd
sluh k své konsistoři a konfessí přihrnuli, naproslo
tou konfessí ans konsistoří říditů se nechtěli“

Tak Kezelius v kronice Boleslavské.

(Winter: Život církevní, 340—1)

Zprávy místní a z kraje.
(/ © mluulosti Hradee Hrál. Dne7.září

r. 1886 vyšel oheň s č. d. 18. v Hradci Králové
a rosšířil se pradkým větrem až k č. d. 22. —
R. 1654 klempíř Frant. Stein vztyčil tiaru na
kapli sv Klementa, do níž byl vložen pamětní
spis sepsaný P. Jos. Ant Šrátkem. — R. 1855
přijel do Hradce Králové kardinál arcibiskup

pražský a byl zde slavnostně uvítán. CA oluĎpřijel za příčinou oslavy kněžských drahotin bi
skup: Karla Borrom. Hanls.) —R. 1863 byly u
jednány podmínky, pod kterými vojenský erár pro
půjčuje gymnasiu potřebná mistnosti v bývalé
jesuitské kolleji. — R. 1870 stalo se v obecním
sastupitelstvu usnesení, by škola reálná byla ros
Mřena postupně na vyšší o šesti třídách.

Konesrt Josefa Jandy, virtuossDa
klavír v Prase, koná se v Hradci Králové v sále
Besedy dne 21. září o půl 8. hod. večer. Pořad:
Beethoven: Sonata Es-dur, op. 81., č. 8. a) Allegro.
b) Allegretto vivace. ©) Moderato e grazioso.
d) Presto con faoco — Bach: Fantasia cromatice

con faga, D-moll. a) Molto allegro. b) Allegro
moderato. — Jos. Janda: a) Robineteln, Polka de
Concert. b) Variace na vlastní thems. — J. Brebme:
Variace a fuga os Hnaendlovo thema, op. 24.
F. Liszt: Fantasie de „Don Jaan“. Vetopné 1 K,
rodina 2 K, studentský lístek 60 hal.

Moře české práce. Témito případnými
slovy možno charakterisovat „Výstava veškerého
českého časopisectva“, pořádanou ve dnech 15. až
29. září 1907 v Hradci Králové, ve prospěch
stavby Sokolovny. Co ve výstavě zříme, je průsek
současného českého ducha. Nalezneme tu ve vzácné
úplnosti veškeré politické listy všech směrů a od
stínů — vezdejší to náš cbléb duševní, kterýž
Jíme všichni. Jsou tu veškeré listy odborné i sta
vovaké, Širšímn obecenstvo většinou neznámé. Jeon 
zde všechny listy věnované vědám a umění —
zkrátka pravé moře českého soažení ačeské práce.
Tato výstava ukáže vám, jak myslí a cítí, jak
pracuje a bádá, jak boří a tvoří, jak zápolí a
atrádá hlonbavý český doch uejen doma v troj
jediné vlasti, ale i v porobě pod Tatrou i v ci
zině: v Babyloně nad Dunajem, v kulturních cen
trech západních a východních, i daleko za Oceánem
v Americe. Celá ta velká. po světě roztroušená
rodina česká, celá ta četa Českých veřejných pre
covníků dachem a perem sešla se tu u nás kde
staveaičku a předkládá nám ukázky svých prací.
Proto kdo hledáš opravdovépoučení,přijďa popatřI

Dary. Bývalá jaroměřská skupina Z. J. K.
D. darovala ze zbytku svébo jmění 11 n katolické
organisaci, 10 K Všeodborovému sdružení křest.
dělnictva.

Úmrtí. Vldp. Josef Červenka, farář v Ném.
Rybné, dokonal pozemský život svůj v okres. ne
mocnici v Hradci Králově dne 4. září 1907 v 64.
roce věku svého, v 40. roku svého kočžetví. Tě
lesné pozůstatky v Pánu zesnulého kněze budou
v pátek due 6. září t. r. v kapli okres. nemoc
nice v Hradci Králové vykropeny, nato do Něm.
Rybné převezeny a zde v pondělí dne 9. září t. r.
o 10. hodině dopolední po zádušních službách
Božích na místním hřbitově u farního chrámu Páně
av. Jakuba k dočasnému odpočinku pochovány. R. i. p.

Osobmí. P. Jiří Tolman, knihkopec, jme
nován byl c. k. krajským soudem v Hradci Král.
stálým soudním znalcem pro obor knihkupečký,
pepírnický a obchoda. aměl. předměty.

Kollegové=poštovnícha tel.úřadů!
Organisační odbor Spolku o. k. pošt. a tel. ařízenců
pro král, České v Praze sve vás tímto, byste se sů
Čnstnili veřejné schůze v Hradci Králové 8. září o 2.
hod. v hostinci Živnosteusko čtenářské jednoty, Malé
uáměstí. Budou přítomní sástapci spolka z Praby,
kteří v-m vysvětlí účel spolku, co me, jaké jeod
naděje a čeho jest nám po:řeba, Při této schůzi možno
se též ka spolka přiblásiti.

Processí vudělávacího spolku „A
nežšky“ do Svatoňovie. Křest. sociál.spolek
paní a dívek v Hradci Král. podnikl každoroční
svou pouť, letošním rokem pak na Mariánské poutní
misto do Svatoňovic dne 4. t. m. Jakkoliv před
cházející den svým deštivým počasím pouť silně
ohrožoval, vypravilo se přece 60 účastníků na
cestu £ nelitovalo svého úmyslu, protože mimo Da
dání ve Svatoňovicích po celý den ani nespreblo.
Dopoledne vykonána v kapli Mariánské krásná
pobožnost, při níž kázal vdp. dr. Reyl o výzsoama
úcty Mariánské, a slavnou mši sv. obětoval vsdp.
Gener. vikář Megr. dr. Frýdek, jenž obětavě ve
dení processí sub pontifikalibna převzal. Odpoledne
vyložil dějinný vývoj statby svatyně Svatoňovické
dp. St. Hlína, jeuž ji po léta již okrašloje s do
brovolných sbírek, a po té řídil pobošnost u kaplí
v obecním lese. Při odchodu udělil po litanlích
požehnání velebnou svátostí vsdp. Magr. dr. Frýdek,
načeš vrátili se v povznesené náladě poutníci u
večer do Hradce Král.
-© E sitmnel „Kllepery“. „Osvěta lida“

tvrdila, že oni členové, kteří z jednoty vystoupili,
byli ji na závadu a že Činnost její všemožným(l)
spůsobem podkopávali. — Tážeme se tudíš, v čem
ten „všemožný způsob“ záležel. Nemýli 8e „Osv.
lidu“ tek trochu v adresse?

Boj e másle. Hotováguerilla svedena za
trhu minulou sobotu. Ceny másla stoupaly —
vládkyně nad kuchyní usneely se na praktickém
protestu. „Nebudeme tolik platit, jeatliše vemiko
vanky nepovolí, af al máslo odneson zase domů |"
A boj veden na náměstí tu jednotlivě, tam vo
větších skupinách. Lítala slova rozhořčení, jindo
saso ozývaly 80 vtipy a smích. — K tomu po
gnamonáváme, še proti zvlášť přemrštěným poža
davkům některých prodavaček nutno proteatovati.
Leč — dobře zkoumejme celkový obraz trhu.
Stojí u másla a vajec na náměstíněkterá statizářia?
Vidíte tem šeny sedřené v chatrných šatech, které
ne napracují do úpadu a často na poli najstém,
by nějaký haléř pro sebe a na nájem sehnaly.
Ta baráčnice obyčejně z prodeje mnoho nemívá.
A pak — kdo splnomocnil socialisty novohradecké,
aby na trhu sdejším komandovali,kdo co smí
prodati nebo kopovati? Celé palčivá záležitost
jen tak rázem odbýti se nedá. Jest potřebl na
obou stranách klidné rozvahy a úvahy. Socialistky,
které samy tolik volají o potřebách proletariátu,
j.ko by mesi chalopnicemi a baráčnicemi neviděly
žen chudých, které také slepšení hmotného po
stavení potřebují| ,



Okrasou: příbytku v zimě jsou bes
odporu bolendské květinyeibulovité, jako na př.:
Jibovonné krásné hyacinty, pestré tulipány, nar
cisky, šafránky (krokusy), sněženky a mnohé jicé
s Orientn pocházející a v Hollendsku uměle vy

stěné. Spolehlivé, původní cibule v hojaém vý
beru má ne skladě firma Fr. Viktorin v Hradci
Králové. :Pokročilá obee. Věkoš u Hradce Krá
lové jest sice nepatrná vesnička, čítající všcho
všady 937 obyvatel, přes to však může 68 po
chlabiti zařízením, ješ mají pouze málokterá města
česká. Pokročilá tato obec postavila si právě
strojní krožárnu na zelí, Čímě právě tamní rolni
ctvo z rozsáhlejšího pěstování zelí získá nemálo.
Kružárna zřízena jest na pohon elektrický, při
čemž proudu použito na prospěch celé obce. Proud
rozvádí se dráty po obci od statku k statko, od
chaloupky k chaloupce, žene tu mlátičky, řezačky,
nahrašuje tu arětlo z petroleje. Vymoženost mo
derní epjsla malou obec na vzor jiným. Ač fi
nance obce i občanstva nejsvu přílišné, nelekali
se předáci obce žádných nosnází, jen aby obci
vzešel nějaký pr-spéch. Hlavní podnět k tomuto
ařízení dal místní p. starosta Černý. Co dokázala
tato malá obec, jistě by se při dobré vůli a svor
nosti občanské moblo dokázati i v jinýchobcích
xa -poměrů příznívějších.

Viamantové Jabilenm kněžské slaví
na den ar. Václava dne 28. září vedp. Fr. Čermák
« Ostřetína, rytíř řádu Frant. Josefa, kongistorní
rada, bisk. vikář, atd. V červenci t. r. slavil Dóti
leté jubileum kněžské jeho bratr vldp. Theodor
Čermák, na odpočinku ve Slatinanech.

„Jověta lida" a měměení pardab
ských šídů. V Pardubicích vode se toho Času
ve společnosti i v novioách boj, je-li slašno, aby
„čeští a vlastenečtí“ pardabětí židé mluvili ve
veřejných místnostech německy. ©Pokrokářská
„Osvěta lidu“ a soc. dem. „Východ český Obzor“
postavily se tu na stanovisko židoveko-německé a
urpotně hájí proti celé české společnosti pardab
eké provokační německou omíněnost „českých“
židů v Pardubicích. Je tu třeba zajistékapitální
porce drzosti, aby v ryze českém městě české no
viny obhejovaly němectví a cynickým způsobem
posmívaly se těm, kteří židovské němčení jako ne
přístojnost odauzují. Mezi Němci bychompodobný
smutný úkaz národní lhostejnosti marněhledali a
jame o tom přesvědčení, še by 8i Němci podob
nou urážku libiti nenechali. Svěděí to také otom,
jak daleko veliká část pardobské společnosti po
kročila v otročení židům a jak bluboko může
klesnouti novinář ve službách židů. „Oav. lidu“
svého času napadla neomaleným spůsobem p. fa
ráře z Moravan, protože prý u pokladny žertem
žádal jízdní lístek po německu. „Osvěta lida“,
která 56 posmívá Českému vlastenčení pardubské
veřejnosti, napadala české kněžetvo proto, že prý
ve spojení a německými kněžími usilovalo 0 zlep
šení svého postavení. A ejhle židé dostali od
„Ogvěty lidu“ licenci, v české společnosti okázale
a podlelibosti mlaviti a baviti se po německo.
Jaká to lehkomyslnost a pokorná shovívavost|
Že „VýchodočeskýObzor“ obhajuje námecký návyk
židů v Pardubicích, není divu, vždyt jeho pan šef
pochází přímo od Čáslavě.

Koňské dostihy v Pardmbicích.
Letošní známé koňské dostihy v Pardubicích ko
nají se 3. listopadu. K veliké pardabské Steeple
chasse přihlásilo se již 92 ponejvíce německých
jezdců a mezi nimi snámý a nezbytný závodník
Fr. Bartosch, vrch. vojen. svěrolékař v Pardubi
elch. Jízda tato jest spojena 8 největšími překážkami
a délka dráhy měří 6400 m. Počítá se meri nej
těžší sávodní jízdu na evropském kontinentu.
Vítěz obdrží 20.000 K.

Divěí pracovní a výrobní škola
(pokračovací škola průmyslová) v Nov.Bydšově. Zápis žákyň do d včí pracov. a vý
robní školy pro Škol. rok 1908 koná se 13. a 14.
září t. r. od 2—4 bodin odpol. v fiditelně dívčí
školy měšťanské. Do I. ročníku přijímají se žá
kyně, které se prokáží propouštěcím vysvědče
ním se školy; do II. ročníka přijímají se žá
kyně, které u prospěchem odbyly ročník I. nebo
přiměřenými vědomostmi pro tuto třídu proká
sati ao mohou. Žákyně, jež II. ročník Školy po
kračovací absolvovaly, nebo prokáží se vědomostmi,

jakých na dívčí pokračovací škole nabýti lze, mou jako mimořádoé žákyně přijaty býti; žákyně
ty volí si jednotlivé předměty dle přání rodičů
Vyučování jest celodenní a vynčuje se předmětům:
a) povinným: jazyka českémua literatuře, počtům
a účetnictví, vychovateletví, sdravovědě, domácímu
hospodářství, kreslení, šití prádla, umělému vy
Bívání a pracem ozdobným, b) nepovinným: něm
čině, francousštině, šití a stříhání dámekých čatů,
úpravě pokrmů a umělému žehlení prádla. Zápisné
činí 1 K, školné pro řádné žákyně 4 K měsíčně,
pro mimořádné za každou hodinu týdenního vyu
čevání 2 K ročně; chudé neb nemajetné žákyně
může školní výbor od placení školného z části neb
úplně osvoboditi. Školní rok počíná 16. září.

Ponvání katolickému iida k mani
fostační schůzi do Chrasti mChrudimě
dme 15. náří t. r. pořádané. K uctění pa

másky velikého biskupa J. E. Brynycha, jenž předpěti lety nás opustil, pořádá katolická organisace

pro Chrast a okolí acbůsi katol. organisací v sadě
městských lázní v Chrasti (v případě nepohodiného
počasí v bostinci p. Syaka) 8 tímto programem:
1. O půl 3. hod. odpol. zahájení echůse. 2. O „dů
ležitosti katolických orgunišeci v dnešní době“
promluví Thdr. Fr. Šolc, professor a předseda or
ganisačního komitétu v Hradci Králové. 3. „Úkol
katolických šen a dívek ze našich poměrů“; před
nese sl. Jakabcová = Praby. 4. „O úkolech parla
mentu“ promlaví vletp. Frant. Šabata, rolník a
říšský poslanec. — Katolický lide, vzbůru ke hrobu
nezapomenatelnéh> buditele katolické myšlenky.
Přijďte dne 15. září všiokni, abyste ukázali, že
veliký biskup Brynych nadarmo nepracoval | Schůze
bude důvěrná; legitimace zašle na požádání pro
etřednictvím pp. důvěrníků a dpp dochovních Jan
Beneš, kaplan v Obrasti. Pořadatelstvo snažně
prosí, aby p £ páni důvěrníci včas dopsali si 0
legitimace, a aby hojně agitovali pro účast natéto
soházi. Pohodlné spojení vlakem! Laciné obědy
na objednání předem!

% Hory Hlatky Boží m Králík. Péčí
Jebo Bisk. Milosti konána zde pro kočse ve dnech
26.—30. srpna dachovní cvičení. Nejdp. biskup
delegoval ze sebe vysdp. kaoovníka Bartáka. Ji
ných kněží dostavilo se 35. Kazatelem byl vldp.
P. Hofman, člen kongregace Nejsvětějšího Vyku
pitele. Posvátný klid klášterního zátiší mile pů
gobil na všecky účastofky; každý, zapomenuv na
pozemské strasti, byl povzbuzen, posílen8 potěšen
Jimavými slovy kazatelovými. Účastníci děkují
vroucně Jeho Bisk. Milosti, vys. důst. p. k»novní
kovi i sa pečlivou námahu vldp. exercitátorovi,
Přáním naším jest: Kéž nás všecky dobrotivá
Matka naše uvede jako věrné dítky před jasný
trůn Byna Svého!

Jam Buchtele v Úplel. Jak již ozná
meno, koncertuje proslulý virtuoa na hvusle mistr
Buchtele po svém návratu z Ruska v sobotu dne
21. září 1907 v Úpici; koncert zahájí nedávno
objeveným houslovým koncertem A-moll od Josefa
Slavíka. Jelikož u tohoto koncertu byl nalezen
jen principální hlas, přikomponoval mistr Buchtele
klavírní doprovod ve stiln té doby, ve které vznikl
zmíněný koncert. Jest to pravý kabinetní kousek
hudební literatury. Poprvé přednesl tento hou
slový koncert mistr Buchtele v prosioci minulého
roku a velkolepým úspěchem v Rudolfiou v Praze.
Jak veliké popularitě se slavný umělec náš těší,
jest nejlepším důkazem, že musel svůj tříměstění
pobyt na Rasi o celý měsíc prodloužiti, aby ve
škerým žádostem o uspořádání koncertu mohl
vyhověti.

Tábor pokrokového lidu, vo Sloup
mlel 1. září odbývaný, byl v každém směru pro
katolíky poučný. Tábor lidu 8e to nazývalo a ko
medie se vetupným 20 hb to byla, a víte proč?
Byl tu „náš“ Klofáč a ten si myslí, když ani kuře
darmo nehrabe, proč bychom my nadarmo klofali?
Klofáčovy tábory a šesták vatapného — to jsou
nerozlněné pojmy. — Svolavatel tábora problásil,
že právě pokrokové Litomyšlsko musí dát ráznou
odpověď rozpíoavému klerikalismu; ovšem bned
od počátku bylo znáti, že nejsou tu jen agrárníci,
národní a soc demokrati S pány učiteli, alei
mnozí z těch dosud nepokrokových, kteří „pokro
kový“ pokrok spatřiti a alyšeti toužili; mobutný
protest při volbě předsednictva byl svědectvím
jich přítomnosti. Ale zástupce c. k. vlády byl
tentokráte až příliš snášelivý vůči všema tomu, co
Be dělo ve znamení pokroku. Poznali jsme tuto
pravda dle slov, jež na nedávno konaném soc.
demokratickém táboře jednom prohlásil řečník:
„Při posledních volbách velká většina c. k. úřed
níků volila sociálně demokraticky! A proto máme
také velmi moohé c. k. pokrokové úředaíky !“ První
ujal se slova redaktor pardubské „Oav. lidu“ Hajn

a proní slovo: „Bartolomějská noci“ To víme proč;tábor schválně pořádán v evangelické Sloupnici,
evangelíci staří i mladí, muži i ženy Šli s gustem
vyslechnout protiklerikální řeči, a Hajn jim přece
chtěl „něco“ podat. Ale nepochodil. Ti nepokro
koví se rázně ozvali, tak že i p. redaktor — který
školácky četl, co mu asi jeho patroni proti „kle
rikálům“ napsali — sám si nevěděl rady a chtěj
nechtěj pausíroval. „Tomu jste nás naučili na Ko
šumberku“, hřmělo to z řad katolíků, a nadarmo
slonpničtí evangelíci chtěli očima probodnont „Ří
many“. Co vlastně Hajn mlavil, těžko říci; hlomoz
zaviádnol celým prostranstvím, a hlásek řečníkův
neslyšeli snad ani předsedající. Poněvadž po první
řeči slíbena volnost slova — později už ne —
chtěl dr. Myslivec táboru přítomný ke tribuně se
dostati a žádati o slovo; ale teď posor, ten po
krok! Pokrok. agrárníci a ostatol 8 nimi spřešení
jednali „pokrokově“. Maže dra. Myslivce prová
sející strhli zpět a dostavše našeho poslance mezi
sebe, jeli se jím cloumat, bole ukázaly ee nad
hlavou a s pnostými nadávkami vrhli se nejen na
dra. Myslivce, ale i na přítomné katolíky. Ti vi
douce suřivost a násilí „pokrokového lida", při
spěchali ohroženému dru. Myslivcovi ku pomoci a
přes rány, jež na ně pěstmi a holemi se sypaly,
vyvedli posléze z ohrošeného lata svého poslance.
Prosím, tady dali pokrokovci návod, jak se dává

„rázná“ odpověď klerikacismu. Rosedraný kabátdra. Myslivce nese stopy těto ráznosti. Teď už

rikalismu dle receptu daného v Slonpnici, řečí až

ne, ale holemi, pěstmi, noži. Neboť že slova pánů
s protiklerikálního tábora nepadla na neúrodnou
půdu, vidno z toho, še i otevřené nože ukázaly
se v rakou přátel pokroku. Katolíci měli na vy
branou — buď se nechat ze avó Šestáky na táboře
sabíti nebo žádati o zakročení úřadů; ale podivno,
o četujetvu ani slechu. Tažeme se p. c. k. okr.
hejtmana v Litomyšli, jak by byl převzal zodpo
vědnost za případné anásilnění katolíků, zá ty dů
sledky „protiklerikálního“ štvaní, za naprosté za
nedbání péče o osobní bezpečnost? Snad ta nešlo
zas o „pokrok“? Katolíci za hlasitého protestu
na daný povel bromadně v počta asi 400 tábor
opastili a v blíském statku svolal ihned dr. My
slivec důvěrnou schůzi. Nebylo třeba nikoho do
nálady vpravovati, nálada byla pravá. Kdo do dnes
věřil, že agrárníci nejsou proti katolíkům, ten 88
dnes přesvědčil, že právě agrárníci dovedou zra
diti vše a státi v řadách soc. demokratů. V prů
běhu schůze ukázal dr, Myslivec na vnitřoí příčiny
„Protiklerikálního“ tažení. Svou „protiklerikálností“
stávají Be i agrárníci zrádci Českého venkova a
v řady jejich vstoupil poslanec Paďour. Barácející
souhlas provázel vývody našeho p. poslance, zvláště
když pravil, že ty rány, které mnozí našinci domů
dnes 8 sebou nesou, jako stopy boje „protikleri
kálního“ budou nejvýmluvněji dokarovati outnost
hesla: Katolíci, pozaejme 56 a nedejme sel —
Myslíme, že předseda táboru, sloupnický starosta,
aspoň sám před sebou se zastydí, k čemujako katolík
se dal získat a jakou radost způsobil evangolílkům
svým vystoupením. Takhle i tomu nemyslícímu
lidu se otevírají oči, ale, že nepůjdo 8 ugrárniky,
to říci lze s jistoton. Soc. demokraté nemusí ani
sami se namáhati, agrárníci a pokrokoví učitelé
jim vbánějí celé řady svým štvaním. — Naše
scbůze odbyla se v klidu, tábor byl „rozbit“ řá
děním blesku v bezprostřední blízkostí a dešťovým
přívalem. — Katolíci, pamatujte na tábor sloup
nický, budeme brzy účtovatil — Pozu. red. K této
zprávě dodáváme, že nesoublasíme s vyrušováním
řečníka, ať již mluví cokoli. Nemusíme se báti
různých protikatolických frází, na něž odpověď
jest snadná. Nedají-li protivníci slovo řečníku
strany napadené, sami tím dají důkaz o savéma
lomoci. Jestliže naši protivníci působili terror na
Košumberce, jděme raději cestou zcela rozvážnou.
Vždyť pravda zvítězí přece.

Bouřlivý tábor katolický v Hor.
Cerekvi konán v neděli 1. září. Protikatolické
strany po úsilné agitaci nešikovaly se k odporu.
Katolíků však dostavila ge valná většina. Před
sednictvo navrženo katolické. Hned ozval se ve
liký řev odpůrců — leč blagováním zvolení čle
nové katolické strany přece. Při řeči poslance P.
Záruby stále tropili naši protivníci nepokoj. Tu
mladý učitel povzbazoval ochraptělé již socialisty,
tam malý žid nabádal k junáckému vyjádření své
sousedy, jinde křikem agrární předák přerušoval
přímo, atd. Když se řeklo dr. Linhartovi, aby se
choval slušně, odpověděl: „Nechaj' una hlavě.“
—. Katolíci přes všechen terorism dovedli 8e
ovládnouti. Jakmile začal mluviti posl. V. Myslivec,
epnstili protivníci znovu rámus. Leč přece řečník
mohl dokončiti teč svoji. „Nedáme sel“ volali
katolíci na jeho výzvu: „Katolíci, milujme 8e,
nedejme sel“ Pak promluvili ještě dva agrárníci,
jichž řeč přijata chladáě. Na konec přišel ješté
ge svojí troškou Doležal z Moravy, který pro
hodil, že takové schůze noviděl; zapomněl dodati,
kdo výtržnosti zavinil. Pak schůze skončena. —
Jestliže při velikém tupení katolictva našinec vy
křikne slovo nevole, hned jsou agráral denunci
anti v práci. Spojiti se však k randálům 80 soci
alisty a pokrokáři proti katolíkům, to už jeat dle
jejich názoru v pořádku.

Z Rychnova m. Km. Hotové bouřezabu
rácela v junáckém ardci našeho mladého pokro
káře, když poznal = našeho článku, jak ti „kleri
kálové“ místo políbení ruky odváží se samostatně
myslit a kritisovat. Milý panoši pokrokového ry
tíře, buď s duše rád, še ta našekritika nezajela
ještě blouběji, že neukázala takového mladíčka
v županu. Pak by bylo zajímavo erovnati theorii
a praksi člověka, který ai dává na prsa krunýř
pokrokový — aspoň před veřejností. Již tedy
dejte jednou, „volný myaliteli“, pokoj těm kolle
gům, kteří ještě do kostela chodí. My ae také ne
smějeme židovi, který chce jíti do Své synagogy.
A toho vnucování letáků také zanechejte. A ne
dělejtese zrovnasměšnýmsvýmotíránímo Krista
a Pannu Marii v básničkách. Tak šikovnou formou
bistorii překrucovati nedovedete jako Machar —
a proto raději péro z ruky| A posmívat se vlas
teneckým snahám — to jest konečně scela po
hodiná vlastenecká práce. Vy, muži mladistvý,
toužíte výše, Ukažte tedy kooečně křídla, na kte
rých poletíte v kraj, o němž se spátečníkům přes
všecko lámání hlavy ani nezdálo. Teď prý sabéjíte
tarné přednášek po okolních vesnicích. Navrhujeme
vám table tbemata: Kterak snadným způsobem
lzestáti se učencem? — Jak choditi v pokrokovém
brněnía osvětovépřílbici,aby domácížupanpříliš
nebylo viděti? — Kterak i člověk mladičký může
snadno luštiti otázku ženskou ?| — Taky prý půjde
na kongres volných myslitelů do Prahy. Kde pak
by tam scházel! Jen bade-li všemu dobře ruz
umět. Takový chlapik uslyší pár frazí a potom
plete páté přes deváté, že by se v tom nevyzoal



P. Albánova disputace s volnými my-|
sliteli v Litoměřicích.

Dne 21. srpna t. r. měl prof. dr. Raudnits,
člen uěmecké university Pražské, přednášku ve
spolku pražských německých vol. myslitelův
„0 vědě a víře“.Židovsko-liberální listy přinesly
o tom obšírné pochvalné referáty. To pohnulo
P. Albána, benediktina Emauzekého v Prase,
jenž potírá heslo „Pryč od Říma“ u nás v
chách v časopise „Sv. Vojtěch“ a v Němcích
Sct. Bonifatiusblatt“, že odpověděl „v Prag.

Tagbi.“ prof. Raudnitzovi a vyvracel jeho řed
náška. Byv tím popozen,odpověděli Dr. Rand

nitz, vysýrajedp: P. Albána, aby 86 ma postavil za odpůrce tváří v tvář dae 28. arpna
o 7. hod. večer v Litoměřicích, kdež v hotelu
„U Labatě“ bude Dr. Raudnitz tamním volným
myslitelům tutéž přednášku konati. Vyprosiv
si povolení ndp. opata Ewauzekého, přijal P.
Albán pozvání Raudnitzovo, a vzav 6i za 8po
Ječníka dp. faráře Filipa Jana Konečného
s Huttendorto, oznámil prof, Raudnitzovi telo
graficky, Zena disputaci přijede a o volnost slova
prosí. Zpráva o tom způsobila v Litoměřicích
vzrošení. Než bylo 7 hodin večer, dostal ndp.
enerální vikář Fuchs, a něbož P, Albán a Fil,
an Konečný byli hosty, sdělení, še sál zed

nářeko-židovské „Šlariflo“ u Labatě jest-židy,
všeněmci a odpadlíky dobře obsazen. Z kněží
litoměřických dostavili se ua přednášku jen
dva, z nichž Dr. Pohl, prof. filosofie a základní
bohovědy tamtéž, debaty se zúčastnil a oběma
jmenovaným kněším proti prof Dr. Raodnitzovi
vydatně pomáhal, porážeje hlavně inž. Kahna,
který se R. zastával.

Prof. Raudnitz mluvil asi hodina, dosti
šikovně, uhlazeně, ale příliš rozplizle A na
mnohých místech usekávaně, takže nebylo všude
zříti jaeně logického postupu. Tvrdil, že „volné
myšlení“ znamená „samomyšlení-Selbstdenken“.
Upíral pravdě objektivní absolutnou platnost

vůbec, nevyjmav z toho ani zásad rozamových;i ty jsou prý jen „relativní“ a na vaprosto
jisty. Poznání lidské neskýtá jistoty: pozná
váme jen povrch zevních věcí a jejich vztaby
vzájemné; nic víc a nic apodikticky jistě. Věda
je „samomyšlením“, víra ne; tato podobá prý
se „uschlé ratolesti“ vědy dávná, zastaralé,
jež stojí, nepokračuje, spínajíc pouty své do
mnělé absolatnosti, rozmach, a pokrok vědy.
Nejlíp je to vidět na óthice,v níž prý není zu
tisíce let žádného pokroku nad poznání: Nečiň
jinému, co nechceš, aby om čisil tobě! Aby
přednáška byla zajímavější, kořenil ji dr. R.
všelikými vtipy, omlouvaje se tu a tam, že
tak učinil. Na konec byl od svých—a to byli
všichni přítomní mimo 4 katol. kněze —silhě
akklamován a potleskem odměňován.

Za brobověbo ticha mluvil nyní P. Albán
asi takto: Prof. B. vyložih še prý volné my
Šlení znamená samomyšlení jednotlivce, pokrok
v práci, vědě. Možná, že si to tak theoreticky
docela správně prof. R. přeje, ve skutečnosti
je jinak. Volal myslitelé apatřojí volnost my
šlení v útocích proti náboženství, v vegaci 8
Štvanici. Viste jejich program kn sjezda praž
skému. Aby „volné myňlení“ v tomto smyslo
bylo ospravediněno, je třeba, aby nezvratně
bylo dokázáno, že Boha není; neboť, dokud
tato základní pravda všech pravdnáboženských
státi zůstane, dotoď „volné myšlení“ bude ne
dovolené, nerozumné a falešné. Kdo však kdy
dokázal, še Boha není? Sem s tím důkazem|
Prcč váháte? Poněvadž ho nemáte, — a tím
ukazojete, še lehkomyslně a „volnou myšlen
kou“ si vedete. — Mykatolíci tak nerozvážně
ve věci pro pozemský a věčný život tak ne
emirně důlešité nikterak nejadnáma; my vás
litujeme. Naše apologetika podává přesvědčivé
důkázy jsoucností Boší, zvláště důkaz vedpný
£ účelnosti a pořádku všehomíra je tak jasně
přesvědčivým, že ma nikdo rozamně odporc

m ená skýtápapeoptou jistota. o každévěroučné pravdě; to úšakniktesak křesťan
skéma vědci nevadí, volně zkoumati v oblastech
svého bádání, jak dalece síla rozoma stačí.
Jen ať žádný bned nezamiítá z víry, čeho spad
sám a brze, neb zčels ta a tam nechápe. My
jsme rozhodně závislí na pravdě; usnej
tedy ©avětlo zjevení Božího a nechtěj ho za
stíniti světlem rozamy lidského. Ani neomylgost
církevní nepoutá větse v hledání pravdy ;.ne
dokázaným domněnkám a bořivým bladům
slaví se v cestu, niltóli však dokázané pravdě.
Oírkev není neomylnou ve vědách a poznatgích
světských (v přírodovědě, lačbě atd.); církev
jeneomylnáv pravdáchspásyvěčnésetýkajídich
čili ve věcech víry a mrava. Šlo-li se kdy
s naší etrany v tom eměra dále, litujeme tgho,
ale omyl nestal se v pravdách věroučných.
Proto mi nechoďte s Galileim neb se stvořehím
světa. Víte, jak bych odpověděl.

Tato řeč provásel hlačný potlesk. Dr.
Randoitz odpovídal ostře a dokazoval znovu
své názory, svláště však na tom stál, že prý
vůbec není absolutní pravdy a že naše poznání
pravdy jest nejisté, relativní, stále se měníc
(čímž chtěl odbýti zjevení Boší, jež podává
pravdy absolataě platné,a neomylnost církevní,
ješ poznává pravdy věroučné, absolutně jistě).
V nárora tom šel Dr. R. tak daleko, že tvrdil:
Ani mathematika není exaktní vědou, ba ani
základní její pravda IX1—1 není apodikticky
jistá; na hvězdě Siriu počítají snad lidé jinak,
ba i naši chemikové váší jinak I gr a 1 cent
než je počítají mathematikové, atd.

O slovo hlásil se far. Filip Jam Komečný,
pravě: (. Především upozorňaji, že prof. R.
nejednal v Pr. Tgbl. a P. Albánem správně,
podstrčiv mu úmysly, kterých P. Albán načisto
neměl. Prof. R. tvrdí tam ve svém zaslánu ze
doe 21. srpna, že prý bral P. Albán referát
Pr. Tgbl. jako doslovnou řeč p. Raodnitzovu

P. Albána, aby
Lo (p. Dra.) nopovužoval za povrehního osvě
táře. Zde mám v race zasláno P. Albánovo,
— není v něm z té dvojí výtky ani písmene,a
já se táži prof. R., jak a čím toto své podetr
čení před P. Albánem a před obecenstvem 0
opravedloí? Pane prvfessore, mlavtel (Dr. R.
vrtí sebou rozpačitě na židli a — mlčí') Konečný
pokračoje: 2. Trváte dosud na tom, p. Dre., že
vůbec neví absolutní pravdy, Snad ani ne zá
sadol pravdy rozamu lidského? Trváte dosud
na tom, že všecko naše poznání jest jen rela
tivní, dotýkajíc se pouze zevnějšku věcí a jejich
vztahů? (Prof. R.volá: „Ganz bestimmt: zcela
jistě, je to pravda l“) — „Tedy“ (vítězně praví
Konečný), tedy aspoň tato jedna pravda je víc
než relativní, jest $cóléBezpečná, absolatní, a
tím, p. professore, sbořila se celá Vaše před
náška, jež na opačném základě byla zbudována.
(Tato slova zanikají v booři souhlasu 8 po
tlesku.Obecenstvonamnozevolá: Bravo!Sehr
richtig! Prof. R. se červená, máchá rakoo a
cosi povídá, načež mu Konečný 8 úsměvem od
povídá: „Je to relativně, či jenom absolutně
pravda ?“ Smích se poznovo ozývá a Dr. R.
nakcnec všeho disputo nechává.) 3. Prof. R.
tvrdil, že prý kněz učí žáky ve škole, že se
má zákon mravní zacbovávati jen k vůli Bohu
a k vůli trestům na věčnosti. To nemá býti,
nýbrž prý se má dítěti rozamně říci, že mrav
nost třebaploiti k vůliužitkuosobnímua spc
lečenskémo. Taži se a vyzývám p. Dra., aby
mi uvedl, z které knihy církevné schválené
takovoa faleš o nás má? Nemůžete ji jmeno
vati?

Tedy slyšte: Není takové kniby, poně
vadž není takové církevní nanky. Učíme, že
mravní zákon zakládá se nejjistěji a nejhlou
běji na Bohu, Jebo vůli, epravedlnosti a doko
palosti; učíme, že mravnost má 8e plniti pro
majestát Boží a pro blaho jednotlivce $ státu, jež
z toho plynou. Ale tento osobní u společenský
prospěch (aneb neprospěch, totiž zneplnění
mravnosti) není podstatou, odůvodněním, zá
kladem mravního zákona, nýbrž jen zevní po
bídkou, která nám skáče takořka do očí. Fat
dameot mravního zákona jest věčný rozum Boží
a svatá vůle Hospodinova, poroučejíc, co 8e
smí i co nesmí, aby blaba jednotlivce i celé
společnosti bylo docíleno. Rozumíte mi, p. pro
fessore? Tak jeto,a Vy opět jste nám nespra
vedlivě „podatrkoval.“ Ne ze zlé vůle, alez ne
znalosti. Prosím, chcete-li, braňte se! (ADr. R.
se nebránil.)

4. Posléze polemigovalKonečný proti tr
zení Raadnitzově, že přý Kristus byl mučední
kem volné myšlenky. Tato část disputace 0

znajoje i dti8or Tagblatt za úplněvítěznouproti Raudnitzovi, jenž nemohl jediného pro
tivného důkazu podati, ač byl vyzván k tomu,
sač K. se nabízel, že jich opačných proti jed
nomu vždy povede deset z ovungelií. Hlačný

byl odměnou našemu řečníkovi,i —

Prof. R, replikoval, ale bylo znáti, že je
rozčilen a rospačit. Některé slogo ogakoval aš
třikrát, ale nepomobřo nic, neboť dr. Pohl vedl
proti němu důkaz zhistorie filosofie a z logiky
tak mistrně za naprostého ticha, že prof. R.
rád za sebe další vedení boje přenechal inž.
Kahnovi, jenž všelijakými citáty hleděl Dra.

ty dotvrsoval, nemohl obhájiti, a ve sporu

o mskbematikavůstal Pohlovip ráji nkGamosě docela dlužen. Tim těžiště y při
klonilo se definitivně ma stranu kněžských řečníků,
a když P. Albán prosil, aby volní myslitelé
četli a zkoumali naše učené koihy a nebrali
jsoucnost Boží na lehkou vábo, pamatajíce na
věčnost, bylo ticho jako v kostele,

Předseda skončil schůzi, vysnav, že všickni
řeďnípi mlovili věeně, velmi ohlazeně, že ne
paůlo jediné urážlivé slova © „Provalejte

jim „Hoch“, vybígzel liberální redaktor, a
obecenstvo volalo hřímavé „Hoch“, načež naší
zápasníci o 11. hodině v noci opustili čestně
bojiště!

Školská hlídka.
Píše M. C.

Škola bez dítek. Přímořský spolek av. Cyrilg
a Metboděje otovřel na počátka šk. roku charvat
skou školu v Raklju. Tim pohřbil úpimé Školu po
vlašťující „Legy“, již tato tamže před rokem slav
nostně otevřela. U nás zlatá, slovanská, matička
Praha plní školy německé!

Moderní modlitba školní. V kamtoně avato
havelském ve Švýcarsku vyvolaly radikální živly
tak vášnivý boj proti katolické modlitbě ve škole,
že slepá zášť jejich proti Bohu až s merozamností
se bratří. Moderaí bernátí učitelé vypotili z vášně
své tato slova modlitby bezkonfessijsí: „Chceme
se vážně chovati, aby učitel náš neměl příčiny
k nespokojenosti, nebudeme mluviti, hlučeti, smáti
ge, ani jiných nepřístojností tropiti. Chceme uká
zati, že umíme býti pozorni, pilai; vyvolání bu
deme dobře odpovídati. Tak se chceme chovati,
aby rodiče i učitelé mohli z náe míti radost“ —
Poznámek k tomu netřeba!

K sjezdu „Volné myšlenky.“ „Ceský učitel“
v čísle ze dae 28. srpna t. r. touží takto: „Kler.
kální reakce ukáže opět svou ohavnou a šklebící
so tvář. Vlastně již se ukazuje. Budeme zase
svědky morální zcbátralosti klerikalismu, který
obílenou lež vydávati bude za pravdu, denun
ciační pereekuci za bohumilé skutky, své osobní
prospěchy za víra a náboženství. Smysl naší or
Ganisace jest a musí býti, aby poměryvytvářely
se obráceně. Naší činností musí ubývati říšeTmy
a přibývati půdy Světla. Dny pražského kongresu
„Volné myšlenky“ budou pro nás zkušebním ka
menem od muže k muži. O dnech kongresu kulturní
naše zápasy nechť nejsou jen omezeny na Prabu,
ale rozprostřeny po celém našem království. V kaž
dém, i menším místě buď památka pražského kon
gresu některým činem :(n.p.vážnou přednáškou) osla
vena. Žádné bombastické telegramy, ale číny 8
činy, důkazy brdinné mysli! Českému učitelstva
otvírá se tu Široké a krásné pole vzácné Činnosti:
zapsati se v kniha dějin kulturních skatky, jež
karakter jeho povznesou v očích národa, v očích
toho lidu, jenž za své duševní a mravní osvobo
zenÍ není mocen zdviboouti účinoý boj !“ — Aby
pak velmi brzo nedošlok něčemuzcela opačnému|
Aby tak lid postavil se proti nevěreckému učitel
atva, jako v polské Marce proti zaprodancům.

Z Malého Čtenáře (1. člalo roč. 27., 1907/8).
Pan J. Milota „zpracoval“ humoresku dle franc.
látky pro mládež „Králův automobil“. Nebuda ji
výprávěti, ale každý mi uvěří dle dolejší ukázky,
že bumoreska je velmi čiperná, bránici téměř ne
dovolí udržeti se v klidul Ale co blavní, že je
pro mládež, pro tu zlatou mládež! Když černoš
skému potentátovi Krambambulovi před nosem
zmizí automobils hostem jeho panem Všudybylem,
touží: „Aoh'tomobil! ach'tomobil! Kdo mi dát
takový *tomobil, jako má pan Všudybyl? — — —“
A pan Milota ihned kritisuje toubu svého poten
táta doslovně takto: „Jak viděti mívají mocní
tohoto světa všelijaké rozmary. Jeden chce nové
kanony, drubý nové knoflíky na bluzy svýchpěších
regimentů, třetí ostrov v Středozemním moři
s nádherným zámkem, čtvrtý vojnu, pátý odalisku
z divadla Varieté, která vypravuje pohádky. ..“
Pak prý nemáme vhodnou četbu pro mládež!

Kdo vinen? Národní Listy v č. 240 (odpol.
vyd.) ze doe 31. srpna t. r. přinesly zajímavou
tuto noticku: „Na úašem venkové nepominuly do
posud v pravdě indiáaské poměry, které připra
vuje chrabrý dorost cyklistům. Jaou obce, kde
cyklista je uvítán sástupem jakoby zuřivostí po
sedlých chlapců, kteří jezdoi nejen surově nadá
vají, ale i tělesnou jeho bezpečnost ohrožají. V po
slední době několik takových případů přepaduutí
cyklistů stalo se v obci Líbeznicích v okresu kar
linském. Touto obcí projeti snamená pro cyklistu
velké nebezpečenství. Předevčírem blouček divoce
skřehotajících chlapců napadl učitele p. Emila P.,
který postřehnuv nebespečí svého života i kola
kamením ohrožovaného, seskočil a jednoho z útoč
níků obytil. Odvedl bo k otci a ten div kloučka
Ještě nepochválíl. Za divokého výsměchu a do

rovázen deštěm kamení cyklista ujížděl z ne
ostinné obce.“

Druhý mezinárodní kongres pro školní hygi
enu v Londýně. Od 5. do 10. srpna konal se za
značné účasti i delegátů českých tento výsnamný
kongres. V neděli 4. srpna ohlášených služeb Bo
ších účastnili se kongresisté v Londýně shromá
dění. Zaámo, že v Anglii neděle se přísně světí,

roto kongres sahájen byl v pondělí 6. srpnd.
V den ten slaví Aoglie svůj národní svátek zvaný
Bank-Holiday, kdy nepracuje ani banka anglická
a kde kdo vyjíždí z Londýna ven. Kongres se
hájil Lord-President of the Concil Earl of Crewe



dělen na jedenácte sekcí: 1. Fymiologte a psyobo
logie methody vyučovací. 2. Lékařskýa hygie
nický dozor ve školách. 3. Hygiena učitelstva. 4.
Tělesná výchova školní mládeže a její poučování
o hygieně školní. 6. Zdravotnické vzdělání učitelů
a žáků. 6 Zdravotnictví školní mládeže mímo
školu, feriální osady, vstaby domu a školy. 7. Ne
moci nakažlivé, oslabení zdraví školních dítek,
vyžadující pozornosti. 8. Odborné školy pro slabo
myslné. 9. Odborné školy pro slepce, hluché, němé,
mrzáky a zakrnělce. 10. Hygiena internátů. 11.
Stavba a zařízení škol. Stěžejným výsledkem kon
gressu je to, že zřízeno bude permanentní mezi
národní bureau pro školní hygienu.

Školní bygiena stojí nejen peníze, nejsou
uni plivátka zadarmo, ale i čas — dnes přesně
odměřený cvičením a úlobám — s nímž asi paeda
ggové těžce se budou loučiti.

Besídka
Jen oo k čemu patří!

(Posvícenská črta,

(3) „Teda Ferda přece přijede — přece“,
zvěstoval radostnou zpráva hospodář Stálek
svojí rodině; podával stračný dopis hospodyni,
jíž oči náblou radostí přímo jiskřily.

A jak by Dad takovoa zprávou nemělo
zavládnoati u Stálků veliké potěšení? Ferdi
nand -Lahodný byl bratrancem hospodyně
Stálkové. Měl dobře tři tisíce na hotovosti,
k tomu ještě jakonsi pensičko. Tohle všecko
by ještě ovšem nestačilo u Stálků na závratné
veselí. Leč považme, že Lahodný byl starý
mládenec, který neměl ani bratra avi sestry;
k tomu všema najednou hospodyni Stálkové
řekl, že hodlá uvá poslední léta ztráviti někde
na venkově, v prostřed Boží přírody. Teď už
pochopíme radostné vzrušení celé rodiny Stál
kovy. Selma Forda; ještě o Stálků nikdy nebyl.
Ale teď už se rybička chytá — chytá. Jest
jen potřebí šikovného vnadidla, aby uvázla na
dobro. Stálkovi rozhodně se postarají, abzyLa
hodný nenechal svých peněz někde cizím lidem.
Zůstane, musí zůstat v jejich cbulapě. Místa
tu bude míti dost.

A hospodynž se připravovala 8 největší
pečlivostí. Na plotně a v troubě to svištělo,
bublalo, jako o závod. Konečně stará bryčka
hospodářova přivážela Ferdu. Všecko se ohlí
želo v Máslicích za tím člověkem, jemuž div
tlouškou oči nezarostly. Hlava mu seděla na
ramenou, jako by byla bez krku. Tvář kulatá
jako měsíček. „Dívejte se, dívejte“, prohodil
starý Klouzek, „ten měcbura vyhlíží jako
srostlý brambor. Toho měl Stálek naložit na
tu rozdrchanou bryčku na dvakrát, aby se ne
stalo neštěstí. Slyšíte, jak ten vozejk vrže a
praská jako pod nákladem cibel?“

„Chý,-a takového tolik dobře najedeného
si veze na posvícení“, dodával Sak; „kdybych
já byl tak dobře vyživený, nevzal bych do úst
celý týden ani sousta.“

Bryčka vjela do dvorku. Lahodný s veli
kým supením se otáčel na stapátko. Nebyla to
pro jeho kolatost práce nejlehčí. Při sestupu
zapraštěla malá bryčka — div že se nepřeko
tila. A hned k Lahodvému přiskočila hospo
dyně: „Pozdrav tě Pán Bůh, Ferdáčku“, a bo
říla své rty do ducatých licí bratrancových.
Na každou roku hostovn zavěsilo se jedno
děcko — Lahodný byl jako v obležení.

„Acb, Ferdáčku, to jsme se dlouho nevi
děli“, vzbuzovala dojemnon nálada bvspodymě.
„A jak jsi se změnil! Jak se pořád máš, jak?
Zdráv jsi, jak chvála Pána Bohu vidím. A spo
kojen taky, viď že anol“ Dvě slzičky akáply
rozradostněné pauímámě.

„lou, jak pak bych se, Málko, měl! Toť
se ví, že dost dobře. V mládí — víš — m"s.
"aždý na starší Jéta důkladně 8e připravovat.
A já“, plácl se Ferda masitou dlaní hrdě do
-prsou, „já jsem 8e staral s největší péčí, abych
nebyl nikomu na stará kolena na obtíž. Masíš
-vědět, že já mám dost a dost, abych se pěkně
do smrti aživil. Ale — radši už pojďme do
avětnice.“

Malí kluci byli ještě velice ostýchaví,
Lahodný byl jim osobně neznámý — a proto
raději odběbli do zahrady, kde dělali radostí
kotrmelce, že mají doma strýčka. Strýček a
koláče — to byly o nich před posvícením
představy tak důležité, že sotva o jiném mlu
vili. A teď už strýček Lahodný tady. Však on
jim něco přivezl! Přivezl si sebou tak velikou
tašku! Tam toho bude, panečka! Vždyť jest
strýček tolik bobatý. Je to na něm vidět, že
Be mu vede líp než tady ve vesnici starostovi.

Zatím v chalupě prohlásil Lahodný: „A
teď se musím převlíknout. Jsem celý zpocen,

Yimohloby mi to škodit. To já si vždycky nesu
na cesty hodně prádla. To se patří. A někdy
pří velikém parou se převlíkám třebas dvakrát
denně; taky se to leckdy patří, aby zdraví
neuteklo.“

Hospodyně Málka vedla Ferdinanda do
„salonku“, jehož okna byla zastřena pěkně|

s!

pena) si pohodlí. Snad se ti to tady bude líbit.Podivej se, pěkná vyblídka do lesa, na potok.
Ó, do naší chalupy rádi chodí pražáci na letní
byt. Tolik se jim to ta líbí. A pohodlí mají
taky. Skoro každý rok tu někobo máme. Jen
aby se ti u nás líbilo. My tě tak hned nepu
stíme.“

„Osobo, už nechej těch řečí. Je ta trošku
chladno, oastydou takhle dřív, než se pře
vlíkou.“ . .

„No — no, vždyť už jda“, konejšila Málka
a vyšedši ze salonku, zavřela dvóře.

„Tak se to patří“ samamlal za ní spo
kojenětlustý Ferdinand...

„Já jsem myslel, kdo ví jjaké skvosty a
dary švagr v tak veliké brašně nese“, šeptal
v síni nemile překvapený Stálek k své Málce.
„A zatím to je asi samé jeho prádlo.“

„No — mlč, mlč, žádné neštěstí. To ta
koví páni z velkého města nevědí, jak ge ves
nické děti na každý nejmenší dárek z města
třesou, jak venkovan má takovou pozornost
rád. Však on se ukáže jináč. Bude líp, jestliže
něčím zacjuká. Nejmenší peněženka často platí.
víc než dobře napěchovaný kufr.“

Za malou chvilku Štrachal se Lahodný
do velké světnice. „Já vím, že se patří, aby
bost vždycky drobotině aspoň něco na památku
přinesl. Teda tímhle, Málkc, poděl svoje
kloučky, aby věděli, že je má strejc rád, třeba
že je vidí poprve.“ A Ferdinand kladl na stůl
dva gamové balonky, bracího vlka a plechovou
píšťalka s devíti dirkami.

„Ale — ale, jaké si's to dělal zbytečné
vydání. Proto jsme tě přecenezvali, abys. ..“

„To se patří, to káže společenská sluš
nost 4 dost“, přerašil Málčinu řeč bratranec.

(Dokonč.)
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a k novému školnímu roku
nabízíme:

Dobroslav Orel
Theoreticko- praktická

rukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu,

nikajícími odborníky.

Stran 260 velké 8.

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 380.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

ES 00CS
Mešní vína

Veledůstojnému duchovenstru dovolají si nabíd
nouti pravá, původní přírodnívíne, neporušené k oběti
měs svaté. — Prodávám pak: Falkensteinské Ime ja
kosti po 80 h v sadech. po 90 h v lahvích. Falken
steinské IIa jakosti-po 88 h v sudech, po80h vlahv.
Klosterneuburskéstaré -vyteželé po 1 K v sudech, po
K 120 v lahvích za 1 litr. Mám též na skladě jemná
tabulová vfna rakouské, oberskái brionaká,pochárející
s Brionských ostrovů v Adrii. Csnníky podrobné zašlu
ochotně dle přání zdarma a vyplaceně.

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivé a pro četné

důst, farní úřady v Čechách.

[ ' X

OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník prodiecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 868 stran 8".

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:
42hbrožovan

vásaný v poloplátně . 58h
vázaný v celoplátné ©. . . . 68h
vázaný v celoplátně se zlacenýmkřížkem.. . ..2.. 74h
vydání na velinovém papíře vá

zaný celý v kůží se slaceným
křížkem a ořízkou K 180

Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. m„ biskupemDr.J.Doubravoucsob wáleno *

A MDLAŤÍzZemo.
(Vix Ordin. list čís, 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.
N /

Učně
na zámečnictví

z řádné rodiny přijme

majitel dílny
na stavební a nábytkové zámečnictví

v Hradei Králové, Pětidomí, čís. 404,
V“
6 ©

Nojdůst. blak. konsistoří odporačený

unčlecký závod

Jos. Kieslícha
v Hradoi Králové

odporučuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovuzřísování

oltářů, fasatelen,
křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedliváopravy, zlacení a po
tychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch
s plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy, rozpočtyatd.,ochotněa bezplatně.
Četné dopisy uznání po ruce.

© Y
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Doporučujeme Kolínskou cikorku!

dodavatele na biskupský kostel v Litomě- %
řicích a četných jiných věžových hodin, na

) městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení věcho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

ina ku mŠISV.
Zaročená přírodní, jakož i

jemná tabulová víma vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

Založeno r. 1460.

| Vyznamenánstátní medaili:

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířská

v Hradci Králové č. 83.
k zhotovení veškerých ke= |
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
žího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Nilostí revido
vány.

Mešuí nádoby jen v ohni
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-ile, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

M a- Vzorky, » spočty, nákresy ihotové zboží na nkázku 0
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
PEB“ Sta odporučení a čestných uznání poruce."m

okaobastaobanbadbstacbabarbnubaska

Mravný hoch
se přijme

= do učení8
u JO$. KIESLICHÁ, pozlacovače

v Hradei Králové.
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První český katolický závod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
. Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

Spolkům dopornčují rychlé a levné provedení od
snaků spolkových utd.

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordinar. listem disc. Čes.- Budějovické

č. 30—41 r. 1904 k prodeji mešního vína.

= [NEEKONTO ROTO OM
Paramenta.

Ignáce V, Nešhudla Syn
(protokolovaná firma)

sjv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
ži (bratr P, J. Hoškudly, faráře ve Týprachticioh)

doporočuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.
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Šeob. úvěrní společnost

E roiGrnditau)
zůrokujeVilady 4% bos výpovědi,5%,

proti 30denní výpovědi a 6'/, proti 90denní
výpovědi.

Záruka přes půl milionu korun.
: Složní lístky zdarma.-o Zápůjčky výhodně.

zdložen o Praze opětně revidovdna.

X
Půjčuji za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostem

Moblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

ŽDOOOO0ODOOOOOOOXŠD

ADORDOCOCXOCXOXCICA

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., atr. 32)
dostati lze 1 kus za 3 bal. — 60 kusů

za 1 K

v blskupské knihtiskárně
(v Hradei Králové.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
= koupacích van

OB“skamny! beznich <“
firmy

Josef Komárek,
závod klempířský, zařizování plyno- a vodo
vedů, hromosvodů, pivních tiakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko.

n

$ř| s vůni fialkovon decilí sněhobílé prádlo

i bez bělidla, čistí podlahu, sklo a j. v.

: 8 výsledkem dosud nedostižitelným. ::
Zásilka 20 balíčků dobírkou sa zl. 1'50

franko stačí na '/, roku.

Vyrábí jako zvláštnost:

Josef Jelínek,
mydlář

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

PALA vVideň,
VII o., Kaiser

strasse o., vedle La
zaritskéhbo chrámu

Pácě.
Na ukázku zasílá

se vše framco.

Klášter škol. sester
v Mor. Třebové

navštěvovat hodlající dívku nebo takovou, která
by ua tamní německé měšťanské škole studovati
chtěla,

přijme
na celé zaopatření

Jan Vysloužil
Mor. Třebová, Pfortengasse10.I. Stock.

V rodině mluví se obojí řečí, proto možno podati
vysvětlivky učiva po česku.F„——

JAN STOUPÁV PRAZE, smsnám. 32.

Wp> prodá "DE

následkem neočekávané a bez

příčiné výpovědi
za účelem zmenšení skladu své

ohromné zásoby zboží
za báječně levnou cenu!



„Zalež.r.1808.

Uznanýza „M a nejlevnější,ná

kupní l mv Rakooskaveškerých s

prádim:„prozerá příkrovů, koberců aKorové ho náčiní +ve výrobnáchnejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.—
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové sboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

ZALOŽENO 1859. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

E 2tnlálky
6 zl. měsíčněna kašdvu stanici dodává

ole. a král. dvorní velkozávodtrahlářský

„Uoluherský é Hradec KTAONÁ

proti botelu „Merkur“.
Cenníky a prospekty zdarma a franko.

přání
a čalounické výrobky vůbeo,

do oken všech druhů nejlépe
koupíte u

mys zěůR:trvání závodu.

|
duchovenstvu!!

JanStaněk,Ze
Konviktské ul., pasé.
olelné makoste náčuní, ee

i doporučiti svůj hojné sásobený
aklad ve vlastní dílně rečně prace
vaných kostelních nádob a náčiní,

jeko: monstrance, kalichy, ciboria,
U. svícny, kaditelnice, kropenatd, vše

vsím. Staré
předměty znovu opravuje v půvední

Intencí a jem v ohmislaté a stříbří. Na požádání hotové

ráce na ukázka rozpočty; nákresy neb cenníky franko.veškeré lacená ručk. Největší výroba a
aklad v Praze k 9némuK ahládnatí Provedení 2d nej

Jedmoduášíhodo nejstkvostnějšího. Sadu kostelům úleva v placení. Více uanání po ruce. Zádmépresované vý

ném Anádoblsném slohu cír

M každépřleitost

nejlepší dárkyza velice levné ceny nabízí
vw

zlatník: a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové,

Velký.výběr zlatých, stříbrnýeh skvostůa hodin všeho

Nejvydatnější. Nejtrvanlivější.
Proto k upotřebení nejlacinější;

Schne v 6 bodínách a stačí
— 1 kg krabice sa 6m. —

== Cena1kg KLe0.

Ema bílý a barevný
Marxův je rychlesobnoncí, trvanlivý,nátěr.

V 24různých barevných odstínech s krásným

ken Hodí se výborněna kuchyňskýnábytek,k nátěru zdí v kucbyních4špiřírkéci sid; dáse

:mýti. Lze dostati v každém množství a odoténa
"jedině ufymy

Fr. Wiktorin,
;hlavní sklad a strojní výroba barev a lakův Hradoi Erálové,

Velké nám.

suchýchtřených,laků a šiňsců,“

Veliké sklady umelňejí vyřizování
objednávekvbratempošty.

voskové By svíčky a obět. před
dle liturgickýchpřed- měty pro místapout
pisů vyráběné, nická. prvnější pří

polovoskové "8 -©Plohené obrázky0
(ceresinové) svíce prochrámové

Instry,velikonoční svíce—=—— svícekostelníste
(paškaly) a krápě
jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené s be- | zápalkový drát,

ránkem velikoaočním, svíce obětní "UMS

třínožky hladké, ve všechvelikostech

. neb krášlené, sleupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

poraěnje veledůst. kruhům
uchovním, ne věsiíspeci

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

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

vwBlladé Boloolavi.
Tovární sklad: PRAHA, VáelavoZé náměst, 40.

Telefon 914.
Tovární sklad: PPizeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznamenánona výslavách:

"Pardubice 1909;zistémedaile.Heš eD.medalie. Lendýn 1905, zlatá podale PP i008.
diplom čestného uznání. W deň 1906, zlatá medaile

Antwergy 1806, zlaté medaile.
Výrobky všestr. uznané, Vzorkya cenníky zdarm | „ franko.

a řádné rodiny za mírných podmínek přijme

Vojjtěch Rážž,
závodda akoloniál.vHradel=

pomocníkaa njně
z řádné rodiny přijme

Fr. Třasák,
Hradeo Králové, Pětidomíč. 411.

XG3 XG0Ď XKODXCOĎ EBDX

ŠJan Horák, *| soukenník
i v Rychnověnad ně
MX zasílá na požádání vždy

dle roční salson kollekci
u b druhů právých

vlněných látek 2
své vlastní výteby, +ťtyp i cizo

zemskýc
Četná uznání zvláštěz kruhůvele-i

. důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- bg
sluze mého ryze křesťanského závodu za

n doby,víge než třicetiletéhopůsobení. $
X X

Volejemnélátky na taláry.
k "féžnasplátkybezzvýšenícen! n

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

VGODX C8D XGBDXGODX G8Ď X



Kongres Volné myšlenky.
V Praze. dne 8. a 9. září.

Volná myšlenka promlavila. Promluovila
hodně volně, tak volně, že žádný účastník
neví vlastně, co chtějí v celé té korporaci.
Jeon tn sehnání zednáři, nevěrečtí a pokro
koví židé, mladočeští husité, jichž ješitnost
lechtá to vystavování do popředí soch mistra
Jana Hosi, jsou tu sociální demokrati, jichž
radé odznaky 8 pochodní ostře odrážejí se od
odznaků kongresistů, národní dělníci, a pře
dovším velikým procentem zastoupení pokre=
kářští ačitelé a ačitelky. Poměrný počet žen
jest ostatně velice značný, as tak 30 pct., aty
vášnivě tleskají každému „svobodnémo a vol
néma“ projevu řečníků. Než co pravím, řeč
níků? Ano řečníci jsou ta, a etkvělí, demon=
strativní, strhující; ale mimo doktora Bartoška,
který se opravdu výborně osvědčuje jako
předseda bladkou avon mluvou a vynikající
znalostí češtiny, němčiny a frančiny, není čes
ských řečníků vůbec. Mluvil redaktor Myslík,
upřímně řečeno A mírně kriticky, „nereprae
gentativač“, mluvil professor universitní dr.
Fr. Krejčí, jehož slabý hlas a slabé ethické
důvody znají všichni jebo posluchači již z oni
vereity. Jsem ve věci té nestranný, ale dis
gustoje to to neřečnické počínání našich lidí
Da pinteroacionálním“ kongresu, když vidíme
a slyšíme ta nádherná gesta a slova plna re
volučního plamene od řečníků cizích, němec
kých, francouzských, italských, španělských,
ruských, polských, rusínských a litevských.

Dvorana je plna, plna lidí dle vzezření
intelligentaich, kteří přijeli, aby slyšeli něco
základního, nového. Neslyšeli však nic. Plané
fráse, bromobiti do Říma; soviáloě demokra
tický poslanec Vaněk mlavil ještě nejuceleněji
a nejodůvodněuějí.Dr. Krejčí hlásá: „Chceme
slyšeti pravda, chceme ji hlásati veřejnosti,
Voloá myšlenka má mravní sankci — v tom
je nedotknutelna. Proto také nepřicházejte na
nás se sofiamatem, že porušujeme náboženství,
že porušujíce náboženství, porašajeme mrav=
nost. Předně vám není náboženství a církev
jedno a totéž, zadrabé nám není náboženstvía
mravnost toléž. Mravným musí býti člověk i

ČŠ o

když nemá náboženství a mravným může býti
i bez náboženství.“ (Obrovský potlesk).

P. prof. Krejčí mluvil proti náboženství
vůbec, ale skoro všichni ostatní řečníci měli
ploá ústa „Řím“, „Syllaby“, „Jesniti“, „in:ví
sice“ Opravdu měl by člověk podezření, že
pánové ti — ovšem mluví-li poctivě — jaktě
Šivi nečetli protidůvody naše, knihy katolické,
k čemuž jako „voloí myslitelé“ — mravně a
ethicky donuceni býti mají. Padla také slova:
„Vážím si člověka, který věří a dle víry
poctivě dělá“, ale hned na to padla slova:
„Je to hlíza, 8 naším nynějším nevzdělaným
selským lidem, kam homanita dosud nevnikla,
nic jíž se nesvade, ale my chceme míti mládež,
děti té mravní trýzně osvobozeny, kteroo člo
věku víra a náboženství vnocuje."

Každý oťec má právo dle svého pře
svědčení dáti vychovávati děti své, katolík
má právo děti své dáti vychovávati, jak chce,
to jest katolicky, direktiva v té věcí je nutna.
Chtějí-li míti volní myslitelé respektováno
právo volného myšlení menšiny i individua
proti většině a proti celku, masí ctítí u vá
žiti si i mínění všeobecnosti.

Pravilo se: Je to zvyk, móda, slušnost,
aby i nevěřící člověk zůstával v církvi kato
lické; dr. Bartošek akcentoval požadavek,
aby každý, kdo nevěří, vystonpil z církve;
dobrá, nest avíme se proti tomu, Takoví katc
líci, kteří ae zúčastní útoků na matka svoji a
při tom se zbaběle schovávají, nedávajíce jmen
svých na seznáaua volných myslitelů uveřej
niti, to jsou lidé podivní, kteří se stavějí
proti oběma stranám a jsou nám tak obtížní,
jako i našim nepřátelům. Dobře, ať vystoupi,
budeme prosti lidí bezcharakterních, kteří
poškozují věc dobrou, čistou, zavdávajíce svojí
sobeckou, nečistoa a zištaou politikou příčiny
k takovým útokům na věc, která má býti
každému svate, Řeklose: „Věe, idea platí;
ne osobnost, která propagaje“, a to platí.
Žádný ze všech kongresistů nedovolil si přímo
zaútočiti na učení čisté křesťanské lásky mi
láčka lidstva Ježíše Krista. Proč házejí se
nyni tedy klacky pod nohy hlasatelům této
čistě, sladké víry? Chtějí odtrhnouti ti pánové
lidstvo věřící od pastýřů, chtějí osamotiti
stádo zbavíce ho strážců a pastýřů, aby pak

dmserty se počítají levně.
Obnova vychásší v pátek v poledne. | Ročník XIII.i

lidstvo volně moblo býti eežíráno jak du
chovně tak i tělesně zhoubnou materialisticko
oacionáluí soustavou. Ve Volné myšlence sdra
žili se ti odvěcí nepřátelé víry Kristovy, židé,
liberálové, protestanti a pokrokáři se sociál.
demokraty, kteří vším kydáním starých a
dávno již vyvrácených pomluv hledí způsobiti
rozvrat a rozkol ve společnosti lidské, jemuž
nyDÍ posud čelí vítězná a nepřemožitelná
církev Kristova. Na Řím se dělaly útoky,
systému toho přidrželi se všichni řečníci, ani
jediného hlasu nebylo slyšeti proti prote
stantům, židům, mobamedánům atd. — jiným
kaltům a církvím. Jen Řím řežou a po každém
slově kritisujícím činnost Říma a katolicismu
ozve se hromový jásot. Věci ty však nejsou
nikterak nové. Ty slyšeli jsme již v mnoha
variantech dávno a dávno, a co vzaly, co
urvaly z řad našich, toho nemáme co litovat.
My víme, že církev katolická, vlra Kristova
je volným myslitelům et comp. největší pře
kážkou. Proto ji tak vášnivě napadají, tapí a
kritisují.

Bourají a zase jen bourají. Zákon“ státní,
školské,církevní—aco proti tomu stavíte?
Rozum, který povede k pravé homanitě lidské.
Pěkně. Co je dle volných myslitelů rozutn?
Rozum nespontaný žádnými „klerikálními“
pověrami, rozam samostatný, stojící na vlast
ních nohou. Inu pak, chtějí-li volní myslitelé
něco tak samostatného, odhoďme celou naši
kulturu, odbodrne státní zákony i školství a
nechejme děti samostatně jako tvory němé
žiti. Ale pardon! To nejde. Volní myslitelé
mají jedině pravdo, opi mají privilej, monc
pol na pravdu, ta jejich „věda“ poví jim
vše, odpoví na vše, a nač. nemůže rozum sta
čiti, no — to nechá se „náhodě“, však ona
to věda vyzkouší. Víra je pověra, hleupost
lidská trinmfaje.

Čekal jsem nějaké základní zákony, ná
vrby praktické, detailní. Nedočkal jsem se
jich; možná, že v komissích, které právě dnes
zasedají, se něčeho positivního dovím.

Co se týče informativních zpráv, mlu
vilí v neděli zahajovací řeči red. Karel Pelant
a dr. Bartošek. Do'čestného předsednictva
zvoleni byli: Leon Farněmont, Habbard, De
nias za Francouze a Belgii; (G. Tachirn za

FEUILLETON
Z různých studil.

Napsal Josef Váňa.

VII.

Spravedlnost.

Vidělijste sochy Matyáše Brauna vKuksu..?|
Jděte a pokloňte se křesťanskému geniul
Na jedné straně v kámen vtesány Cinosti, na

druhé straně Nepravosti, Ctnostem vládne Anděl
Života, Nepravosti vedou k Andělu Smrti —Zhouby.

Máte tu celou morálku křesťanů ztělesnénu
a zvěčněnu. Udiveni a v taje duševní dílny uměl
covy vnoření stojíte tam hodinu, dvě, dumáte,
přemýšlíte, meditujete a — odcházíte v životní
zápas zušlecbtění, zlepšení, povzbuzení, odhodlání
říditi se v životě svém Clnostmi a z hloubí duše
nenáviděti Nepravosti.

Takovou sílu má vždy dílo umělce křesťana,
a jen člavěk nevzdělaný kráčí chladně kolem, jen
človék zlomyslný a předpojatý místo obdivu vy
chrstne z úst svých surový úsměšek a potupí ne
spravedlivým úsudkem i umělce i díloi motiv,
z něhož své nadšení čerpal.

Mezi ctnostmi nalézá se v Kuksu i Spra
vedlnost

Zvláštní krasavice! Stojí tam pyšná, jako by
měla nároky vládnouti světu celému a přec zas
tek sklíčená, jako by na světě nebyla ničím. Kráska
ucbvacující, podmaňující, všemi možnými vnadamí
plýtvající, než bohužel kráska očí slepých, kráska
zraků neproniknutelnou rouškou zastřených ...
Při tom drží v útlé svojí ručce váhy a odměřuje
každému... —

Chápete myšlenku unělcovu?! — Chápete,
proč právé spravedlnost takto ztělesni)?!

Zamyslíte se, zadumáte u konečně řeknete:
»Ano, jest tomu tak na světě! Lidská spravedlnost
měří nesprávně. Pravé, opravdové, spravedlivé
spravedlností na světě není... —«

Není a není, říkejte si, co chcete, hádejte s:
se mnou, jak chcele, a přesvědčujle si mne, jak
chcete. Věřím jen v spravedlnost Boží a v žádnou
jinou. Nemohu za to, byť jste mne i vínili, že
černě vidím, že jsem pessimistou . .. —

Bvět a spravedinost! — Protiřečné pojmy.
Krasavice se zraky zastřenými! Vše sc jí koří, vše
ji chválí, vše se jí obdivuje, každý chce přízeň
její získati a přece každý ví, že měřítko její vážek
nanejvýš nespolehlivo, pochybno . .. —

Prožluklé časy! Pořád že prý pokračujeme,
všude noviny a knihy plné pokroku, ústa plná
volných myšlenek a projevů a spravedlnosti.. .?1

Tak na př. sVolná myšlenka« dává rady
svým čtenářům, jak uspořádati důstojný pohřeb
bezvěrci, aby se lišil od pobřbu církevního, Nutno
prý ukásati, že právě pohřeb bez bezduché pompy
je krásnější, protože upřímnější a srdečnější nežli
pohřby se zaplacenými a řemeslně vykonávanými
fanfarami, ceremoniemi a pod. V průvodu nechť
účastníci jsou ve vážném mlčení na rozdíl od
»zbožných věřícícha, již každý pohřeb vděčně vy
hledávají jako vítanou příležitost ke klepům a po
mluvám.

Ó té spravedlnosti
»Volná myšlenka« má křivá ústa a zlobí se

na zrcadlo církve katolické. Její napomenutí by
bylo tuze krásné, kdyby »Volná myšlenka« spra=
vedlivě vyznale, že ty fanfáry, smuteční pochody,
věnce, pochodně, řemeslné vykonávané ceremonie
funebráků, klepy a pomluvy při průvodu církev
nikde a nikdy nepředpisuje a neschvaluje, že tohlé

vše zavedla lidská marnivost, pompa a chvásta=
vost, jíž jednoduchost, vznešenost a procítěnost
pohřbu církevního nestačí a nestačila,

Volný myslitel všik nikdy vůči církvi spra
vedinosti nezná, Nebyla by to pokrokovost a vol
nost v projevu, a leckterý nedouk nemohl by se
obáněti nabubřelým heslem: »Kulturní boj!«

„Amen, pravím vám, nebude-li spravedlnost
vaše hojnější nežli zákonníků a farizeů, nevejdete
do království božího... .«

Konečně pánům z »Volné myšlenky« se človék
ani nediví, Jest to jejich řemeslo a jsou v tom
angažovány i prožlukié tolary. A tu všechna spra
vedlnost musí na stranu.

Ale že »největší český básník, umravňovatel,
prorok, věštec, kněz národa a Jidu, hlasatel kule
turních besel, karatel nectností a nepravostla, že
český básník, syn Heliův, by mohl býti v úsud=
cích svých nespravedlivým, slepým, tomu jsem
nikdy věřitinemohl...

A přec tomu tak jest. Jméno básníka toho
jest: Josef Sv. Machar; a důkazem nejhrubší a
nejsprostší nespravedlnosti vůči církvi a křesťan
ství jsou jeho feuilletony o Římu, jimiž svého času
sytil lačné čtenáře sČasu«. — Pro jiný časopis
se nehodily.

M.chare! — Ó spravedlnosti | — Ne jednou,
nýbrž stonásobnou rouškou měla jsi zraky za
střené, když jsi kráčela s ním ulicemi Říma a
dívala se na křesťanské památky jeho! Čí snad by
byl měl p. Machar zkalené oči vnudami a žha
vými zraky SofiePetrovny... —?!

»Sofie Petrovno, kráčíme do křesťanského
Říma.. «

A Sofie Petrovna, toť se ví, že se zarděla
nad tolikerou pozorností a galantností českého
básníka a že ze samého obdivu nad jeho origi=
nelním úsudkem ke všemu přikývne, co ústa jeho



Němce, prof. Krejčí za Cechy, red. Niemo
joveki za Poláky, básník Aškerc za Slovince,
Odon de Bnen za Španěly, prof. Ghieleri za
Vlachy. E

Do předsednictvo skutečného zvolení byli,
Dr. Bartošek, red. Zenoker, dr. Drašdák
Makovec a Ries. Hlasování je čistěvěcí for
mální. „Volní“ myslitelé jdou elepě za kom“
mandem, jako je tomu i u stran jiných.

V neděli mlavili za městskou rada praž
skon posl. Filip, dr. Krejčí, prof. Hector De
uis (francouzsky), Ferrer „močedník“ (španěl
eky), poslanec Leon Fornemont (francouzsky),
red. Myslík přečetl telegramy pozdravné,
v nichž akvějí se nám už známá jména spolku
Máje, Machara atd. Za Němce mluvil dr.
Teobiro, dále různí: Beaaguier (Francouz),
Aškerc (Slovinec), Daubenfeld (Luxemburčan),
Niemojovski (Polák), Haranyi (Muďar), Bocz
kovakij (Litvín), Wodwařka (Chorvat), Kar
min (Švýcar), Schoeller (Němec), Souza (špa
nělský Jihoameričan),Trylovekij (Rasín), Ida
Altmannova (Němkyně), Ghieler (Ital). Na to
po doslovu red. Pelanta zabrála vlastenecká
Česká Filharmonie marseillaisa a internaci

onálo. (Pokr.)

Kdo jsou nepřátelé národa?

(14) Nepřátelé církve katol. mají plná ústa
klerikálního nebezpečí; zeptejte se jich však,
v čem to nebezpečí spočívá, oněmí aneb masí do
znati: „Vlastně žádného takového nebezpečí není,
ale mohlo by býti, a proto tlučeme raději napřed
na buben. Ostatně je to móda a praktická
móda, protože člověk často naví, co mluviti, a
pár šlágrů proti klerikalismu má z nás kuždý
v zásohě.“

Od té doby, co ve Francii církev byla po
ratena a zednáři ae zmocnili vlády, i u nás
tronfají si svobodní myslitelé více a hledí seta
pod rozličnými jmény a za rozličných hesel u
saditi. Nic, pranic nesmí se opomenouti, moblo-li
by to sloužiti k zasazení rány kato!, cirkvi,
Naši pokrokáři, kdyby začali s brambory, musi
končiti klerikalisgmem.

„Utrpení Čechů ve Vídni“, zní jedno ta
kové thema, o němž referaje po českých mě
stech kterýsi učitel. Učitel matiční měl by
vděčnější pole, předmět účinnější u dojemnější,
jenž nás Čecbů více se dotýká, o němž by mohl
mlaviti z vlastnízkašenosti—ale ta bymuvel
mloviti o utrpení českých kaplanů, což se do
pokrokářského krámu rozhodně nehodí.

Je pravda — hřeší ge ve Vídní se strany
křest. sociálů proti českému živlu, ale nejen
pouze proti tomuto, nýbrž proti každéma ne
německému v podobné míře; je pravda, nemá tu
200000 poplatníků proti výslovnému znění zá
kladních zákonů říšských svých státních škol.
Vobledu kaltarním je to tedy zločin, který se
ta páše, ale přejdeme-li na pole společenské,
musíme poctivě doznati, že vídenští Češi žijí
celkem nejklidněji, z továren se pro své češství
nevypovidají, okna jejich domů a besed se ne
vytloukají, z bytů se nevyhazují, nože tu tak
swmotnou úlohu uehrají, jako v tak zv. uzaví
raném území, kde je bh opravdu pssucem,
občanem drahé třídy, znásilněným, odstrčeným,
v posméch vydaným, před zákonem opuštěným.

—=
Vvyřknou spravedlivého a historicky podepřeného
nad jednotiivými místy a památkami křesťanů...

A tak podaly si ruce dvě duše nepředpojaté,
dva znalci krvavých zápasů a míst křesťanských,
a manifestovaly duchaplně před celým světem svou
— ignoranci....

Inu p. Machar nemohl k svým argumen
tacím potřebovati důkladného, učeného, nepřed
pojatého historika, před tím by mu vázla slova
v hrdle, on musil míti k podepření svých spra=
vedlivých a seriosních úvah duši měkčí, povolnější,
s obdivem k jeho básnické vynalézavosti a velikosti
vzhlížejíci. A duší tou byla mu ovšem něžná duše
SofiePetrovny... —

Ó Macharel
Na místech, kde znalci samým obdivem mlčí

a v posvátné hrůze vznešenosti křesťanství a jeho
kulturnímu poslání a významu se uklání, argu
mentuje p. Machar argumentacemi brněnských
»Rašplle a »Červánků«,

spravedlnosti |
»Poněvadž mi žádní kniha nedovedla dosud

říci, co je to +Rím« — pokusil jsem se napsati
81 ji.“

Ó objektivnostil
»Byl jsem tam za antikou a našel nádherné

bílé kosti její a viděl velkolepý hrob jejl.«
vědeckosti|

+A ne hrobě tom viděl jsem ležet v umírání
zchátrelého a vyvanutého vraha jejího.«

chvástavosti |
»Potom jsem zahlédl i mladičkého dědice

obou — a tsk v několika týdnech prožil jsem
valnou část dějin lidstva vůbec.«

Ó chlubná pokrokovosti'
»A protože jsem synem Heliovým, staly se

ty listy knihou mé lásky, nenávisti a vítězného
pocitu.«

Ale ve Vídni? — Je to sice také utrpení,
musí-li si poplatník vedle státních daní své
školy vydršovati, musí-li do kostele v neděli,
chce-li své náboženské povinnosti zadost oči
niti, přes dva okresy přímo putovati, ale ve
Vídoi není slyšeti dnes, jsko v době panství

židovsko-liberálníbo, vchantanech,tingl-tanglech,
ano i v divadlech nevázaných vtipů na českou
národnost; to bylo před 20 lety na denním
pořádku, patří za vlády křest. sociální pouze
k výjimkám. A přece zapřisáhlí nepřátelé české
národnosti v nzavřeném území Prade, Schónerer,
Wolf a jiní mají od našich pokrokářů celkem
pokoj, zato Laeger musí to vypiti. Křesť. ao
ciálové jsou těmi pravými „katy“ české národ
pusti a proč? Protože jsou křesťané — tedy
poloviční klerikálové! Byly doby, kdy jsme
stáli téměř u cíle svých požadavků, kdy v le
tech 70. mělo se nám dostati korunovace i u
znání našeho státního práva. A kdo nám k tomu
pomáhal ? — Němečtí katolíci, pootivý slavné
paměti Hohenwart, a kdyby se bylo podařilo
tomuto státníku proti cizím proudům 864u
držeti, kdyby byl nemusil ustonpiti ministra
z Berlína komandovanému, my jeme mohli býti
tam, kde jsou dnes Maďaři. A kdo přivolal
toho cizáka do Rakouska, kdo nejúporněji proti
požadavkům českým bojoval? —Ti, kdo jsou
i dnea našimi nejáblavnějšími nepřáteli, libe
rálové, a kdo ae z nich vyklubali — němečtí
nacionálové! Ale to všecko nic nepomůže. Ze
ptáte-li se našich pokrokářů, kdo jsoa ti prasí
českého národa nepřátelé, aslyšíte vždy tutéž
odpověď: „Kdo jiný, než křesf, sociálové, kdo
jiní.než klerikálové!? Nebof klerikalismus, toť
náš nepřítel“| Ebenhoch se prohlásil pro fede
rativní počadavek rakouských národů, protože
je to poctivý Rakušan, který ví, že síla říše
spočívá v národech uspokojených! Jakého mí
nění je Lueger, nevím, tolik však vím,že, kdyby
k věci opravdově došlo, nemohl by jako po
ctivý Rakušan mluviti jinak. Jeho výrok:„Lasset
mir meine Tsochechen“ je známý, třeba ovšem
mnobu neznamenal — ale to všechno nic ne
znamená. Zeptáte-li se našich pokrokářů, kde
je českého národa nepřítel, neuslyšíte jmeno
vati Liberec, Tratnov, Cheb, ale Vídeň a Linec.
Tam liberálové, zde „klerikálové“; tito musí
býti horší, protože my pokrokáří neznáme nic,
než svůj liberalismus, pak zase liberalismus,
pak nic a pak zase nic a na konec trochu vla

V tom spočívá hlavní chyba všehn nedo
rozumění na světě, že se díváme na každou věc
pouze se stanoviska svého,a že se nedovedeme
postaviti na stanovisko svého bližního. Byli
bychom navzájem k sobě apravedlivější, kdy
bychom posuzovali veřejné poměry s hlediska
svých protivníků. Kdyby se ti naši politikové
postavili na stanovisko Luegrovo, nebyli
by k němu nespravedlivější, než jsou k něme
ckým liberálům a nacionálům, uznali by, že by
Loeger spáchal harakiri sám oa sobě a nasvé
straně, kdyby vídeňským Čechům k jejich ob
čanským právům rychle a bez delší průpravy
přispěl, protože liberálut Němci, židé a soci
ální demokrati příme po něm pasou, co by ma
mohli vyčisti. To by byla hned „zrada na ně
meckém ráza Vídně“, a jak se všecky ty fráze
jmenují. Kdyby křesť, sociálové dali dolnora
kouským Čechům veřejné školy, budou při

Ó velkohubá ješitnosti !
Díky Bobul Teď víme už, kdo bude mo

derním spasitelem človéčenstva, — Jest to nový
nalezenec Olympu, sám syn Heliův čili česky:
sJ. S. Macharle

nepřekonatelná skromnosti!
Viktor Dyk v Hajnově »Pokrokové revue«

v čísle červnovém 1907 str. 539 píše toto: »Mluvil
jsem o boji proti klerikalismu. J. 9. Machar ho
vede; jak ho vedel Jebo knihy veršů byly jedno
stranné a skreslovaly; kam však sestupují jeho
feuilietony? Jsou odpůrci, jimž musí býti každý
vděčný; prosplvají chtějíce škoditi. Z takových je
tam Michar. Klerikalismus je mu mnohým po
vinnován; ztřeštěné a fanatické útokyMacharovy
posílí jeho posice. Jejich nespravedlnost je lehce
hmatatelná. Což je nutno tak paušálně a s tak
malým porozuměním podceňovat dějinný význam
křesťanství? Veliký duch zachovává úctu k veli
kým padlým; takový veliký padlý je křesťanství,
Pobřbeme je se všemi poctami; je to lépe nežli
pomlouvati zesnulého.«

Bum! — Reguiescatin pace... —!I
Pánové, nač tolik obledů a nedůsledností?!

Nahoře jsem podotknul, že »Volná myšlenka«
klade na srdce svým vyznavačům, že právě pohřeb
bez bezduché pompy je krásnější nežli pohřeb se
femeslně vykonávanými fanfárami, ceremoniemi
a pod. Nač tedy najednou všechny pocty při
pohřbu křesťanství, nač tolik ohledů, nedůsled
ností a bezduchosti?! Nač nejednou tolik vítané
příležitostike klepům a pomluvám... —?l

Jest-li křesťanství mrtvo, pohřbete. je dle
intencí »Volné myšlenky« bez bezduchých okáza
lostí. To Aesop jen vypravuje ve svých bájkách,
že nad mrtvým lvem mudrovala všechna zvířete a
že i osel přišel a zasadil mo ránu kopytem .—

nejbližších volbách smeteni s povrcha semě.
Lueger by tedy ztratil, ale Prade by sískal,
kdyby se snámi emířil, neboť od tohoto-smíru
závisí korunovace astátoprávní postavení *femí
korany české, jež je opět nutnon předpodmín
kon samostatnosti finanční. Království české
epravovalo by si svě foance samo, české a ně
mecké peníze by nepotovaly jinam; co pilně
ruce české i německé vydělaly, zůstalo by
v semi, krátce těžili by z toho nejen Úoší, slei
Němci. Českým Němcům je však milejší zem
ský deficit, který stejně tíží bedra lida českého
jsko německého,než přiznání: „Jsme si rovní, ne
máme v této zemi větších práv než vy.“

Prade by získal, Lueger by ale ztratil.
To by měl každý uvážiti, kdo chce ve veřej
nosti mluviti o utiskování české národnosti ve
Vídni, nechce-li ovšem mlaviti tendenčně, t. j.
nechce-li aasazovati poličky nenáviděnéma „kle
rikalismu.“ Náw bližší jsou naši bratři menši
novív Čechách,thema:„jakjimpomoci“jest
pro nás citlivější a vážnější, proto uvažujme ©
tom v první řaděa hledejmeprostředkyk ná
pravě! Toť první úkol Národní rady.

Náprava je možná, zabezpečíme-li pře
devším českému lida v Čecho-němcích jeho
hmotné a společenské postavení, jež vídeňští
Češi mají až na výmiaky zabezpečeno. Jak
Lueger, tak Prade jsou Němci, tadíž naši ná
rodní protivníci, ale horší byl vědy, jest a
bude německý liberál, než německý klerikál|
S timto tvořili jsme, i když jsme si na libe
rální jabůdky sem tam zaskočili, železný krab i
8 německým liberálem to vůbec nikdy nešlo.
pále to všecko nie nedělá, pánové, náš nepřítel
je klerikalismus I“ Basta.

Dopis z Prahy.
Jubilejní výstava bude odložena! Není již

pražádné pochybnosti, že jabilejní výstava ob
chodní a živnostenské komory pražské, jež
mělu býti otevřena příštího roka v měsíci
květnu, dude odložena. Příčinou toho jsou ne
ustálé stávky a v zápětí za nimi následojí vý
laky dělnictva, mající neblahé důsledky, že na
výstavišti doposud nebyla zahájena žádná práce
a v dohledné době stěží asi bude zahájena,
ježto podle všeho achylaje se opětně ke stáv
kám dělnictva stavebního. Rozamí se, že odlo
žení výstavy, pořádané na počest šedesáté roč
nice panování císaře a krále Františka Josefa,
bude míti v zápětí následky velice neblahé.
Nejen že zůstane nezúročena veliká část kapi
tálu, investovaného do muoha výstavních pod
niků, nýbrž i poměry národo-hospodářské
v Praze i v celém obvodě . pražské ob

chodní a živnostenské komory vážně benTážeme-li se, proč právě v době, kdy eta
vební dělnictvo moblo by při pracích vý
stavních těšiti se značnému výdělku, toto
sahá ke stávkám, nemůžeme netli — jakou
koliv odpověď shrnouti v nejvyšší úžas. —
Platy stavebního dělnictva dostoupily -přece
takové výše, že platy úřednictva nelze k nim
často ani přirovnati. Požadavky, jaké spole
čenský život klade úředníku a vůbec ogubě,
zaujímající jakékoliv intelligentní postavení,
jsou tak značného rozsahu, že vyžadnjí i znač
ného nákladu, čebož u dělníka není. Rodiaa
stavebního dělníka nemusí se nikdy tak oskrov
ňovati, jako rodina úředníkova, nebtedě ani
k dlouholetým studiím a mnohým zkouškám,
jimě každý dělník ašel. Nejsme nikterak pro
omezování společenské svobody dělného lidu,
ba naopak; leč tolik přiznati maslme, že pc
měry, v jakých pražské a okolní dělnictvo žije,
a nákladný život, který vede, nezbytně vósti
musí v.dozírné době k důsledkům neblabým.
Jsou rodiny, jež nepřiponštějí si v ničem újmy,
z nichž jako by šetrnost a spořivost navšdy
byly se vystěhovaly. Stálé neshody mezi příjmy
a výdaji vedou pak na jedné straně k dělání
dlahů, na druhé pak straně k požadavkům
po zvýšení mzdy, obvyklým stávkám, a v zá
pětí pak za nimi následojícím výlukám. Útraty
toho všeho nenese jenom dělnictvo, ty odvá
šejí společně i kruhy obchodní a živnostenské,
postižené boztoho již krisemi a zadluženosti.

Opravdovým přítelem dělnictva stal by
se každý, kdo by je upozornil na vážné ne
bezpečenství, do něhož ne vrhá stálými stáv
kami, uměle vyprovokovanými 80 strany děl
nických štváčů, kteří, ničeho nedělajíce, chtějí
býti jenom dobře a bezstarostně živi na útraty
lidu dělného. Městská rada pražská mělaby
se konečně v této věcí rozpomenouti na svoji
povinnost a v hodině takřka jit poslední pro
nésti výstražné slovo k dělnému lido, který
sa těžkých současných dob umělým vyvolává
ním stávek ohrozil podnik veliké hospodářské
důležitosti, jakým jest příští výstava v Prase,
k radosti zajisté všech záškodných nepřátel
českého národa.

Bude-li nutno jabilejal výstavu, pořáda
nou v Praze na počest jubiles šedesátiletí
vlády císaře a krále, odložiti, bude to zname
nati poklesnutí všeho smyslu pro zdravé
hospodářské poměry, ježto stavební dělniotro



tirt"dokůše, že jsat zoela ovládáno šívly čes
kěnu národu aepřátelskými.

Výdělky, jakých dělné krahy ma všech
v Praze pořádaných výstavách doeilovaly,
nelse přece podcešovati.

* +*

Zápisy do škol o Prase a obecní
starší. Přede dvěma lety již bylo vydáno v Prase
beslo, aby obecol starší i veškeří členové
městské rady pražské dozírali při zápise do
německých škol a osobním svým vlivem na
-místě zakročovali, kde nerozamní rodičové
vedou své dítky dobrovolně na pospas germa
nisací. Se strasy členů eboru obecních starších
bylo toto heslo nadšeně sice přijato, leč beze
všeho nadšení plošno, ba vůbec bylo opome
outo je plniti. Někteří obeoní starší objevili se
sice v den mápisu přede dveřmi německých
škol na okaměik, leč dále nešli a záhy zmizeli,
juko by země sa po nich byla slehla. A přece
nelze podceňovati agitaci, kteroa mohl by vy
vinoati obecní starší, který by opravdově se
snažil poučiti vábající i mnohé umíněné otce
rodin o zhodbnosti posílání českých dítek do
německých škol v Praze. Úkol obecutho star
šího představujeme si vůbec zcela odlišně od
pojetí, jakým jej chápoa někteří také „otcové
matičky Praby“. Ukázalo se to minulé neděle,
kdy vypraven byl zvláštní vlak z Praby do
Hořic, kde odhalovali toho dne Riegrův obelisk.
Podle novinářských správ byla účast se strany
obecních starších tak směšně nepatrná, že dele
Gace města Prahy čivila v Hořicích dojem ve
lice obobý svým nepatrným počtem. Hořičané
také se prý netajili svými úsudky, právem se
pronášejíce, že v Praze nebyl pochopen velký
moment, jaký byl kladen na Hořicko do slav
nosti svého druhu zajisté jediné. Nemůže-lí
*ten, kdo dělá nárok, aby zasedal v obecním
zastopiteletva, konati aspoň ve významných
dnech národních svoji povinnost, která ostatně
rozomí se sama sebou, pak nemá po hodností
-obecního staršího toužiti. Býti členem sboru
obecních starších není žádnou sinekoroa, aby
čas od času dělaly se výlety za hranice za
tučnédiety! Z těch, kdož si rádi vyjíždívají
pa zahraničné komise, nejel do Hořic — na
svoje útraty!! — ani jediný obecní staršíl

Ukážou se tito páni nlespoň při letošním
zápise v německých školách pražských? Upo
zorní je na to snad sám pan starosta dr. Groš?
Jak známo, přeje tento pán více německým,
nežli českým Ššivnostoíkům, což již dokázal,
zakoapiv si nábytek do svých salonů od ně
«meckérmy Rohrsovy — a proto nelze s této
strany očekávati valných výsledků úspěšného
sakročování proti plněgí německých škol v Praze
dětmi českých rodičů. Kdyby každý člen sboru
obeoních starších byl konal svoji povinnost,
dávno by přes polovinu uěmeckých škol praž
ských oemořilo a neničilo české děti.

. +
*

K nadbytku dávadel o jch městech —
dvěnová! Není snad na světě národa, který by
a tskou vášní holdoval divadelnímu umění,
jako národ český v širokých svých vrstvách,
při čemž by však mimo několik tuctů herců,
kteří šijí v Praze a městech okolních, šílí
všichni ostatní herci ve větší mizerii a bídě.
Svého času již jsme věnovali pozornost cho
robnému přímo zjevu, který vězí v tom, že
kaidá sebe menší společnost bospodská hraje
divadlo, následkem čehož če stalo již ob
vyklosti, že kočojící herecké epolačnosti mají
při představeních prázdno. Nebývá věsk

prázdno jen při venkovských představeních,ývá prázdno i v Národním divadle v Praze,
o předměstských divadlech pražských ani ne
mluvě. Širší veřejnosti snad ušlo, že s velikým
bumbogem asbarnomskou reklamou v Libni
otevřené divadlo lidové, soubrety paní Marie
Grossové-Kočerové, zaniklo následkem nedo
statku návštěvníků. To ovšem nevadí této

B dámě,aby nebudovaladále naižkově divadlo nové, chtlc oblažiti takto
Žiškovany i přes jimi nevyslovené přání diva
delním podnikem, který alibuje při stejně
schopné správě při nejmenším stejně neslsvný
skonujako divadlo libeňské. .

Než, nechceme býti špatnými proroky, a
proto vyčkáme v klidu věcí pěti

Zatím povšimneme si, čím ohce oblažíti
jinou stranu Prahy známá do nedávné doby
soubreta emichovských divadel paní Marie
Zieglerová. Tato dáma, o které její kolegyně
nejen veřejně, výbrě i veřejným tiskem pro
hlašují, še nesnese vedle sebe umělkyně sobě
rovné, pojela úmysl zbudovatí si také pro
sebe divadlo. A poněvadž měla dobrý příklad
v „Uranii“ v Holešovicích, která jakž tabě
prospívá za pomoci prvního pražského mě
šťanského pivovaru, obrátila se na akciový
pivovar v Noslích, aby jeho potnocí usku
téčníla divadeřef podnik v obci nuselské.
Pivovar, jehož výrobek netěší se v Praze ani

v okolí právě oblibě nejlepší, na návrby bý
valé sonbrety smíchovských divadel přistoupil;
způsobil, če byl obol postoupen podniku po
třebný pozemek a akce zahájena.

Jiná však jest otázka, jak akce půjdel
Na Vinohradech otevrou divadlo snad jiš v prv
ních dnech listopadových, a lze doufati, že
bude míti návštěvu znamenitou. Stavěti divadlo
v Bamotné obci nuselské, poměrně nevoliké,
odkázané samu na sobe, jest i při účasti ta
mního pivovaru přece jenom podnikem velice
pochybným, odvážným a nespolehlivým, a zna
mená jenom — rozinožování herecké bidy|

Jest zjovem neobyčejně trapným, mají-li
se na hereckou společnost, která hrála vLibni,
pořádati sbírky, ježto spulečnost jest bez chleba
i bez groše. K těmto ellům vede budování pad
bytku divadel.

“ *.

Práve „Volné myšlenky“| Vlši řádky tyto
v předvečer sjezda volných myslitelů. Pro
hojné obeslání pracuje sv barnmuskou rekla
mou, z čehož vidno, že lidé, kteří určitéhu
dne budou v Praze rokovati, maji docelu jiné
cíle, než projevovati vážné pravdy, které by
lidatvo obšťastnily. Sjezd významných lidí,
kveří mají co zoumenitého pověděti, odporučaje
se vnitřní vabou a nepotřebaje takových dry
účnických prostředků, kterých užívá pražeká
Volné myšlenka. Ačkoli pořadatelé sjezdu rádi
by vemlovili obecenstvu důležitost a jakýsi

věk nebode ani chvilka na rozpacích, co o všem
tom jest mu souditi, Neméně marna jest snaha
novinářských hlasatelů líčiti věci, jako by se
tu sestrojoval nový avětový a životní názor.
Svoboda myšlení, volnost osobního přesvěd
čení, vývojový pokrok demokratisace a mnohé
jiné výrazy, které se ve „Volné myšlence“ pře
hazojí jako nároč sena n které jsou také pří
zoačnými známkami směru realistického, jenž
má ve „Volné myšlence“ svoji filiálka, vše to
má ráz všední a vášnivé ugituce a nikoli ho
tovost a zaokrouhlenost světového a životního
Dázoru.

Všechna tato moderní hesla „Volné my
šlenky“ stávají se tím směšnějšími, čím více
se popínají na vysoké hledisko, se kterého
Boaží se raziti nové cesty života a mravního
konání. Ba, neostýchají se tito lidé mlaviti o
lepší nové mravnosti přes to, že jejich vnitřní
myšlenkové odpory, babylonské zmatky pojmů
a vzájemně se potirající zásady vedou k nej
větší mravní anarchii, a konec konců, nebojíme
se to říci, k všeobecné demoralisaci. Vědí-li
tito lidé o avé myšlenkové impotentní tříšti,
jest jejich jednání uenpřímností, nemají-li o
tom potochy, pak představnje se nám ta hlou
post, jež zahnízdila se ve hlavách mladíků,
Jejichž nejnebezpečnějším míněním jest, že jsou
povoláni za vůdce svých bližních,

Volní myslitelé náši dovolávají se všudy
úsílně vědy, při tom však jsou tak naivní, že
nepozorují, jak věda jejich působí veselou ko
mikoa. Nesmíme totiž zapomínati, že tito ry
tiři pravdy jsou delerministy, vyznávajíce, že
člověknemásvobodymyšlenía svobodyvůle,a proto
saad tito mučitelé správného myšlení (logiky)
honosí ae svododomyslnostía proto na štít svóho
domu namalovali si název: volných myslitelů,
Mezi předákyX. mezinárodního sjezdu svobod
ných myslitelů, jak praví prof. Mareš, atkvěl
ae v Říměfanatik naturalisma Haecker. Pre
hlásil tam 30 zásad spolka monistů (lidí, kteří
věří, že jest vše hmota a že není dachu). Zá
sada 17. praví, že duše jest sonhrnem fankcí
mozkových, činnost myslícího ústroje (mozku)
probíhá u člověka dle týchž zákonů jako u ji
ných ssavců. Zásada 18.dokládá, že právě tak,
jako všechny fankce mozka, pociťování, před
utavování, myšlení, tak i chtění jest podmíněno
bmotným složením moskn a že tedy staré učení
o svobodě vůle jest neudržitelné a že třeba jí
nahraditi determíniemem (vůle není svobodna).
Prof. Mareš doklsdá: „Ta máme sjezdpro svo
bodu myšlení, jehož zásadou jest naprostá nezvo
doda myšlení. Může-li býti větší proliřečnosti?*

Lež mění často své rouchoa rodí se znova;
od sjezdu římského minnly tři roky a hle,
v Praze máme sjezd pro svobodu myšlení, jehož
sásadou jest mesvobodamyšlení, Můžše-li
býti většího humbugu a může-li býti odpor
nějšího dryáčnictví?

Věsk jakkoli tito lidé vězí v začarovaném
krahu nesvobodného myšlení a nesvobodné
vůle, přece na dovršení svého zmatku mají
ještě odvahy dosti, aby mlavili o vyšším
mravním vývoji, a živou mocí chtějí svět pře
evědčíti, že k sestrojování vyšší té mravnosti
mají poslání. Maně ta přichází člověku na
mysl bajka o čábě, která 6e oblubně nadýmala.
Ale když již slovo „vývoj“ opanovalo nyní
veškerá úvahy o dějstvu přírodním a spole
čenském, myslili si volní myslitelé, že bude
sajisté s prospěchem, aby je také zařadili do
svého pestrého inventáře, při čemž nechápou,
že mravní vyšší vývoj a nesvoboda vůle podo
bají ee spřežením, vykonávajícím trest čtvr

cení. Jenže tehdy čtvrcení mělo za oběť tělo
člověka, kdežto nyní čtvrcením volaých my
slítelů trbá ee lidský rozum. Abychom nesva
bodu vůle a vyšší mravní vývoj krátce odbyli,
řekněme bned, že nelze v mravnosti vůbec
mlaviti, kde člověk za svá jednání není zod
pověděn. A za nesvobody vůle zajisté všaliká
zodpovědnost jest vyloučena. Má-li se tedy
mravnostní program volných myslitelů nějsk
vystihnoati, pak nelze to jinak učiniti, než že
voloost myšlení znamená u nich nezodpověd
nost a navázanost žádným příkazem mravním.

Nechť tedy zalezon tito kejklíři u nevy
stavují celému světu naší ostadu, která za
jisté záleží v jejich tvrzení, že vzdělaná část
našeho národa blásí se k jejich praporu.
Český člověk musí 8e nejhlouběji hanbiti, že
za orgií dryáčnické fráze v srdci národa,
v Praze, budou se roztahovati klienti židov=
ských 4 německých časopisů, které nemají
pro nás nic jiného, leč žhavou nenávist a
různé pomlavy. A když celému světu jest
známo, že sjezd Volné myšlenky jest výhradně
Štvauicí proti katolickému duchovenstva, ptá
me se celého českého národa: kde poškozuje
český katolický kněz vzdělání a hmotné statky
národa? Což za nábožensko-mravní výuky
v kostele u ve škole nepokračuje národ náš
tak, že se mu upřímně podivují bratři Slovavé
a závistivě sledují vývoj jeho národní nepřá
telé? Jestliže český katolický knězjest zhoub
cem národa, proč jsme překvapili svět jabi
lejní a národopisnou výstavou, proč rozkvétá
naše vědecká a zábavná literatura, proč omění
české kuždý takořka den vyuáší na odiv nové
rázovité původní výtvory a proč vůbec všudy
v radostné květy rozvíjí se tvorba česká?
Mohlo by se všechno to diti, kdyby měla
pravdu nehorázná pomluva, jež ze zákulisních
temnot vychytrale proti katolickému ducho
venatvu jedovatou plseň nenávisti vrývá v desky
gramofonů, jimiž vejvýrazněji dnes jsou volní
myslitelé ?

Jde-li opravdu o vzdělanostní práci ná
rodpí, což ji nedovede obstarávati Česká in
telligence vama bez oné přísloby Žžidovsko
zedaářské organisace ? Nevidí-li jistá část intel
ligeuce, že bídně a otrocky přislubuje zájmům,
které s opravdovým prospěchem českého ná
roda nemají nic společného? A může-li někdo
říci, že materiální moc židovská má za cil
skutečné dobro a že náboženským a mravním
rozvratem nemíní pod své peněžní jho uvésti
všechny národy? A vykládati, že tigarky na
šich volných myslitelů postrkovány jsou ru
kama židovsko-zednářskýma, bylo by tolik,
jako ozývati ge zpozděnou ozvěnoa pravdy,
všeobecně známá a nad slance jasněji dokáza
né. Kejklíři jsou lidé, kteří užívají různých
úskoká, aby zaslepili oči nevzdělaných diváků.
Proto řeč lidská, tak obratná ve výrazech po
brdání, utvořila ošklivé jméno kejklíř, aby
pozoamenala každého člověka, který sa osmě
Juje volati kejkle ua pomoc podvodu.

* .
*

Hrabě Sternbérg. Byly doby, s není od nich
daleko, kdy liberální časopisy české, jmenovitě
„Národní Listy“, hleděly na poslance Stern
berga až hrůza s patra, podceňujíce svým zná
mým způsobem jak jeho kvalifikaci politickou,
tak jeho duševní bystroat a vzdělání. Nevíme,
zda čtenáři jejich z předsudků o' poslanci
Sterobergovi jsou již vyléčení a zda oceňují
ho dle jeho vlastní pravdivé podstaty, ale
tolik dnes jisto jest, že poslanec Sternberg
podal již pro rozvážné u soudné lidi tolik dů
kazů o svém vzdělání a jistotě úsudku, že již
samy listy, které pro něbo měly jen homori
stický pošklebek, amlkly, a jejich redaktoři
ve své mysli zajisté neskrbli vůči tomuto muži
zaslouženou pochvalou a upřímným podivem.
Rozbor řeči prof. Masaryka, jejž poslanec
Sternberg v „Lidových Lietech“ uveřejnil,
dokazuje, že autor nmí hluboko zteáhnonti a
že dovede vystibnonti nejjemnější prameny a
odstíněné rozdíly lidské myšlenky. Masarykovu
řeč, slovem, co nejdůkladněji roztřepil a, od=
haliv záludný závoj z mnohých tvrzení, mi
lému losofu zasadil mnoho bolestných ran.
„Neue Freie Presse“ s hlučnými fanfárami uví
tala řeč svého muže tvrdíc, že Masaryk vo své
řeči ukázal nové pojmy, však poslanec Stern
berg určitě dokuzuje, že. Masaryk řekl také
nové nesmysly. Však rosbor Sternbergův 80
masl čísti, a proto jej vřele doporučujeme.

* „
„

Poslanec agrární Kotlář. Do všeobecných
stesků ohledně nenpřímnosti našeho veřejného
života zasvitl jasný paprsek v řeči poslance
Kotláře, který po zásluze promluvil o činnosti
pokrokových ačitelů, zejména bu našich ves
nicích. Poslanec Kotlář dokázal nebojácnost a
karakterisoval věci tak, jak skutečně jsou. A
to jest mu k veliké cti. Říci do očí pravdu
pokrokovým učitelům každý hned se tak.ne
odváží, zejména když čaropisy socialistická a



realistické vidí v pokrokovém učiteli takořka
zjevení moudrosti, vzdělání, občanské a poli
tioké vyspělosti. Zatím věak všemi těmito
chválami okuřováni jsou pokrokoví učitelé
proto, že zvířili boj proti katolické efrkví s
Jejím kněžím. Přijde takový pokrokový pan
učitel někam na vesnici a jednostraonou četbou
sveden a domýšlivostí omámen, vidí všade tmo
a zpátečnictví. A tu již mladý učenec opřádá
plán, jak rozevěcovat pokrokářeké svítilny, a
jak větěpovati lidu poznání věcí, o nichž
někde něco přečetl, a jimž ani za mák neroz
umí. Nejsměčnější jest, když pokrokářský fi
losof začně mlaviti o vědě, a ve jméno jejím
popírá Boha, anebo lidskou duši. Věda vůbec
vyskakuje z úst jeho tak často, že zdá še,
jakoby mu byla denním bovorem a nočním
snem. Pak se nedivme, že taková osvětářeká
ochota rozčiluje a bouří naše jindy klidné ves
ničany, a tě poslanec Kotlář na tuto nezralost
a směšnoo nafoukanost pokrokového očitelstva
na lidové schůzi posvítil.

+ k+

Věda pokrokovéhoučitelstva. Způsob, s jakým
does vedon si pokrokoví učitelé proti nábo
ženství katolickému, vždy více posunuje 80
v jasnější světlo a mlaví za celé knihy o da
Ševní pezralosti, o naprostém nedostatku ži
votní zkušenosti a blavně a rozhodně o po
vrchnosti vzdělání. Náboženské vědění jejích
nestojí za nic a vědecké jest strakatou smě
sicl neztrávených pojmů. A při tom tváří 60
tito lidé, že jsou osou kulturního světa, že
pobledem svým pronikají do hloubky a šířky
a že provádějí něco velikolepého, čeho ka
ždému není hned tak dáno, Již to. jest zajisté
chlapeckou naivností, domnívá-li ee kdo, že
může rozhodovati o náboženství, když přiživil
se několika loky z nějakého protináboženského
pamíleta anebo z odpadků, pořízených z Haeckla.
Kněžstvu našemu pak opětně a opětně odpo
račajeme, aby úsilným a účelným sebevzdělá
váním náležitě sa vyzbrojovalo na ochranu ná
boženství a aby těchto skutečností energicky
užívalo k organisaci katolického lidu...

Obrana.
(3) Také přítel volných myslitelů

a volného myšlení vůbee. Otcové pražští
oslali k ovítání kongresu volných myslitelů

Filipa nad jiné Filipy většího. Dle zprávy „Nár.
listů“ zdravil p. Filip kongres v městě, „které
v minolých věcích vždycky stálo na předním
místě v bojích za svobodu svědomí, za svo
bodo lidskou a národní“ Také přál kongresu
plný zdar a správné pochopení. Tedy Filip
přál pochopení — jinému. A sám chodinka
nebohá? Důjepisec Tomek, naslouchaje z oblač
ných výšin těm slovům, utíral si rozčileně
čelo a řekl Paluckéma: „Drabý můj učiteli a
spolapracovníku, proč jsi sám 8e přičinil, abych
se stal dějepiscem Prahy, když tento otec
města po mé perné práci m'aví o historické
minulosti její nejapněji než pověstný Hájek o
Horymírově Šemíko?“ „Ano, ano“, vzdychl
Palacký, „nač jeme oba psali, jaká tyranství
Praha ve svých zdech viděla. A nečtou otcové
města aspoň úvahy některých mladších děje
piscův, na př. Denisovy?" — „Sotva asi“, za.
vrtěl hlavou Tomek; „vždyť na př. při štváč
ských schůzích ještě za mého života epiš mla
vili podle různých krátkých pamfletů než podle

dlouho, co jsem naše království nadobro opo
stil. Nač jsme jen oba tolik pracovali, nač!
Raději se schovejme oba za oblak nejhnstší.
Dál již nechci dolů hleděti“. —.

Pan Filip asi neví, co zkusili sami mír
nější husité pod bezcitnou kouton fanatického
Jana Želivského a jeho nástupce Vlka. Neví
dle všeho, jakou katanskou hrůzovláda v XVI.
století zahájil v Praze mistr Pašek z Vratu ve
spolku s ničemným a sobeckým Hlavsou. Ka
lišná brůzovláda řádila tolik, že nebyl v Praze
žádný protestant a český bratr životem svým
bezpečen. Každé slovo svobodnější po krčmách
lapáno od stvůr Paškových, jimž byla bezcitná
denunciace velice příjemným zaměstnáním. Kdo
prostřednictvím žida uvolil se dáti radnici vý
palné, ten ještě měl naději, že vydřiduši oko

- zamhouří. Hůře bylo svobodomyselníkům ohud
ším. Ti byli upalování, želářování a z Prahy
vyháněni. Teprve Ferdinand I. učinil násil
nickým rejdům konec. Praha, která za vlády
Ladislavovy vlastně si vedla jako samosprávná
republika, měla dokázati, jak demokratismu
rozumí, jak si ho váší. A doba zkoušky té do
padla prabídně. A jak v novém čase přeje
svobodě, to dokazaje násilnický povyk proti
českému katolickému gymnasiu. Ach p. Filipe,
kde jste nechal flipa? Dle Vás stála Praha
„v minulých věcích vědycky (I) us předním
místě v bojích za svobodu svědomí, za svobodu
Jidakoo.“ — Nezmiňajíce ee o dalších jiných
pražekých násilnostech, které tolik křiklavě
odporují ubohé frázi Filipově, přemýšiíme, ne

'

měl-li vydati Tomek dějepis Prahy raději v řeči
jiné. Vždyč ani otcové královského města ho
patrně nečtou. A což teprve ti také-vlastenci
pražští, jimž nedal pražský lid na límec ani
Jediné hvězdičky? Ti v tom ohledu studají
ovšem ještě méně. Nač si lámat hlavo, když
svobodomyslná fráza nahradí všecko?

(3) Jak se volmí myslitelé zastali
svobody českého mároda. Jest rozhodně

jisto, že v neděli č t. m. byli brotálně přepadeni a zoásílněni Češiod Němcův — a nikoli
naopak. Kongres volných myslitelů byl nucen
promlaviti. Ale jak to učiniti, aby se němec
kýmmazlíčkům nenblížilo? Slova o násilnostech
se ujal — německý redaktor z Vídně Zenker
a promlovil (dle zprávy „Časn“ z 10. t. m.)
takto: „Mezitím co 8e na horké půdě pražské
shromáždili Němci a Češi a příslušníky všech
národů rakouských, aby razili dráby svobodě,
došlo bohužel opět na české půdé nedaleko
odtud k nové srážce obou bratrských národů.
Není naším úkolem pátrati po příčině trochli
vých těchto událostí (To již jste měli učiniti
dávno. Poz. Ob.), ale litajeme, že slova roz
umu a míru a napomínání k svornosti a lásce,
která zde včera byla pronesenu, došla tak málo
slucho. V řadách kongresistů bylo proto usne
seno protestovat proti takovému neuznávání
kaltarních úloh oboa národů, a předložit vám
resoluci, která před celým Rakouskem a kul
tarní Evropou má okázati, že mezinárodní
kongres Volné myšlenky každý projev tako
vého nacionalismu, který vybočuje z kolejí
míru, 8 rozhořčením odsuzuje.“

Jen ei všimni, Čechu, těch obojetných
slov! Posluchač neví, zda se stavěi Zenker na
stranu otiskovaných čí utiskovatelů. A — slova
Zenkrova došla vřelé pochvaly. Tak

Nato navrhl delegát Hutter z Liberce

(rene Němec) tato resoluci: „Světový kongresolné myšlenky v Praze vyslovuje svoje nej
hlubší politování nad tím, že ve stejnou doba,
kdy zástupci Yolné myšlenky všech civiliso
vaných zemí společně při pokojné práci kul
tarní a duševní zájmy lidstva, svobody a po
kroku, jakož i osvěty národů snaží se uplatnit,
národy v Rakousku, zejména oba národní kmeny
v Čechách nezodpověditelným způsobem se po
Hrají a klidný duševní vývoj kultarní vzá
jemně si ruší.

Kongres V. M. odsozuje jak nejostřeji
veškeré snaby, směřající k tomu, aby právo
menšiny na projev bylo znásilňováno, poněvadě
znemožňován je takovým národnostním bojem
společný a výsledný boj proti zpátečnictví a
klerikalismu, a nepříteli všeho duševního po
kroku, oltramontanismu, jako tomu třetímu,
jenž se raduje, avolňuje se cesta pro jeho zpá
tečoické snaby.“ — Tedy tohle měl býti bal
sám na bezcitné rány, kteró Čechovév Pra
obaticích utržili. Hotter je vóra chlapík, pravý
diplomat. Doveda mlavit obratněji vež Pythle.
Mlavil o právu menšiny — ale které menšiny,
o tom nic. Může se aspoň před německo-židov
skými nacionály omlaviti, že přece v Čechách
tvoří menšinu Němci, těm tedy nblížiti nechtěl.
Kdo jen trochu náš národnostní zápas zná, ví
dobře, kdo jest v Čechách pronásledovaným 8
kdo otiskovatelem. Tím líp má to věděti Hotter;
ale přece jenom tento lidomil složil resolaci
tak, aby Be nevznítil ani v nejmenším všeně
mecký bněv. Resolace přece měla zníti určitě,
měla k vůli praktickému výsledku břitce se
dotknouti těch, kteří skntečně již celá staletí
utiskojí. Ale — ona jen frázovitě odporačaje
svatý pokoj — a to výhradně za tím účelem,
abyse nepřekáželotak boji „protiklerikálnímu."
Tohle má býti útěchon pro znásilněné našince|

Ovšem že resoluce byla přijata jedno
myslným souhlasem. Vždyť jménem českých
delegátů sám socialista Vaněk ji schválil. Kde
pak by se mobli čeští volní myslitelé odvážšiti
na kongressni proti německýmvolnýmmysli
telůin — trochu samostatně mysliti a svobodně
rozhodovati! Hoed by byl oheň na střeše. Zbi
tých krajanů ráznou resolucí se nezastuli; zato
však den předtím na návrh španělského dele
gáta přijata byla resoluce, aby byli propuštění

naproboda španělští vězňové Nockens, Mattaa Harra.

(3)Taky volný myslitel. Němockýde
legát Hotter předěltal po prachatických násil
nostech regolaci svoji výše uvedenou. Leč kon
ference volných myslitelů zredigovala ji tak,
že do ní byla veunata věta: (Kongres) zejména

B odsuzuje poslední události v Prachaticích.tím dodatkem prý měla býti resoluce čtena,
ale tedy — nebyls. Pan Hutter 80 ohradil, že
prý otom dodatku nevěděl. Proč tedy byl po
věřen čtením resolace? A najednou noviny ji
ji oitovaly i e dodetkem Čechům aspoň na po
lovic příznivým. Jest to zvláštní, če denníky
nepsaly dle toho, co bylo slyšeno, ale dle čimla,
který jim byl dodán. Prý ostatně resoluce byla
čtena tak, že dobře nebylo rozuměti. Ale —
volní (!) myslitelé, kteří jindy myelí tolik evo
bodně, echvalovali o překot.

Hutter prohlásil v židovské „Bohemii", že
do resoluce vpravena bez jeho vědomí a za

jeho zády věta, která prachatické události vs
kládá (11) takovým způsobem, který ae přímo
příčí jeho národnostnímu nazírání. — A otcové
shromáždění ještě kryli záda tomuto volnému
myaliteli, který se tolik Čechů „zastal." Hut
ter opustil rozmrzele kongres. Předsedniotvo
prý také v návalu práce nepozorovalo, že Hut
ter četl svůj a nikoli officielně stanovený text.

Problášení koogreseistů (mimo útočné váty
protikatolické) jsou většinou pouze ukademi
ckými projevy, jež pro praktickou ocbranu
zvláště národa našeho nemají významu. Afrází
slyšeli jsme dost i před kongresem. A jak že
se v praksi prospělo Čechům pracbatickým?
Pánové, kteří proti olrkevoictví bojují jako
lvové, jsou hotovými kařátky v projevech tý
kujících ee nLšeho odvěkého boje e německými
chamtivci. :

Politický přehled.
Za návštěvy své v Bobotca ministr dr.

Pacák prohlásil také, že postavení čes. poslanců
ve Vídni jest horší než jindy. Jest před vy
rovnáním 8 Ubrami, a té příležitosti musl čeští
poslanci použiti k tomu, aby byly splněny
hlavní národnostní požadavky Čechů — vnitřní
úřední řeč česká a česká oniversita v Brač.
Kdyby vyrovnání mělo býti přijato v totn roz
sahu, jak ei Maďaři přejí, pak by ovšem
jmenované požadavky české byly výkapem,
který by se nám málo vyplatil.

Vyjednávání o rakonsko-uher. vyrovnání
v Pešti zase skončeno, ale jako dříve bez vý
sledko. Maďaři nechtějí astoupit; nebude-li se
vláda naše říditi přáním maďarským a nepo
volí-li, hrozí se už z Uber, aby baron Beck
odstoupil. — Maďaři jsou tak bezobleduí, že
prý zádají, aby jim za zvýšení kvoty povoleno
bylo maďarské velení u vojska. Teď započlo
vyjednávání zase ve Vídni. Maďaři sice hrozí,
ale také by se mobli rozpomenont na konec
svých cílů. Z pozadí vystupojí totiž Chorvaté
— strana Starčevičova — kteří prohlašují, že
v případě, přestane-li celní jednota, přestává
sama seb:u i platnost vyrovnání uhersko
chorvatského z r. 1868. Nové bouře by se tu
rozzuřily, — Vláda uherská pracaje sice na
volební opravě ve smyslu všeobecného práva
volebního, ale bojí ee ho nefalšované podati
lidu, ježto dobře ví, že by se takto rázem
zhroutila maďarská sila.

V Mnichově zahájen merinárodní sjesd
mírový, jenž také obeslán delegátem Rakoaska.

V Rusku připravila vláda všecko k volbám
do dumy. Tajné bla.ování jest zabespečeno
Každá volební agitace ve volebních místno=
stech ať již provoláním, letáky nebo řečmi jest
zakázána.

V Marokku dosud nenastal klid. Domo
rodci, zkrušeni francouzskými děly, drší se
více v povzdálečí, ale k útoku jsou připravení
stále. Francouzský generál Drude cbystá se
k nové výsvědné výpravě proti Marokkánům.
Mezi jednotlivými kmeny nastaly třenice, které
rjí venik svůj v trojici sultánů marockých.

Z činnosti katol. spolků.
Organisace českoslevamského lidma

v okresu Kostelec m. Orl. zvok velkéma
nifestační schůzi v Kostelci n. Orl. v neděli dne
16. září o půl 3. hod. odpoledne, při níž promlaví:
P. T. p. JUDr. Julins Nejedlý, zemský advokát
« Prahy: „O otázce řemeslnicko-živnostenské“,
P. T. pan František Šafránek, rolník, starosta a
předseda Sdružení Č. K. Z: „O otázce rolnické“,
P. T. pan Jaroslav Astr, redaktor a úředník Vše
odbor. sdražení křesť. dělnictva: „O otásce děl
nické“, P. T, pan JUDr. Josef Myslivec, říšský
poslanec: „O dnešní situaci katoliků“. Schůze za
příznivého počasí v zahradě p. K. Marka vŠiroké
ulici, za deštivého počasí v sále „na Rabštejně“.
Přístap mají všichni, kteří se u vchoda vykáší
vstupenkami, ješ na požádání vydává předsed
nictro okresní organisace českoalovanského lidu
v Kostelci o. Orl., a stačí při žádosti jen tuto
adresu nepsati. Všechny řeči budou se obírati
stavem přítomným, způsobem věcným a poutavým
vylíší, co nás tísní a jak lze dosíci nápravy.

jďte muži, ženy, jinoši a dívky v počtu co nej
větším, abyste načerpal poučení a nadšení pro
další blahodárnon činoost wvou. — Přijďte včas,
neboť delší program nepřipouští odkladu s počát
kem schůze.

© Kolíma m. L. V neděli 4. erpna pořá
dali jsme přednášku „o čestném názva „Veliký“
některých mažů dějin“ p. katechetou Brůnon ze
Slaného, jež byla jako všecky dosud konané před
nášky velice Četně navětívena; p. přednášející byl
ze sdařilý přednes hlučně potleskem odměněn.
V neděli 15. t. m. pořádáme kočovnou přednášku
v Nové Vsi u Kolína, kamě dostaví se občané i
z okolních obe. V říjnu přednášeti bude u nás
vedp. Magr. Kordáč, děkan boh. fak. z Prahy, „o
moderních aměrech reformy školské.“ V Hatopada



vado. TbDr. Fr. Šule, č. kanovník a koneiat. rada
s Hradce Králové, učiní výklad programu Strany
katol. lida v Čechách.V den dušiček máme di

a představení„Drama čtyř chudýchstěn“ jod

Zprávymístnía z kraje.
Zprávy dlecésní. Ustanoveníjsou: p.

inkora, farář v Bojanově, <a faráře 6
Potěh; p. Valent. Appl, farář v Č. Čermné, za
děkana do Ústín. Orl.; p. Jan Pořický, kaplen
v Kostelci n. Orl., za katecbeta do D. Kralovic;
p. Jve. Vojtěcb, keplen v Náchodé, za administr.
do Rtyoě; p. Jarosl. Žďárek, kaplan v Hronově,
sa keplena do Náchoda; p. Bobum. May, kaplao,
za administrátora v Železnici; p. Jos. Macák ze
katechetu do Bystrého; p. Karel Havran, kapli.
v Kácově, za kooper. do Čestína: p. Stanisl.
Michálek, kapl. v Kněžicích, za koop. do Ká
cova; p. Jos. Šimek, administr. v Chřenovicích,
za kepl. do Ledče; p. Jindřich Kolář,kaplaa v Ne
ehanicích, za administr. do Poniklé. Neomysté:

. Joa. Bradáč sa koop. do Vrece, p. Váci. Far

kač za kopl. do Nechanic. V Pánu zesnuli: p.
Jos. Červenka, V valn., farář v Něm. Rybné, +
4. září (nar. 1843. vysv. 1867); p. Jgnác Synáček,
V Vuln., kazatel u sv. Ignáce v Jičíně, + 7. září
(naroz. 1861, vyBv. 1886). Uprázdoěná m'sta:
Bojanov, fara patron. kulž, Auersperga, od 5.
září; Čermná (u Lanškrouua), fara patron. kníž.
Lichtensteina, od b. září; Svojanov, fara patron.
Ant. Haaeche, od 16 září; Německá Rybná, fara
patron. nábož. matice, od 12. září 1907.

Ve schůzí městské rady králové
hradecké dne 9. září usneseno: Schválenabyla
techn. kanc. předložená osnova smlouvy 0 prona
jatém pozemku fě. Kress a Bernard. — Na základě
dotazu o. k. okresního hejtmanství ohledně poji
štění osob u obce zaměstnaných odhlásí se veškeří
zaměstnaní duem 1. října 1907 počínaje od nem.
apolečenstevní pokladny v Hradci Králové a při
blásí se týmž dnem u obres. nemoc, pokl. — Vzat
byl na vědomí výnos C. k. okr. hejtmanství, jímž
p. K. Smutný nebyl schválen jako nájemce živnosti
hostinské v domě čp. 16 p. O. Fuchse. — Míst
nímu odbora národní jednoty Severočeské v Trat
nově udělen byl příspěvek 20 K. — Intimuje Be
ozoámení okres. výboru zde, že zem. výbor zamítl
atíšnost pp. Jal. Rassa, V. Formánka a spol., po
danou do rosbodnutí ohledně platnosti assanečních
zákonů pro novostavby v Hradci Král. — Vyho
věno bylo žádosti obecenstva o odstranění šraňku
v ulici Čelakovského. — Panu K. Moorovi, oper
níma skladateli v Pardabicích, propůjčeno bylo
měst. divadlo Klicperovo na den 10. října 1907
k uspořádání koncertu. — Důchodeveký úřad byl
poukázán, aby na základě povolení c. k. místo
držitelství zvýšenou remuneraci zpěvákům kostel
ním na Pouchově od 1. ledna 1907 po tři roky
vyplácel. — Vsato bylo na vědomí povolení c. k.
okresního hejtmanství ka provozování živnosti ho
stinsaké Em. Hajlichovi v domě čp. 197/8. —
Žádost obecenstva, aby v orání obecních luk ne
bylo pokračováno, postoupena byla rozpočtovému
odboru. — Dá se příznivé vyjádření c. k. okr.
hejtmanství o žádostí pí. Mil. Jirsové za povolení
ku ařísení ústavu veřejných posluhů ve městě
zdejším. — Měst. divadlo propůjčeno bylo ochot
jedn. „Klicpera“ zde 1a dny 22. sáří, 6 a 20
Hjaa'a 1. a 10. listopadu.

Vřádné sehůul měst, zastupitelstva
v Hradel Králové does 19. září 1907 o 4,
bod. odp. v zasedací síni projedná se: Zpráva 0
účtech obecních a fondovních za rok 1905 u vy
Hzení jej. — Ustanovení revise účtů za rok 1906.
| Vyžádá se schválení podrobného programu dal

ších dlažeb v městě dle usnesení měst. zastupi
telstra se dne 26. dubna 1907 č. prot. 3922 a
jeho financování. — Rozbodne se o koupi louky
u Labe v katastru obce Pražského Předměstí č. kat,
758 a 757. — Rozhodne se o prodeji části měst

skébopole č. kat. 83 a části měst. lena č. ka. 83ve Velké Bělčl tamní obci k rozšíření okresní
silyice. — Rozhodne se ©prodeji části role č. parc.
108/1 a 108/2 od velkostatku obce Hradce Král.
obci Věkošské za účelem zřízení nové silnice
obecní s Věkoš k Poachovu vedoucí. — Žádost
p. Ferd. Pojera, vlastníka chalupy č. p. 45 v Rosku,
sa výmasné problášení na kanci 4000 K. — Návrh
na vypsání konkursu na místo obecního sabradníka.
— Vyžádá se vyjádření na vyzvání ©. k. okces.
škol. rady, zda-li si obec přaje sloučení pod jednou
správou: a) obecné a měšťanskéškoly pecké,
b) obecné a měšťanské školy dívěl. — Žádost
professorského sboru obchodní akademie za úpravu
služebních požitků aktivních a pensijních. — Žádost
p. OL. Šimka, skutečného učitele při obchodní aka
demii, za definitivum. — Žádost p. Fr. Peška,
majitele domu čp. 427 v Hradci Králové, za udě
lení koncese hostinské pro tento dům. — Dotas
e. k. okres. hejtmanství, zda-li obec souhlasí 8tvo
ženim vymetacích okresů pro živnost kominickou
a se stanovením maximálních sazeb. — Návrh
uměleckého a osvětového odboru, by mu předklá
dáby byly návrhy fagad při novostavbách vHradci
Králové. — Žádosti pp. Ant. Gergorióe, vinárníka,

Vád.

Daniela Majetíče, c. a k. vrch. zbraňmistra aLazy
Okrajoova, šikovatele c. s k. pěšího pluku č. 42,
ze alib udělení práva domovského v Hradci Krá
lové pro případ, še nebudou státoího občanství
rakouského.

Panoráma Nár. JednotySeveroč.
v Hradci Králové. Počátkemobdobíškolního
a podzimního otevřena bude v sobotu 14. září 1907
snámá naše panoráma, jež jiš' D4 šestý rok slouží
v Hradci Králové .elmi dobře svémuzábavnému
i vsdělávacímu úkolu. Nové období zabájeno pou
tevou serií cesty na východ do věkopsmátných
Atbén 8 památkami slávy nesmrtelných Hellénů,
do Cařihradu, do zajímavých městMalé Asie, jako
je Smyrna, Bruasa a ]. Bohatá, rozmanitá tato
Berie vystavuje se od l4. do 20. sáří. Vstupné
určeno to nejnižší: pro dospělou osobu 20 hal.,
blok 10 vstupenek za K 160, permaneatní vatu
penka na celé období na jméno znějící pouze za
K 5-—. Školní mládeš a vojsko vstapné 10 bh.
Výtětek z psnorámy jest jedním z blavních zdrojů
matičol školy v Těchoníně u Králík, jejíž vydržo
vání královéhradecký odbor Národní Jednoty
Severočeské vzal výhradně za svůj úkol. Záleží
na našem občanstvu, by vzdělávací podnik hojnou
týdenní návštěvou všemožně podporovalo.

Nešťastmá meděle. Minulouneděli8. t. m.
zničila potměšilá Orlice opět tři lidské životy.
P. Jan Špryňar, vážený soused ze Slezského Před
městí u Hradce Králové, společně « p. J. Stejska
lem. trublářem ze Slezského Předměstí a jeho
pětiletým chlapcem byli v neděli odpoledne na
návátěvě v Malšové Lhotě. Když večer vraceli se
domů, vsedli na lodičku, aby převezli se na drahý
břeb Orlice. Ku břehu sice dojeli, ale na zeti
jiš žádoý z nich nevystoupil. Neznámo, £ jaké
příčiny lodička se převrátila a všicboi tři nalezli
smrt v orličné tůni, která na tom místě jeatpřeš
5 metrů hluboká. Mrtvoly jejich byly vyloveny
v pondělí. Zpráva o sinrti p. Špryňara byla od
veškerého obéanstva přijata 8 bolem. Byl to své
rázný, bodrý soused, těšící Be vážnosti v celém
okolí. Býval dlouboletým členem obecního předsta
venstva a místní školní rady, byl členem předsta
venstva místní Raiffeisenovy záložny a jiných spolků.
P. Stejskal, spořivý a dovedný truhlářský dělník,
v nejkrásnějším mužném věka vyrván byl rodině.
Všech tří zmařených životů dlužno bolestně litovati.

Soustrast „Osvěty lida'. V „Osvětě
lida“ nějaká citlivá duše věnuje soucitnou vzpo
mísku odchodu p. Drápalíka. Divíce ge, odkud
se vzala nejednou zbytečná pozornost V p-kro
kovém táboře k takové záplavě citu. Když měla
„Osvěta lidu“ truchliti nad odchodem věčného
supplenta p. Kepla a nad spoustou dlobů suppl.
Biavatého, mlčela jako zařezená, Jsme pánům
dobrou radou, sby si nechali nějaké city eoustrasti
ještě v záloze, budou jich co nejdříve potřebovatí
pro horlivé dopisovatele do „Osvěty lidu.“ Jeden
s pozůstalých.

Pohřeb dp. Jes. Červemky konalse ze
veliké účasti v pátek 6. září. Dostavila 8ecelá
zdejší kapitula, skoro všecko ostatní kněžatvo hra
decké i duchovenstvo odjinud a bojnost Jaických
účastníků. Vedp. generální vikíř dr. Al. Frýdek
v umrlčí kapli zdejší nemocnice tělesné ostatky
zesnulého vykropil a všecky jiné pobřební obřady
vykonal. Nato rakev převezena do Něm. Rybné,
kdež tělesná schránka sluby Božího v pondělí
t. m. k dočasnému odpočinku uložena. Bůh uveď
šlechetnou duši v nebeský ráj!

Zase úmrtí Náble rozloučil se s tímto
tivotem p. Josef Holzbach, měšťan zdejší, majitel
mnoba vyznamenání, komisař živnostenského soudu,
místopředseda cyrillské jednoty naší. v níž dlouho
horlivé pracoval. Zemřel večer 11. září v 67. roce
svého věku. Pohřeb se koná v neděli dne 16. t. m.
o půl 4. bod. odp. s domu smutku v Rokytanského
ulici na břbitov Pouchoveký. Zádnění mše av.
sloužena bude 16 t. m. o 10. hod. dop. v kathe
drále. Čestná budiž paměť muži neúaavnému, který
v růsných vlasti i církvi prospěšných oborech až
do smrti borlivě a zdárně pracoval! Bůh odměň
služebníka věrného!

Nová exposice fotografií firmy Lang
hemsevy znovu překvapoje (moderně uměleckým
provedením. Linie na fotografiích tak měkké, jemně
pracované a přec tolik výraznéI Ta fotografický
apparát zachytil zručně nejmenší detaily tváří i
šatu. Ovšem mnobý neví, že k takovým umělec
kým výtvorům, jež vítězně konkurují 8 cizinou,
jest potřebí stálého a pilného stadia jako při
amění jiném. Stkvělý výsledek věsk odmění zrač
nost a píli.

Utopil se. V pondělí ráno skočil před
"hučavým mostem“ do Labe mladík, svlékuuv
dříve kabát. Byl vytažen mrtev s velkým zraně
ním na čele. Nalezena po něm tobolka a 81 ko
runami. Pátráním zjištěno, že nešťastnýmladík
jest Fraotišek Feix, pastř z Jablonce.

Prý víra odporuje vědě, pokroku,
ovšem svléště eocialistickému. Na schůzi sociulis
tické v Kladně mlaveno pro potírání náboženských
idel vůbec. Tady v Hradci jsou však socialisté
jiného mínění — ne ti katoličtí, ale aspoň židov
ští. O svátečních dnecb židovských šli israelští
socialisté, kteří nosí BOC.odzoaky na kabátě,

s modliteboími knižkami v race do své Byn8g?BY,
nestydícese za náboženství svých předkův. A 80
cialista katolickou matkou v mládí vychovaný?
Ten dle všeho rozhodně myslí, že za náboženské
vyznání své pečlivé matky se musí stydět, že snad
katolická víra jest méně pokroková než nábožen
ství židoveké.

Nevý prorok v Pardableich. Vedle
štvavých llstků „Oavěty lida“ a „Východočeského
Obzoru“ objevil se na pardubském žuraa!istickém
obsoru nový prorok, který také rozsvítil pochodeň
osvěty a pokroka na rozplašení tmářského věření
a porážení bludů, jimiž klerikalismus deptá lidaký
rozam, šlape lidskou důstojnost, podlamuje křídla
volnému vzletu std. atd. Jde z toho brůzaa jme
naje se to „Pardubický věstník“, první lidový
časopis a také rádce pro všechno na avětě. A
zrovna v prvním čísle papouškuje, že církev musí
býti úplně ze života odstraněna, jinsk že byzni
čile školy, továroy, university, železnice, hvězdárny,
časopisy, lodě. Ale pan redaktor zapomněl jako
truhlář dodati ještě „hoblbonk, prkénka, klih.“
Člověk trne brůzou, co bude míti práce ta ubohá
církev, než tohle všecko zdolá. Ještě štěstí pro
nás, že povstávají včas tací proroci, jako je re
daktor a trahlář Frant, Kosina v Vardubicích a
upozorňují zabednělé lidetvo na tak hrozná příští
neštěstí. Jinak by to a námi se všemi na světě
dopadlo tuze zle. Nu snad se p. redaktor v pří
štlch číslech polepší a nebude véšeti svým čtená
řům tak hloupé aocialistické žvasty na nos a 0
tiskoe odaěkud něco moudřejšího. Výhodu má nový
pardubský světlonoš tu, že je zadarm» a kolpor
taje se scela volně obecenstvu po ulicích. Ti ne
přátelé náboženství, jak jsou lstiví, chytří a obětaví I

Svelallstické tábory v Pardubicích.
V neděli 8. t. m. konaly se v Pardubicích dva
tábory. Sociální demokraté konali svůj tábor ve
svém dělnickém domě a mluvili o zdražování ublí
a ostatních životních potřeb. Národní socialisté ko
nali tábor svůj na „Olšinkách“ způsobem slavnost
ním. Slavnosti sáčastnila so i katolická jednota.
Kromě jiných byl ta také jako řečník p. poslanec
Udrial z Rovně. Ač ostatní řečníci způsobem klid
ným voluvili ko sbromážděným, nemobl p. Udržal
utajiti svon zvláštní nechuť ke katolíkům. Ne a
nemůže se zdržeti nikdy a nikde, aby z"zronesl
tu ošuntělou frázi, že máme u nás dvě interna
cionály, jednu černou a druhou červenou. A pan
Udržal povídal, že teď nemůže říci,která je horší.
Při tom výroku někdo z poslachačatva vykřikl:
Nežvanit! Skoro bychom chtěli tvrditi, že teď po
vstává třetí internacionála, zelená a k té se počítá
p. Udržal. Důvodů k tomuto novému internaciona
liemu agrárníků měli bychom zrovna tolik, jako
má pan poslanec o internacionále černé. Pan
Udržal sepoň byl také delegován k ioternacionál
nímu kongresu Volné myšlenky do Prahy. Áno
už to tak bude, fe mámo u nás také internacio
nálu zelenou.

Odhalení Rlogrova obelisku v Ho
řleích. V neděli dne 8. září rozproudil se v Ho
řicích ruch nebývalý. Z celého okolí i drahou při
bylo do Hořic nesčetně lidu ze všech vrstev oby
vatelstva. Zavítal sem i ministr kcujan dr. Pacák,
náměstek místodržitele dr. Vojáček, četní poslan
cové Hšštíi zemětí, zástupcové č-ských měst a
okresů, různých korporací . . „ aby všickni poko
řili se památce nezapomenutelného vůdce národa
dra. F. L Riegra. Všechny přivítal na náměstí
před radnicí hořický advokát dr. Sommer, načež
v slavnostním průvodu vše hrnulo se na Gothard
ský vrch, kdež pro věky budoucí uchystali přede
vším Hořičané důstojný pomník památce Riegrově,
Překrásný, dojemný obraz rozprostřel se na Got
ha-dě, kde hlava na blavě, a vše v zanicení vzhií
želo k pomníku... Slavnostní řečníci člen panské
sněmovny dr. Mattaš a posl. dr. Herold slovy vzlet
nými ocenili význam dra. Frant. Lad. Riegra pro
národ náš, tu dostalo se zadostučinění velikému
ducha, zde vzdán hold nezištnému vlastenci, zde
poklonili se mu i bývalí protivníci jeho .. «
Přátelé Riegrovi a především příbuzní oslavencovi
se slzou v oku pocítili v Brdci to veřejné ocenění
„ .. Roučka spaštěna a oslavenoc s bůry žehná
ebratření všech synů národa... 

Pardubice ve vleku seelalisticko
okrokářském. | Moohými doklady ©mohli
ychom dotvrditi, jsk občenstvo v Pardubicích

upadá vlc a více pod jho gocialisticko-pokrokářské.
Kdo má co činiti v šivotě veřejném, podléhá to
muto terroristickému vlivu a zbaběle se všude
cboulí strachem před známým karabáčem těchto
dvou sloučených politických stran. Pohříchu, že
ani páni na radnici, nejsouce vždycky rytíři bez
bázně a hany, ve všem všude dbají pilně na to,
aby si v redakcích „Oavěty lidu“ a NVýchodo
českého Obzoru“ uerozlili ocet. Není proto divu,
že přečasto i na jejich usnešeních silně je snáti
poroba socialisticko-pokrokářeká, Pomocí pokro
kářekého a socialistického tisku pěstaje se v Par
dubicích více nož kde jinde nejen faoatiemus po
litický, ale v poslední době zvláště fanstismus či
spíše štvanice protináboženské, rozumí 8eproti
katolické. Toť vlastně pravý živel a dnes snad
jediný cíl pokrokářské „Oavěty lidu“ a Bociali8
tického „Východočeského Obsora“, k němuž „dů
stojně“ druší se v poslední době svým Štvavým
tonem národní „Naše Právo“. Směr téchto lístků



e krajně nábožensky nesnášelivý, urputně 
festanský, najmě protikatojický. Mohlibybiem

zase posloužiti nesčetnými doklady, ale uvedeme
jen ten z poslední doby. V okresoí nemocnici
pardubské mají tamější domácí lékaři jakési „mo
ralistní“ bahno. Nyní se bahnoto rozšlapává v no
vinách. Páni doktoři v okr. nemocnici jsou krajní
pokrokáři, ale přesto přičetl „Východočes. Obzor“
hnusnou tu afóra na vrub „pokatoličtěné“ společ
nosti v Pardubicích. Za jiných poměrů bylo by to
k smíchu, co všechno tyto listy za vlasy přitáhnou
do svých sloupců, jen aby hodně pošpínily kato
lickou církev. Za takových poměrů podlehla také
i městská rada dotěrnému nátlaku nevdbytných
lidiček a redakcí a usnesla se obeslati židovsko
zednářský kongres v Praze. Kdo by tu nevycítil
vnitřní souvislost mezi barnumovským povykem
v vovinách a usuešením městské rady? Za dele
gáty na kongres zvolen p. Novotný, majitel perle
ťárny, a p. J. Drahoš, hostinský. Tito tedy pánové
jménem města Pardubic. jeli do Prahy porážet
křesťanství a katolickou církev. Snad že jsou
v Pardubicích zvyklí na různé ty štvanice, ne
mohli si tedy dáti ujít eni té příležitosti, aby
brali účast na protikřesfanských a protikatolických
štvanicích pořádaných na zednářekém kongresu
v Praze. Nacítíte ty otrocké okovy, jimiž vás po
zvolna spíná zvrhlá žurnalistika stojící v židovském
pachtu?!

196. valná hromada I. čes. spolku
pro uvelebu včelařství,zahradnletví a
chovu hospodářského zvířectva v Chru
důmi koná se v neděli dne 22. září 1907 o 2.
hodině odpoledni v Cholticích v hostinci p. Frant,
Kohouta. — Pořad: 1. Zahájení schůze. 2. Roko
vání o těchto otázkách: s) Jakých zkušeností na
byli jsme letos při včelaření. (V rozhovor uvede
A. Thuma.) b) Oracionelním ohovu králíků. (Před
nese pan učitel Frant. Dokonal.) 3. Volné ná
vrby. — K hojné návštěvě předsednictvo zdvořile
zve. I přítomnost paní a dívek bude vítána.

Z Čes. Skalice. V neděli dne 23. sáří
1907 pořádá ochotnická divadelní jednota v České
Skalici ve dvoraně hotelu „Bartoníček“ velký
koncert virtuosa na hongle Jana Bachtele za spolu
účinkování virtuosky na klavír Marie Provasníkové
z Prahy. Začátek o půl 8. hod. večer. Předprodej
vstupenek u p. J. Šimka.

Z Bychnova m. Km. Nikolik vůli obraně
proti „Osvětě L“, proti jejíž dávno uznané spro
stotě jest obrana zbytečnon, ale k vůli informaci
našeho čtenářstva sdělujeme, jak se tento list po
našich slušných dopisech zachoval. „Osvěta 1“
mluví o štvavém dopise, o klerikálním kokrbáčkovi,
o neotesaném kaplanovi, o zuření, nadávkách(11),
revolverových banditech, o prskání, atd. Takhle
chce snad „Osvěta L“ poučiti, jak se má psáti —
alušně, A teď si, čtenáři, arovnej naši zcela sluň
nou 8atyru — z níš ani slova nemusíme odvolati
— 8 hrubou kritikou „Osvěty lidu“, kteron sám
pokrokový „Čes. Učitel“ nasval stokou špíny. Prý
jsme šťourali do soukromého života — a jak! Je
nám vskutko divno, nač ti lidé pořád myslí a jak
si naše slova vykládají. „Osvěta 1.“, která Bebere
kde který sprostý klep ze života soukromého, aby
ubíjela jednotlivce, huěvá 8e, že jsmese jen málo
dotekli osobních výstředností hrdého mladíčka
pouze k vůli tomu, aby věděl, že veřejné nepří
stojnosti jeho nejsou lidem nestranným po chuti
a že na reformu společnosti nestačí. — A teď ze
zlosti dopisovatel do „Osvěty Lidn“ tluče na keř,
schlazuje si žábu na dp. kaplanovi. — Šikovný
to manévr — bezdůkazně lhát v knězi. Jen vrh
nout se na něho a tapit! Pak snad my přesta
neme psáti, aby kněz nebyl dále spodními sto
kami vláčen. Takový byl manévr „Osvěty Lidu“,
jsko by tatáž nevěděle, jak velikému počtu Ba
mých laiků — i těch „neklerikálních“ — její
způsob peaní a pokrokové skutky zdejší horlivé
dvojice se nelíbí. Tomu lháři, který mrská dp.
kaplana za to, že laik. so cítil nucena nepsati
kritiku © „pokrokových činů“, uděluje se, že
NObnově“ svěřil svůj posudek pisatel, který má

rýkoli zdejší kněz. Pokrokový jinoch jest také
hodně při svém mluvení a konání neopatrný.
Maje hlavu brdě vztýčenon, nevidí při chůzí na
cestu. A tak je snadné časté klopýtnutí. A do
dáváme, če svým manévrem, svým bezdůvodným
Ihbanímo autoru článků do „Obnovy“ sasílaných,
nás noaplete. Máme toho v zásobě doat, a těší
nás, že slušná veřejnost rychnovská s námi plně
souhlasí. Jestliže jinde mgše slova bolí, ať místo
nadávek se zjedná náprava.

Z Borohrádku. (Odpověď na dopis
„Osvěty Lidu“: „Kde je pravda.“) Ohce-li po
krokář psáti o pravdě, dopadne to s tou pravdou
všdy smulač. A tak se stalo i dopisovateli ne
a Borohrádku, nýbrž sloupu pokrokářů s Rychao
va n. K.. jemut vracíme aslova jeho v plném
snění: „Ličení sporu jest tendenčně tak napsáno,
aby pp. starostové a pověstný Peisker objevili sa
v očích veřejnosti. jako neriňátka, jako trpitelé
a mučedníci pronásledování a utiskovaví; Iší a
překrocováním prokázaných fekt má se veřejnosti
vadgerovatí. že.právo jest Jen na straně pp. ata
rostů a učitele Peiskra, Pp. starostové (vlastoč
však rychnovský pokrokář, kněžskými peněsi na
gymnosla v Jičíné vu atudiích podporovaný)

v potu tváře se namáhají provésti důkaz, že ce

fm tím sporem je vinen — -p. farář. Nikoliv.“a právě že nikoliv! — Dne 9. prosince 1906
vp. Hubáčekzcela nlušně se tázal říd. uč. Pei+kra,
proč k vůli cvičení vyhrožoval dětem špatnou
soámkou z mravů (když v sobota jim oznamoval,
že učitelé e dětmi na křest. cvičení nepůjdou),
a žádal ho, aby mu vše vysvětlil k zamezení ne
dorozumění. Ale Kajetán Peisker mezi jinými
slovy křičel: „Já vás mohu vyhodit, tam jsou
dvéře, marš ven!“ — Tento celý „krásný“ „80
lový výstup“ p. Peiskra slyčelana návsí avěd
kyně a někteří žáci ve Škole, a celý tento výjev
do podrobba z načrtnutých poznámek četl doma
vp. Hubáček svému p. faráři Vackovi. Ač zo
úkoly vybazovaný pan kaplan mohl ihned zakro
čití soudně proti „láskyplnéma“ říd. nčiteli, který
jistě jen z čisté křesťanské lásky ze školy jej
vyboditi chtěl, přece toho k radě a návrhu pana
faráře Vacka neučinil, nýbrž vše podrobně vy
psané oznámil c. k. okr. školní radé v Rychnově,
žádaje za přiměřené vyšetření. (Připomínáme, že
po devět měsíců leší tato věc tam nevyřízena.) —
Zdálo ge, že záležitost tato jest tím adbyta. Jaké
však bylo překvapení, kdyt v neděli dne 30.
pros. dostal vp. Hubáček obeflku k c. k. soudu,
že zítra na Sylvoatra má stání. Nevěda aci s kým
a proč, a nemobo sl pro krátkost Času ani ob
bájce opatřit, Šel sám k soudu a tu vidí Kaje
tána Peiskra 8 dr. Štemberkou. Žaloval jej
Peisker pro výroky doznané, jimiž se cítil uražen
citlivý Peisker: „To jste pěkně zahájil advent“
— a „když se mnou takto jednáte, pane řídící,
pak nemám žádné úcty před vašimi šedinami.“
— Pro tyto výroky byl ovšem odsouzen k 60 K
pokuty a náhradě soudních útrat. Tady je ta
pravá a čistá pravda, p. dopisovateli „Osvěty
Lidu“ — tu ten důkaz nefalšovaný, kdo se rád
soudí a kdo otevřel dvéře soudní badovy ke spo
rům! Nevěříte-li, zeptejte ee sám sebe anebo dr.
Štemberky, což jest jedno Když to vyšlo na jevo,
a p. farář Be dověděl, že týž Kajetán Peisker
psal onen hanopis ©pp. starosty ©podepsaný,
teprve v lednu podal onu žalobu na svoji obranu
p. farář Vacek, aby ukázal, že křesťanská láska
platí i pro pp. starosty i Peiskra a ne jen pro
kučze. Ano pánové: Proč pak vy z křest. lásky
jste neodpastili p. faráři a udali jste proti němu
nepravdu ve spojení s Peiskrem? Vy si předsta
vojete křest. lásku takto: Kněží mají povinnost
každému všecko hrobatví odpouštět, a my pokro
káři máme právo kněze tupit a je zlehčovat!
Kněží si zase naopak myslí, že povinnost kfesf.
lásky platí pro všecky lidi stejně. A když kněží
proti všelikému sprosťáctví se háji, jednají jen
v seboobraně, protože, kdyby měli všecko a každ“
mu odpouštět, pak by ani sami k toma nestačili
a masili by si pomocníky k odpouštění přijednat.
Trrdi-li pokrokářeký pisatel v „Osvětě“, že Kristus
na kříži odpustil i lotrům, pak ukazuje svoji ne
vědomost a hloupost, nebot by měl věděti, že
Kristus odpustil jen lotrovi po pravici; ten po
levici zůstal zatvrzelým a Kristu ee ještě po
emíval. Možná dost, kdyby bývala již tehdá
vycházela „Osvěta Lidu“, že by byl i ten Kristu:
od něho alyšeti musil nadávky a urážky, jako
se to od „Osvěty“ naučil učitel Kajetán Peisker:
„Flanďák a každý klerikál je největší vyvrbel
společnosti lidské.“ Ano ten lotr by dnes jistě
novisel na kříži, nýbrž byl by oslavován v „Osvětě
Lidu“ jako „volný myslitel“ a pokrokář a dr.
Štemberka 6 nadšením by o něm mluvil o Haso
vě slavnosti třeba v Borobrádku. Tedy s tako
vými rozumy ať náloze pisatel někde do lesa.
Pan farář prý česť učitelstva „pokálel“ — 3 pi
satelem „Osvěty Lidu“ polemisovati je nemožno,
jako je nemožno vážně mlaviti člověku slyšícímu
8 nablochlým. Já mluvím o voze, on slyší o koze.
Pan farář mluvil proti volné škole 8 nic více,
učitele ani nejmenoval, a pisatel terdí, že mlavil
proti nčitelstvu a čest jeho pokálel. A to mele a
mele stále. Vyvolal prý p. farář takové pobou
řenl, še učitelé byli i na životě ohroženi. Tohle je
přece věc zvláštní a úvahy hodná! V takovém
tedy prý nebezpečí byli učitelé a v celém tom
starosty podaném banopisu není ani slůvka
zmínky o nějakém pobouření nebo „vyhrožování
skutky násilnými očitelům. Byli by jistě napsali:
Kázaní p. faráře pobouřilo lid, životy učitelů jsou
ohroženy, sa následky odmítáme zodpovědnost
atd. Proč toho nenapsali? Inu, protože nemohli.
To pobouření se „vynašlo“ teprve, až když se vi
dělo, že pp.starostové vlezli do horké, Peiskrem
uvařené kule, u nevěděli, jak z ní ven. Mělí ra
ději pp. starostové (a v tom chybili) žalovat
ndpp. arcibiskupy a biskupy, neb ti v Pastýř
ském listu totéž psali proti volné škole, co ně
kolika větami vysvětlil p. farář. Jejich právní
zástupce dr. Štemberka by z toho přece něco
více měl — ať by probráli nebo vyhráli. Nema
jetní občané ze Žďáru musili dr. Štemberkovi za
dvě krátce trvající stání zaplatit 162 K. — Pane,
to je štola. Kdyby to vzal tak kočs, to by. ho dr.
Štemberka nazval vydřidachem std. ACtedy obra
címo věc, jak chceme, toho „kalu na očíteletvo“
ani drobnohledem nenajdeme, tim méně nebes
pečí a pobouření — vše to sem přitašeno za
vlasy, aby blary vyvatků zůstaly bes pohromy.
— Opakujeme s celou rozhodností, še pp. sta
rostům dotéto věci nic nebylo, a pp. učitelé,

kteří svojí moudrostí věnde se chtí blýokati, fázíby se byli uhájili, jen Zeoni samik tomu se
měli příčiny. Pravili pisatel „Osvěty“, že sta
rostové chybili, neměli prý chodit se stížností
k okr. škol. radě, mělí prý jít přímo k s“mda.
Milý pane! Těm by to byl Jistě „někao“ poradil,
ale nebylo k tomu pravdivého podkladu. — Dle
prokázané pravdy trrdíme, še, kdyby byl se san
dem nezačal učitel Kajetán Peisker — celá ta
záležitost by se byla vyřídila u čkolnieh úřadů.
Pan farář by byl n soudu nikdy nežaloval, vědyť
již před rokem týž Peisker jej urazil výrokem:
„že by jeho mrtrolu znenctil“ — a přece ne
žaloval a jen vše oznámil c. k. okr. škol. radě.
Končíme, vracejíce slova dopisovateli „Osvěty“:
„Ty časy jiš minaly, kdy justitia musela aloužiti
pokrokářským ohoutkám, největších to nepřátel
kněžstva. Jest nejvýš na čase, aby pokrokáři a
volní myslitelé odkázání byli do zákonných mezí.
Také my a 8 námi celá česká vořejnost čeká
s napjetím rozsudek v této při (zásadní), kterou
vyvolal učitel Peisker 8 pp. starosty. Tak daleko
to s námi v Rakousku přece snad není, aby soud
byl podnožem nesnášenlivého a panovačného po
krokáře, který by každého, kdo s ním za jeden
provaz tn kára pokrokářskou tábnouti nechce,
nejraději zamřížoval a tak umičel.“

Z Křlšlle. Zvláštní způsoh novinářekére
klamy ujal se v „Pokrokovém Podkrkonoší“: list
tento, sloužící rájmům strany sociálně-demokratické
a propadlého kendidáta jejího Kuličky, zasýlá svým
důvěrníkům dotazulky, jak pokrokově počíná si
učitelstvo a kněžstro v jednotlivých osadách. Ta
ková zpráva z Kříllic uveřejněna v č. ze dne 6.
září; článek ten, ubohé to slobové cvičení známého
zdejšího sgeata sociálněsdemokratického, plaý Jeat
překroucenin, na oti utrbání a lží. Jeden z nčitelů
agitoval prý původnépro kandidáta katolického;!?),
potom pro národního Bocialistu, ačkoliv pravda
Jest, že týž jako učitel agitace se zdržel; kato
lický farář zakázal(!) prý z kazatelny lidem číati
„Pokrokové Podkrkonoší“. Snad varoval, občane
demokrate, neb sám víte, že si nyví lidé nedají
poroučeti, co mají čístí a co ne. Jiný učitel ani
prý nevysvětil svým příbnzným, co jest to „kleri
kalismus“, ač jest to jeho svatou povinností. Nuže,
co jest to ten „klerikelismus ?" Když katolík chodí
do kostela, jest to klerikulismus, když chodí do
svého kostela evangelík, to není klerikalismue;
když katolický učitel promloví s katolickým kně
zem, Jest to klerikalismus, když evangelický učítel
navětěvoje každodenně evangelického faráře, to
neví klerikalismug; když katolický učitel má dozor
pad katolickými dilkami v kostele, to jest kleri
kalismus, ale když evangelický učitel zastává ve
svém kostele evangelického faráře a vykládá Plamo
— to není klerikalismue. Že, občane H....? Tedy
pozor 8 tím klerikalismem! — Ještě nejlépe po
chodili evangelický farář a učitel; dostali také
svůj díl, ale jemné, aby to moc nebolelo; učitel
prý nemůže dosti pokrokově působiti, poněvadě
jest evangelík, ačkoliv právě on ve všech zdejších
spolcích kromě katolické jednoty zaujímá místo
předsedy. Na konec dobrá rada pro dopisovatele:
Vezmi bibli a přečti si av. Mat. 7, 1—5.

Ze Nvratky. V pardabské „OsvětěLidn“
napaden bvl dp. farář svratecký Alois Doubravský,
že prý metil se p. Hájkovi, řídícímu učiteli ve vý
službě ve Svratce za to, že o posledních volbách
do Hšské rady novolil katolického poslance p.
Prokopa. Nechtěl prý p. farář p. Hájkovi stvrzo
vati kvitance, žádaje, by si je sám přinášel, a p.
Hájek, nemoha enésti chikanování farářovo, byl
nucen z katolické církve vystoupiti. V „Oavětě
Lida“ jest veleben dále p Hájek jako výtečný
hudebník a zpěvák, jenš a takovou horlivostí sa
stával prý místo ředitele kůru, až mu prsty u
rukou zebromly. Též vychvalován jest p. Hájek,
že ve Svratce 38 roků byl učitelem. Nemínili
jsme celou touto nechutnou věcí se obírati, ale
když dp. farář Donbravský bezdůvodně jest papa
den, jest povinnostínaší podati veřejnosti pravdu,

aby učinila si sdravý úsudek o Čínu p. neePoněvadž zákon velí, če farář, než potvrdí kvi
tanci pensistovi, má se přesvědčiti, zda žije, šádal
dp. farář, aby p. Hájek, jenš — mimochodem fe
čano —- v kostele za celý rok se neukáže, ale ns
karty v hostincinezapomeneani jednu neděli,a jenž

volbách spěchal svým hlasem pomoci k man
átu sociálnímu demokrata — jsa zdráv, kvi

tanci přinesl sám ku potvrzení. Pan Hájek však
zůmyslně na farní úřad nešel a úředně u c. k.
okres. bejtmanství v Chrudimi ohlásil, že « kato
lické církve vystopuje a problašuje se za bers
konfessijního. Domnivá-li se, še tím církvi zasadil
ránu, pak jeho ješitnosti lítujeme. Co pak se týče
cbvalořečí o-spěvu a hudbě páně Hájkově, nenpí
rámé mu dovednosti, ale ať pamatuje, fe jsou jiní
mnohem dovednějšíhodebníci a zpěvácí a nechlubí
se tím, jako to p. Hájek při každé příležitosti
činí. Že by p. Hájkovi od hraní varhan schromly
prěty, tomu nevěří ani p. Hájek sám. Může-li trě
kdo každou noděli celé odpoledne hráti v hostiseř
„praeferans“, nebude to 8 tím ochromením pratů
tak slóé. Od hraní neschromnou prsty ani virtuo
noví, který denně sedm hodin hraje. Hledá-li p.
pisatel záslaby vtom, že p. Hájek ve Svratce
byl 38 roků učitelem, tážšeme €e, proč nežádal
jinem? A ačil mad p. Hájek zdarma? Nikolfv,
nýbrá 33 roků bral sa vyučování plat a nyní béře



měníčal pense 183 K. Kde jsou tady zvlášť veliké
sáality? "Že p. Hájek mmohonáboženského
atědčení nemá, věděli jeme dávno. On to byl,
-který syna svého, jenž -—minichodem řečeno —
po 18 roků „studoval“ medicinu a nyní kdesi
v Praze písaři, nepokáral, když temto při jedné
slavnosti kdysi v přítomnosti otcově o kříši tak
se vyjádřil, že by bývalo zle, kdyby věc bývala
udána. Nechť re p. Hájek nemrzí, že po vystře
lén! houfnice pardubské dovedeme mluviti také
my. Jestliže jest napaden delším článkem dp. farář,
máwe právo k odpovědi. My jeme.v novinářských
útocích nezačali.

Obchodní skola gremia v Kolímě
otevřela pebočky. Zápis do a) střední(dvou
leté) obchodní školy pro jinochy a b) jednoroční
obchodní školy pro dívky, která již 7. rok stává,
koná se od 10. do 18, září. Podrobné prospekty
obou oddělení zašle na požádání ředitelství úatavu.

Velikolopá sehůse katolické mlá
deže v Šemevě. Radostné okamžiky zažili
jeme v neděli dne 8. září. Schůze mládeže z voleb.
okresů 42.—43. vydařila se stkvělo. Za vlídného
počasí scházela se mládež do kostela na Václa
vicích, který velikému návalu mladých i starších
ani nestačil. Zde o „10 hod. měl kázání vlp. Jiří
Sahula z Hradce Kr., který nás povzbudil k orga
nisované obraně avaté víry po předcích zděděné;
přitom kladl důraz na to, aby v organisaci vládl duch
vpravdě křesťanský,a abychom ani svým protivníkům
nenávist neprojevovali. Nato následovala slavnostní
mše sv., pří níž minietrovali dva jinoši. Potom
byla krátká konference ve Václavicích. Odpoledne

Inily se rychle místuosti paní Baršové vŠonově.
icházela a přijížděla mládež z blízka i z dáli.

Sál byl přímo přeplněn; na 800 účastníků tísnilo
se v něm. Po sabájení echůze p. Petrasem zvoleno
předsednictvo; p. předseda Středa udělil nato

-4lovo vlp. Sahulovi, který poukazoval na naléhavé
okolností, jež k organisaci mládeže katolické nut.
Nato dp. Dostál z Nového Města pronesl srdečný
pozdrav horlivé mládeži, vzletnými slovy ji povzbu
suje k statečné práci. Po něm p. Vesecký nad
„šeně promlnvil o úkolech křesťanské mládeže, po
ukazuje, jaká práce nastává jako katolíkům, Ce
chům a dělníkům, všem mladým lidem zde shro
mážděným. Všeoky řeči provázeny bouřlivým sou
hlasem. Schůze ukončena za nálady tak nadšené,
že přes delší její trvání a přes parno v Bále pa
nojící shromáždéní se nerozcháteli. Staří mladí
zpívali národal hymnu a křesťansko-sociální písně.
Teprv po delší chvíli sál se pomalu prázdnil. —
Večer nato pořádán v těmš sále véneček. — Jen
stále ku předu, pracujme všichni, podporujme 8e
v dile dobrém. Bůh dá stkvělé vítězství,

Různé zprávy.
Poslance Pillich « prácí šidovstva.

Na velikolepém sjezdu velehradském 8. září pos
lanec Pillich promluvil dle zprávy „Hlasu“ toto:
„Nezničili jste pod jménem svobody živností naše
řemesla, neuvrhli jste syny a děti druhdy zámož
ných, avšak vámi o chléb připravených mistrů do
učouzevých svých síní továrních, kde jejich mladé
síly vyssáváte a pak na stará kolena jako před
časné starce vysílené do jejich domovských obcí
posíláte, nemajíce k nim jiné povinnosti a nechá
vajíce je v bídě, co 8ami 8 penězi, které oni vám
hromaditi pomábali, jiné dále zotročujete? Není
vám na tom dosti, že vámi zavedená voluá děli
telnost půdy přivedla mnobý selský statek v niveč,
muelte ještě pod ochranou vámi srobených zákonů
odírati náš venkovaký lid o ovoce jeho celoroční
pile a námahy, hrajíce si 8 jeho zbožím na bur
Bách, odirajíce náš venkovský lid o trpoe zaslou
ženou mzda? Nejste vy to, kteří máte uhelné
doly. petrolej, veškeré komunikační proatředky
-+ rukou, u tu pod ochranou zákonů se sdružujete
v kartely, trusty a riugy, činíte celé moderní lou
pežné výpravy na kapsy lidatva? Neovládli jste
-fe jiénu svobody veškerý trh, neurčujete vy libo
volné ceny pro všecky potřeby lidstva ? ©Rotšild
v roce 1873 měl 1600 millionů, v r. !901 již přes
11 tisíc mil., z kteréhož kapitálu při 4" úroku

„vytěší 440 mil. ročně, denně na 1,200.000 korun.
Odkud to jmění? Vruce 185l měla naše říše600
mil. dlubu, dnes má ho 7700 mil. Odpovězte po
ctivě: Kdo v tomto čase bobatl, včí kapsách zmi
zely v této době tak avaného hospodářského vý
voje onymiliony národního jmění? Každoročně
platíme my poplatníci peněžníkům židovským více
než 176 milionů zlatých úroků jako moderal otroci
+ Bvobodném, osvíceném století. A nyní se táži:
*Coturecké losy, jejichž náhlé, předem vypočítané
iklesnutí připravilo lidi o 120 mil., co vídeňský
krach v roce 1473, který zničil a ožebračil tisíce
existencí « dohnal sta a ata lidí k aamovraždě?
Kdo máto vše na svódomí? Aty bursovní švindly
-den co den se opakující? Ato vše ve jménu svo
body| Původ tohoto obrovského jmění jest stejně
povážlivý jako jeho výše. Židé nekáceli s řehol
níky pralosy, nesakládalí vesnic a měst, neobdě
hMvalis rololkem pole, aní nepracovali 8 řemesi
ulkem v jeho dílně, jim neodkázal liď ve zBOžTě
stě anebo na znamení díků za prokázaná dobro
diní jmění a nadace, naopak, opěmí přamený jéjíeh

bohatství jsou ponejvíce lichva, bursovní spekulace
a pesvědomité podniky na účet zničených existencí
a všeobecného blaha, vydírání fysických i mravních
sil lidetva. Tři židé, Kónigawarter, Reitzes, který
na vídeňské tramwaji zbobatl a David Gutmanu,
který svého času 60 zápalkami po kavárnách bau
slroval, tito tři lidé nasbromáždili během jednoho
lidského věku v samém Rakousku větší jmění,
než jest jmění církevní, které si církev po sta a
staletí neúmornou pílí, naducemi a dary poctivě sla
kala. Nože a k čemu vlastně používají kapitalisté
svého bohatství? Odpověďjest velice lehká a krátká;
k otročení jak bmotnému tak i mravnímu všeho
křestanstva a upevnění vlastol své nadvlády nad
světem. Číneovládají oui pomocí tisku, novín, a
pomocí pavědy veřejné mínění světa? Kdo to je,
jenž národnostní átvanice mezi Čechy a Němci,
mezi Němci a Vlacby, mezi Poláky a Rusíny bez
ustání rozdmycbuje? Kdo nenechá národy sl od
dechnonti? Jest to židovako-liberální tisk, který
strhl ihned nehorázný křik a lamento, kdykoli se
našemu národa mělo dostati sebe menšího kousku
zadrteného práva.“

-Šťastnou cestm. V Hsagu na. sjesdu
zionistů (židů), jejichž anahou jest i romšířiti hranice
kultury eorropské až k Enfratu, projednáno také o
pracech zionistů pro Palestinu, V Jeraealémě vydr
-aje se umělecká škola průmyslová „Bezatel“. Půda
Palestiny má přejíti do rukou šidů. Každému žida
jest možno za 100 franků etáti se majitelem nomi
nálním malé sahrádky v Palestině, ze které dostane
ročně doživotně malý výtěžek. Spolek pro podporu
průmyslu v Palestině salofen byl základním kopitálem
100.000 marek a slouží k tomu účelu, aby zakládal
v Palestině žid. průmyslové společnosti. — Ale jest
ntáska, jak dloubo by didé v Palestině vydršeli.
Žid ida by přece nemohl odříti, a bez obchoda byžíti nemohli|

Dobrodlní z rozvodů mamšoelských
projovuje se dobře ve Francii, B. 1884, kdy vešel
v život ve Francii zákon o rorlnce manželské, bylo
ta soudně provedeno 1879 rozvodů. R. 1901 bylo tu
však jiš 14.60% manželství rozloučeno, což právě
v praksi nejlépe osvědčuje to vyhlašované „dobro

Do mobe volajícího bezpráví obystá

88 dopnstiti vláda německá na těžce zkoušeném lidupolském v Poznaňeka. Říšský kancléř prozimní zase
dání sněmu říš. připravoje předlohu, dleníž Polákům
pro „blaho veřejné“ má býti odňato právo majetkové,
majetok vůboc. Násilné vyvlastnění bylo by nejkra
tějším deptáním nejsvětějších práv, jakého by se mohli
dopnstiti toliko nejdivočejší barbaři dávných věků.
Ubozí Poláci, shromáždění na okres. sjezdě v Inowro
clawlu, protestují proti tomuto ukratnéma projektu
pruských „polakožerców“, volajíce všecky lidi dobré
vůle na soud proti tomuto neslýchanému násilí,

I. výntava výtvarných umělců merav. ve Val.Moziříčí aš 22. září, 0—5
hod. První tisfo návštěvníků byl překročen; v no
děli večer byla zaznamenána návštěva na 1400 osob
za minulý týden. Na 16. chystá se veliká národní a
lidová slavnost „Valašské body“, které mají okázatí
zbytky etarých obyčejů valašských. Badou so tanditi
valašské tance, zpívati valašsšé pleně, i valašskou
svatbu uvidíme, Slavnost je za každého počasí. —
Prodej uměleckých děl uspokojuje. Zamlouvají ae
zvláštá pěkné, jsevé krajinky Jaroňkovy, Lolkovy a
Kalvodovy. Celkem koupeno dosud 19 děl za 8010 K.

Několik číslic k manóvrům. „Tábor“
píše: Čtrnácte dní trvaly závěrečné manévry severní
a jišní armády, vzrašily mnoho hlav a obrátily hodně
peněz. Tak jeanza tabák a doutníky ntržilo ae u nás
přes 40.000 K, pivovar ty dny vystavil přes 800 bekto
litrů piva a pohlednic prodáno zajisté k 10.000kusů.
Spotřeba mouky musila býti tyto dny také obrovská,
vždyť táborští mlynáři a pekaři pekli nejen chléb pro
celou armádu ea posílali jej za ní na pochodech, ale
také obstarali ty různé drobotiny pečiva pro okolní
prodavače i pro třídenní pobyt vojska zde ve městě.
I nu jatkách poraženy apousty kusů menších i větších,
které jižní armáda „vyfassovala“ kaddý den v menáží
i a obligátními knedlíky, ale také čťastně strávila
v téch spoustách masa, pečení, párků i bařtů všech
možných drahů, jichž počet jde do hodných tisíců. A
teď připočtěme k tomu tu maličzoat, každý infanteriat
dostával denně válečný přídavek destáček, šarže berou
více, důstojníci už celou zlatku, a tak ci můžeme jen
tak z hruba představit ten pukatýlek, co stála ta
válka v míru za 14 dal. Pomoz PánBůh, co by stála
ta opravdová tak za půl léta?

V příčině protikláštorních demon
strací v štalli poznamenáványní sám židov
ský list „Zeit“: „Pokud se týče klášterních skan
dálů v Italii, nazírá veřejnost zcela chladně na
tyto události. Nejdříze tu pracovala přehnanou
mírou honba po sensaci. Soudy rozhodnou, co je
pravdou na aféře podvodné „jeptišky“ Fumagalli
v Greon u Milána a Salesianů ve Varazo. Jisto
jest, že Giuseppioa Fumagalli vůbec není žádnou
řehbolnicí,neměla nikdy od církevních úřadů 9v0
lenf nositi řeholní roncho.“ Tak stojí výslovně
v židovském „Zeitu“ dne 6. září. Pokud se týče
hocha Besaona u Salesianů ve Varazo, vydali psy
chiatrová dobrozdání, že Besson jest degenerovaný
a neschopen jakýchkoliv soudných výpovědí. Matka
Beesonovapřiznala se u soudu, že hoch není jejím
dítkem, nýbrž nalezencem“ Dvsud nemohl soud
Salesianům nižádného zločinu na chovancích ústava
dokásati. Salesiané nyní soudně zakročí proti pre
fektu Silvovi a proti všem Italským listům, v kte
rývh bylt Abauobent. — A teď ještě v Praze chtěl

porážeti volný myslitel katolického kačze poukasováním na“ a. "Nění to hotové Sozádtřř?

Bokatou sklízoň okurek si pojistíme,
kdyš záhonky jid na podsím, anebo sa oblovy, země-li
úplně rozmrsla, také v zimě připravíme. Záhonek se
ne rýč hluboko uryje, z boků hlína hodí ke středu,
čímě se záhon sklenutí hrobovité. Ve středu se vy
hodí 20 cm bloboká brázda a do tóne 6 metrů délky
vlejí se dvě konve neb paténky tekutého hnoje zá
chodového. Brázda se pak vyplní dobrou, zralou
blínou kompostovou a záhonek se pak nechá v klida
až do května, kdy do hřebene uprostřed sázíme okurky.
Někde po krajích 86 pěstuje ranný salát, jenů sev ú
noru neb počátkem března dvěma řadami seje přímo
na místo, ač li ranné a silná sazenice se nepěstují
v pařenišli.

Hnojůvka pod stromya v sabradě jest do
brým bnojivem. Vezmeme kůl, opatříme bo na jednom
konci příčkou kratší, aby tvořila s kůlem kříž, na
hlavu kola psk můžeme nasadíti k vůli pevnosti při
měřený železný krah, drahý konec kola se přiřísne
do špice. Kůl tento se vráží pod stromy do země, ale
ne u samého kmene, nýbrž dále k obvodu koruny,
pak ae za příčku vytáhne a poratalá jáma se přikryje
břidlicí, neb jiným kamenem; takových jam uděláme
pod každým stromem několik. Do těchto pak naléráme
občas, hned v zímě počínaje, močůrku a zase je za
kryjeme, by se nezanesly. Za doby zimní je častější
zalévání tímto způsobem prospěšno zvláště v půdách
suchých. Mimo močůvkou možno též zalóvatí i roz
toky strojených bnojiv.

Výkrm prasnt daříse nejlépe,když dáváme
vepři busté krmivo zvláš a nápoj také zvlášť. Hasté
krmivo dává se v přiměřené dávce třikrát denně, ná
poj o 10. bod. dopol. a o 4. odpol. Nápoj se mírně
osolí a trochu „omastí“ pozadní moukou. Solíme li
příliš, vepř málo na sebe přibírá. Krmivo se dává
zchladlé, neboť teplým se neobčeratví, zchouloativí s
špatně šero. Kašdá dávka má býti odměřena, aby
v korytě nic nezbylo. Vteplém chlívku tmavším vepři
lépe ta'ní než ve chladném a avětlém. Nejlépe se
osvědčuje teplota 15* C,

Popel kamenouhelný jekohoojivonemá
valné ceny. Za to však výborně poslouží, jedná-li ae
0 zlepšení půdy těžké, nepropustné, stndené a kyseléj;
i na louky mokré, kyselé as dobře bodí. Naváží se na
podzim a rozhodí tak, že tvoří asi 10 cm silnou
vrstvu, načeš se buď zaryje nebo lebce zavrhne Učiní
půdu dírkovatější, propuatnější, vzdachu i tepla pří
stopnější. Na lakách vypudí mech i kyselé traviny a
uvolní půdu jetelinám. Kde je po race, zužitkujme
kemenouhelný popel způsobem naznačeným.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 7. září 1907.i

hl pšenice K 17*'00—18'00, dita K 14:00 —14'60, jedme
ne K 1100 1180, prosa K 10'0—120, vikve K 10—
12—, hradbu K 20:00 —24-—, ovsa K 640—700
došky K 3600———, jahel K 24———'—, krup K
24'00—4000, bramborů K 280—8:90, 1 hl jetelového
semeno bílého K —————, 1 hl. jetelového se
mínka čer. K —— ———, ruského K —————
máku K 36-—44-—, lněného semene K 00-——00—, 100
«g žitoých otrub K 16:00—0000, 100 kg pšeničných
otrub K 1400———, 1 kg másle čerstvého K 2-44
—280, 1 kg másla převařeného K 370— —,
1 kg sádla vepřového K 181— 192, 1 kg tvarohu K
0'28—0'32, 1 vejce K 0'05—0:06, I kopa okurek K 2—
300, 1 kopa zelí K 300 — 650, 1 kopa kapnaty
K 0:00—2:00, 1 bl. oibale K 320—400, kopa. drob.
zeleniny K 1:00—160, 1 pytel mrkve K 1:40— 2:00,
1 bečka hrošsk K 40) — 10—, 1 bečka čvěstek
K 6-— 560,1 bečkajablekK 8:00 —14-—Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 7. září 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 778. hektol., žita
840 ječmene 562, ovea 543, prosa 22, vikvo 6, bra
cha 18, čočky 100, jahel 6, krun9, jetelov. semínka
3, lněného semene 0, máku 4i. — 9.) Zeleniny:
zelí 58 kop, okurek 72 kop, kapusty 80 kop, cibule
20 hl, drob. zeleniny 61 kop, mrkve 19 pytlů,
brambor 8 baček, salátu — kop. — 3) Oroco: jablek
— hi, hrašek —bl, třešní beček —. — 4 Drob.
dobytka: vepřů 1 kus, podeviučat 687 kusů.„———>

křestní liséy
(ex ofo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

V
©OOO000000000000

Ku každé příležitosti

nejlepši dárky
za velice levné ceny nabízí

<7. ŠOTLCO,
slatník a stříbrajk,

přísežný soudní znalec a odbádce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho druhu,

Predej se zárukou.

O00 ©
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Nojdůst. blsk. konaistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

odporačuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a snovuzřizování

oltářů, fiasatelen,
křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
tychromování uměleckýchpamátek,oltářůa soch
s plným ohledem na půvrodnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy, rozpočtyatd., ochotnéa bezplatně.
Četné dopisy uznání po ruce,

První c.k. mistodržitelstvím kunces.

hudební
pěvecký

ústav M. Nepeřeného
==v Hradci Králové. =

Nový škol. rok začíná 15,září 1907,= Zápis=
od 1. září t. r. denně od 8, do 12. bod. dopol.
a od 2. do 4. hod. odpol. v místnostech ústavu

:: v Dlouhé ulici čís. 200. ::

Con.3

KarelIM.

jakokřesťanavlastenec.

PlšejiříSahula

Objednávkyvyřídíobratem

BiskupskáknihtiskárnavHradciKrálové

Kuptesidůležitýspis::

| „SLAVIA
-vzájemně pojišťovací banka v Praze,

vyhovajíc novodobým požadavkům spořivého obecenstva,
zavedla v odbora životním novou sasbu pojišťovací na

dožití s úmrtí :

se zaručeným 4", stoupajícím
úrokováním základního pojistného.

Pojištěný kapitál bude vyplacen, dožije-li se pojištěnec
ustanovené Iháty, anebo kdyby kdykoli dříve zemřel, ihned
po jeho úmrtí.

Výhodno zvláště pro ty, kterým v pozdějších letech
vzrostou výdaje na dospívající rodinu a p., neboť naproti
toma zmenáujese aá do nepatrného obnosupojistné. bývá
totiž, šestým rokem počínajíc,pojistného o 20,
prvotního obnosu, sedmým rokem o 24, atd.,
takže ne př. při 2bleté dobé pojišťovací obnášelo by po
jístné v poslednímroce pouze 4*/, počátečního obnosu.

Jako jíné sazby tak i tato spojena jest s nárokem
na dividendu.

Fondy a reservy banky Slavie jsou
koncem r. 1906.. : . . .. K

Pojištěné kapitály v odborech životníchvr.1906.... + +
Úhrn vyplacen. kopitálů a důchodů

v odbor. šivotn. do konce r. 1906 K
Za jediný minalý rok vyplaceno

členům 10%, dividendy. . . . K 320.526-36
V celka vyplaceno členům dividendy K 1,836.419.67

Podrobné vysvětlení a sazby zdarma zašle

Generální ředitelsívo banky olavie
v Praze, na Havlíčkově náměstí,

jakož i gener. zastupitelstva:

v Brně, re Vídni, v Lublani, vo Lvově s v Záhřebě.
Adresa pro telegramy: Banka Slavia Praha.

88,243.074*78

K 133,087.286-86

86,421.68092
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posud
Ralffelsenovy záložny
Učte se z dějin
Oslava Husova

jsou na skladě tyto spisy:

u, Vellký biskup

Proti městskému divadlu. ŽalobavyděděnceKD.věku ." or a žene nek M- 8:
Vyučovacípředměty:Zpěv, piano, housle | Zrušénířádujesultského.<- --- 8 , Musttéiné nyní spolky - “ .

11 a violoncello. 11 Vládažišovetva o 6" Měkolikslovo papežství... 8,e m »Katakomby--+
Všickní žáci přidržování jsou k hudbě' Moderníchorobaa jejíprotilék(0čisko)- 8, Českénáboženětyí2222... 1!

sborové a hlavněk hudběkomorní. Vyznánístaréhohříšníka -++ 8, O ústavnímživotěv fizkousku . .. . . 8,
Oov.zpověď 0 8, Bo dne)s Mapolena o 8,Své dělnictva-© 8, ebevraždystudent. - <. <.. - 8,Mat.Nepeřený, K DI B manamomneoDIDIU u!

varhaníkpřikathedrálea Fara katolickáa protestantská. . . - 8, Účelnostv přírodě—- -++ 16,
:: státnězkoušenýučitelhudby.:: Objednávky vyřidí Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

ČORRENPADNONOHASOHOIOHUSOSRO SASPSPK ASOBESPHEAOBINOS

do c. k. gymnasia, lycea, reálky, učitelského ústavu, do obchodní akademie, školy zámečnické, měšťanské chlapecké
a dívčí v Hradci Králové a veškerých škol obecných a středních v místě i v celém okresu

chová stále v největší zásobě na skladě

jchodočeskéknihk B.E.Tolvýchodočeské knihkupectví B. ©.6 0lmMahá:

; v Hradci Králové >X Telefonč. 17. na náměstí, vedle lékárny páně Hubáčkovy. Založenor. 1863. 98)

je Stálý přísežný znalec c. k. krajského soudu v Hradci Králové,

Kde vydání staršího lze užívati, chovají se též ©po- Největší sklad všech školních pomůcek, ý
třebované knihy na skladě ve vydáníchnej- nař . ; .
novějších. — Zásilky na venek poštou vyřizují se (9) globů,atlantů, kalendářů, psacího akreslicího ná .
obratem a franko. — Seznamy na požádání zašlou te činí, slovníků, map, hudebnin, notesů, denníků atd. %)
se zdarma a franko. — Prvý sklad c. k. škol- .. , . :
Bíhoknihoskladuv PPAž0,—— Podmínkyodběru velmi mírnéa příznivé.| 3£

VAHVVOHALNANBNNNUNANONAONACRNONAEHE VAOPYAOANA ně)
v Hradci Krá,



Besídka.
Jen co k čemu patří!

(Posvíceneká črta.)

(3) Slavnostní hodování počalo teprve
k jedué hodině. Sestra Dorotka z Kvapova a
švagrová z Dolíkova dostavily se k hostině
později, čemuž byla sama Málka ráda. Oběd
stejně nebyl v poledne hotov, poněvadž schá
zely bospodyni zračné pommocnice.Hostitelka
jen hořela únavou a horkem, když velikou
mísu posvícenské polévky na stůl nesla.

Tlustý Ferdinand jako osoba nejvzácnější
seděl v čele.

„K polévce vlastně patří taky na stůl
řetkvička“, ausuzovalznalecký Lahodný; „víš,
Málko, potom je ta choť pikuntnější.“ Po ně
kolika lžicích obracel: „Ale — abych mlovil
pravdu, polévka sama dobrá je — jak se patří;
rozamí se, že by s řetkvičkou byla lepší.“

Drabým číslem oběda bylo hovězí maso.
„Cbatné upraveno je, to mast říci“, pochva
loval s vážným obličejem Fords. „Omáčka rajská
taky ujde. Ale pozoroju, že víno a citronovoa
kůra ani neviděla. Takhle je moc mdlá, víme,
švagře, málo řízná. Já vždycky nejradši sardc=
lovou — ta je pikantoější. Ale když už má
být rajská, na tu se masí dát dobrý pozor;
do uí patří zápražka temaější, cakr přepálený.
To je potom pochutnání | A potom taky k ho
vězíma masu patří nějaký kompot, aspcň bru
siokový, oení-li jiný. Na kompot, víme, já si
velice rád potrpím. A před hovězím patří vy
pit malý kalíšek víua sherry nebo marsaly.
Pak maso líp chutná. No —ale tady je to na
vesnici, kde pak vy všecko můžete vědět. —
Ale víte, Švagře, to já hostinám dobře roz
umím, neabych se chlabil. Mne oenapálí žádný
bótel — ani italský.“ A přimhouřiv labužnicky
oči, pokračoval Ferdinand nadšeně: „A víte,
kdo před hovězím masem vypije nějaké pimprle
delikátního vína a sni rybu v rosolu, tomu
potom teprv dobře opravená hovězina chutná!“

Málka ctvírala udiveně oči, děti byly celé
vyjevené nad odbor. přednáškou svého strýce.
Stálek se už trochu mračil a poznamenal: „Mu
síte odpustit, Švagře, jsme tady jeu na vesuici.
To víte, že se tady hospodyně nemůže dobře
naučit takovému vaření, jaké umějí tmilrst
paničky z města. My — my tady jen žijeme
jednoduše, po sprosta.“

Málka mrkala cd plotny na može,abv úž
přestal. Nechtěla, aby si nějak pohněval boha
tého švagra.

„Ale—ale, Švagře,kdo vám tady co vy
týká? Máte mne ta rádi, a to mi je milejší
než nejlepší jídlo. Víte, to já si rád všade o
kuchyni promlavím, protože jsem znalec. Dobře
upravené jídlo — to jest na světě hlavní věc.
Jináč po člověku nic není. Zkazí-li si někdo
špatnou stravoa zdraví tělesné, pak také to
dopadá bledě se zdravím duševním. A proto
já si vždycky kuchyně dobře všímám — ikdyž
není zlá. Vy to máte celkem v pořádku. Ale
rada zkušenějšího aui teď neuškodí. Mně už
se samy veliké dámy něco naděkovaly, jak jsem
kolikrát moc dobře poradil.“

„No — no, víte, Švagře, to já se jen o
mlouvám, že jsme tu jen tak prostí, abyste se
nehněval. Nic ve .zlé“, konejšil Stálek, jejž
mrkání Málčino přivedlo k větší trpělivosti.

„Dobře, dobře“, dokládal Lahodný, hrdý
na své vědomosti. „Však já bych tě, Málko,
brzy naočil po městsku vařit; to by to šlo
rychle.“

Hospodyně donesla na stůl husa. Myslila
si, že aspoň toto její kuchyňské dílo bude u
znáno za tritmf. Husa tak pěkně opečená,
křehká|

„No — tohle je něco — víme — tak se
má husa péci, liboval si Ferda a labužnicky
dvakrát si mlaskl. Po čtyrech soustech však
dával lekci: „Ale k tomu patří okorkový salát
8e smetanou, to jest lepší než zelí. A to já
vždycky, Málko, mosím wít salát čerstvý. Víš,
jak se rozkrájí, hued 8e musí jíst, pokud vůně
nevyčichne. A lák z rozkrájených okurek od
lívat — to dělají lidé nerozumní, kteří nevědí,
v čem grunt choti u selátu spočívá. Nenechá-'i
se v tom okurková šťáva, pak při jedení jako
by člověk žvýkal guma. Ach, na galát — to si
potrpím, zvláště je-li takový parný den jako
dnes.“

- „Ito ti můžeme taky udělat, okarky máme
a jaké“, hlásila se Málka s úsměvem. „Jen když
ti husa chatná.“

„Hoši. seďte způsobně, ať se na vás strý
ček nezlobí“, napomínal Stálek. „Co to pořád,
Lojzo, Františkovi šeptáš? To se oeslauší před
hostmi.“

+00 — on mi Lojzík povídá, že strejček
moe jí, že toho polkne jako slon.“

Pác |! Už letěl důkladný poliček na prosto
myslnou tvář dětskou, která referovala pouhoo

pravdu. A plesk! Už dostal taky jedna Lojzík.
Hned se začalo produkovat plačtivé dnetto,
do jebož nemodulovaného zpěvu zarachotil
basovým smíchem Lahodný.

„A proč, Švagře, ty děti bijete? Ty no
mohou tolik jídla snésti jako já — starší
člověk. Klouček mne jen pochválil, že se spo
kojím se vším a že mám zdravý žaladek. A
vy jste přece, taky rádi, že nepobrdou ničím,
že nedávám košem, že mi všecko chutná. Já
přece dovedu uznat, že je to tady jenom nu
vesnici, víim, že jsem nepřišel na žádué ústřice.
Jen když si žaludek nezkazím — to je hlavní.“

Po tomhle „komplimeutu“ Stálkovo roz
čilení jen ještě stoupalo.

nA — ty neseš, Málko, řízky? No — to
jsem rád. Jsou-li dobře upravené, na těch 8i
pochotnám.“

A když kuchařský znalec ochotnal cel)
tři řízky tak, šó z nich nezbylo nic, polkl
labažnicky dvakrát slina a prohlásil svůj soud:
„Ušly by, pravda, ale ty se musí na stůl nosit
hned, jak jsou opečeny. Zdá se mi, že's je,
milá Málko, smažila trochu moc brzo, ještě
před bosou. Víš, donesou-li se na stůl už
trochu vychladlé, pak jsou jako rozvlblé, jako
gumové; už nejsou tolik křehké. A k nim
patří brasinkový kompot. Nechci se 8 jiným
hádat, ale dle mé vlastní chuli jest to k říz
kům příkrm nejlepší. A taky by k tomu
patřil citron. No — ale to už jsou celkem
maličkosti. A teď by patřila sklenice plzeň
ského. Jak se víc jí, musí se svlažovat.“

„No — až ta pivo bude hned. Ale víš,
Ferdáčku, tady bychom plzeňské bobužel
těžko sehnali.“

»Á to já nejradši Plzeň; tu se může pít
bez ublížení zdraví jako káva. To pivo jest
chloubou celé české země. Achicb, co jsem
musel za něj platit v Pařížil A přece jsem si
jej tam taky poručil. Ale nešť! Není-li, tedy
není.*

Když vypil Luhodný tři sklenice, komaa
doval: „A teď by patřila černá káva. Víte,
vřátelé, já piju kávu po obědě rád, Ale ta musí
být pravá, černá jako úhel. Atuž v ní je cukru
miň! To už je jedno.“ — Ferda po jídle a pití
jen hořel. Seděl jako allegorie blahobytu. Ho
tový sourozenec Gambrinův. „A ke kávě by
patřil takhle nějaký dort, při nejmenším aspoň
omeletka. Ale to vy tady na vesnici málokdo
víte. Ostatně já už jsem se najedl dost, Ne
potřebuju mít ode všeho. Ale ke konci by bylo
dobře podat ještě nějaké ovoce.“

Málka přinesla Červeňoučké hrušky, pěkné
DPhraběnky.“

„No — to je dobře“, chválil odborník.
„Ale lepší by byly máslovky, ty jsou takové
wěkkoučké — jen se pijou.“

A po hodování hlasem dosti sklíčeným
zval Stálek švagra do lesa. Tam je to prý kc
lera řeky tolik půvabné!

„Cha — cha“, ozval se zateklým hlasem
Ferda; co tam teď budu dělat? Snad jíst srar
kové šišky? Víte, čvagře,tohle nechejte vever
kám. To já chodím do lesa vždycky jen kvůli
zdraví — a pro žádnou krásu. Ale ještě víc
prospívá zdraví, jestliže si člověk pěkně po
obědě schrupne. Nad dobrou stravu a zdravý
spánek není! To si všichni pamatujte. — Ale
před spaním by patřil takhle nějaký likérek.
Maš tam, Málko, něco ?“

Málka přinesla kmínku. Ferda si nalil do
malého kalíšku čtyřikrát. Zdála se ma kořa
lička trochu wmdlá.Lepší prý je slivovice, nebo
višňovka,anebo ořechovka ...

Pak se uložil do salonku k libému oddechu
po práci tělesné i duševní — tolik namáhavé.
To není maličkost,jíst pilněpřeshodinaa při
tom míti ještě stále přednášku. Po tak veliké
námaze věru odpočinek zasloužený.

+ +
*

A když na návsi zaklokotal kolovrátek
polku, milý Ferda již spal. Z úst jeho nesly
se třesavé, monotonní zvuky, jako kdyby ně
kdo v pravidelném, táhlém tempu brál spodní
bas na harmoniku.

Stálek zatím v síni bafal velice rozčileně.
„Tohle není člověk jako my, tohle je hotový
Bambrlíček, Vždyť jest to zrovna hříšné; hází
do sebe jídlo jako do kufru. Za týden bychom
neměli na dvoře jediného kuřete.“

„No — na mou daši“, dodávala Dorotka,
jestliže vám tady zůstane několik dní, bode to
tu vyhlížet jako po Prajzech. Ten Ferda by se
mohl ukazovat v cirkuse jako koncertní jedlík.
Něco je něco — ale tohle! Aš mu, Málko, po
druhé budeš dávat nějaký likér v malém ka
líško, uvaž kulíšek na provázek, aby v něm
nezmizel i s kořaličkou .. . To je nádobal“

stavovala přece trochu jináč. Kdyby tady ten
oenasyta zůstal, tři lidé by ho mosili pořád

obslabovat. Já bych mu nechtěla vařit ani za
tři tisíce ročně. A toho sekýrování ke všemu
tomu lj Pořád a pořád, co k čemu patří. Ale
sám Bamnbrlíček nás nikdy nepozval, abychom
taky viděli tu jeho kachyň.“

„Kdyby se radši vypravil domů už zejtra!
Desítka bych za to dal“, posteskl si hospodář.
„No — a co těm dětem přivezl? Nestojí to za
řeč, A ty, Málko, jako bláznivá pořád na mne:
„Jen ho pozvi, pozvi, neuškodí nám to.“

„No — jenom ne tak zburta, táto, přece
ještě nevíš, neutrousí-li nějakou stovka,“

„I —af si jede i s tou stovkou xe všem
... Dám mu ještě na vlastní útraty zahrat

marš.*“
Manželé by se byli málem pohádali.
Když se Lahodný prospal, sháněl se, kde

má ten okurkový salát se gmetanou ...
Potýral domácnost ještě druhý den dů

kladně — a pak sedal do bryčky. „Máte to tu
jenom jednoduché, ale jste upřímní, ochotní.
Přijedu brzy zus — ale už časně ráno, abych
před vařením oběda poradil, pomohl. Pak to
bode jistě lepší,“ — Tato slova byla jediným
přátelským podarem za pohostinství.

K OPÍSKÝM OTATOLŮÍM
a k novému školnímu roku

uabízíme:
Dobroslav GOrel

Theoreticko- praktická

rukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké 4 učitelské ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,
a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnohými vy
nikajícími odborníky.

Stran 250 velké 8“

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 380.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.C004

/ X

OLTAŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 465 stran 8".

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká“„.. eh
brožovaný « . 
vázaný v poloplátně. <. „ . 68h
vázanýv celoplátně -68h
vázaný v celoplátné se «laceným

křížkem < < <

vydání na velinovém papíře vá

kok celý v kůži se zlacenýmkřížkem a ořízkou K 180

Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. panem

W biskupemDr.J.Doubravou>.
solhuwálemo *
A MaAŤÍzemuo.

(Viz Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.
N /



Doporučujeme

OOD000900000000
První výroba

věžních

v Čáslavi

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

cena levná, jakost výborná,

Ó

Ď

:
:

OD000000000000000

Vina ku mši SV.
Zaručená přírodní, jakož i

jemná tabulová vína vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

Zalozono r. 1HBU.,

Vyznamenán státní medailil

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

Karla Zavadila
v Hradci Králové č. 83. :

k zhotovení veškerých kt6= ,
stelních nádob ze stříbra, ;
bronzu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskapskon Milostí revido=
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-'le, řádné a
levně vyřizují.

Vše zasílá u jen posvěcené.
Vzorky, +-počty, nákresy i

botové zboží naukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
Sta odporučení a čestných uznání poruce. “jišj

Prosím veledůstojné duchovenstvo 0 laskavou přízeň
a důvěrn závodudomácímu.

Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení od
znaků apolkových utd.

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordinar. listem. diec. Čes.- Budějovická

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního vína.

(= T000 0D O0 OH100000 a
Paramenta.

Ignáce V. Nešhudla syn
= (protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře v0 Výprachtieloh)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva :
avůj osvědčený a často vyznamenaný :

výrobní závod :
všech kostelních paramentů,£

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka|

se na požádání franko zašlou.

Šeob, úvěrní společnost
w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

zůrokuje vklady 4',/*/, bez výpovědi, 59,
proti 30denní výpovědi a 5',“, proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dmech 18. až 23. března £. r. Jednotou
zdložen o Praze opětně reridována.

KAOOAXOXAAX

Půjčuji za nejmírnější poplatky

„ ku národním slavnostem

Moblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických. ěAntonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

Ěx0000000000000608

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kvinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32)

dostati lze 1 kus za 3 bal. — 50 kusů
za l K

wbiskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

= koupacích van
S“ skamny!beznich“š

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí Čís. 413.

Cenníky zdarma a franko

8 vůní fialkovou doellí sněbobílé prádlo

i bez bělidla, čistí podlahu, sklo a j. v.

: 6 výsledkem dosud nedostižitelným. ::
Zásilka 20 balíčků dobírkou za zl. 1:50

franko stačí na '/, roku.

Vyrábíjako zvláštnost:

Josef Jelínek,
mydlář

5 w Hradci Králové.

obuobuobnobuobubsbadbabaabasbacka

Mravný hoch
se přijme

m do učení B
u J0S, KESLICHA, pozlacovače

v Hradei Králové.

PLvPTTTETETY

První český katolický závod ve lání

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

+7Vdeň,
© VII o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše frano.

Mešní vina
Veledůstojnéma duchovenstvu dovolaji si nabíd

noati pravá, původní přírodní vína, neporušená k obětí
měe svaté. — Prodávám pak: Falkensteinské Ima ja
kosti po 80 h v sudech. po 90 b v lahvích. Falken
steinské IIa jakosti po 68 h v sudech, po 80h vlahy.
Klosterneuburské staré vylešelé po 1 K v sadech, po
K 1920 vlabvích za 1 litr. Mám též na obladě jemná
tebalová vína rakouská, uherská i brionská, pocházející
= Brionských ostrovův Adrii. Cenníky podrobné sašlu
ochotně dle přání sdarme a vyplaceně.

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonastrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Cechách.870
———————
JAN STOUPAV PRAZE, sanám. 83.

W prodá "DE
následkem neočekávané a bez

příčiné výpovědi
za účelem zmenšení sklada své

ohromné zásoby zboží
za báječně lovnou cenu!HABEN



prádi
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

intenci a jen v ohní slati a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškerévýrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení ad nej

Z

« První královéhradecké knihkupectví, antikvariát a závod hudební s
i Hradci Králové. *: Bohdan Melichar v Hradci Králové,:

E (Bývalý závod Pospišilův.) Velikéskladyumožňujívyřizování R

3 Veškeré alper tsopsy naprosté právotít azolldnostisvědší objednávakobratempošty. š

Veledůstojnému I

vý duchovensóvu! se a 8oAb: : : © x a =
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnějšíná- s á M m 73

kupnípramenv Rakouskuveškerých Praha-f,ul. Da ZRá 4 Redl
o dan vtaněk, ro Št 5.5 = 8 É „ší

Konviktakéul., vyučenýpasiř spe- Ná SSRE Sooyj M 835

OSLÉ SE okol nanydobe | © Op RE38 80 43
u akladve vlastnídílněručněpraco. 853 eM "$

Ariadna movoak| OKOd vší A
praporů, příkrovů, koberců a ampy,svícny,kaditelnice,kropen: U EEEkiC š528

O 528 :
= kbi:*

v Jablonném n. Orl. č. 86.,
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenniky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

OLTÁŘE KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

ZALOŽENO 1853. PROVEDENO PŘES 600 OLTÁŘŮ.

Nábytek „ splálky
5 sl. měsíčně na každou stanici dodává

cís. a král. dvorní velkozávod trahlářský

(V, Sluherský eÍ radar Udaná
proti hotelu „Merkur“.

Cenníky a prospekty zdarma a franko.

pIVANY,garnitury, matrace
a čalounické výrobky vůbeo,

OLETY
do oken všech druhů nejlépe

koupíte u

Jos. Thoře

v Hradei Král.

O00000000

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bescenné. Věe posílám již posvěcené.B——o
Éi, Josef

se Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

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

doporačuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,kýážovécesty, jesle, Boší hroby, kříše, kazatelny,
ovédníce, křtitelny, kona lustry, pul

tiky atd. dle slohu oil, Větná mcena obrazy,“ nábytek aje, di .
prom n Předmětyhodičí se su uařky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Nejlepší podlahový nátěr

Marxův lak.
Nejvydatnější. Nejtrvanlivější.

Proto k upotřebení nejlacinější.

Schne v 6 hodinách a stačí
— 1 kg krabice na 8m, —

Cena 1 kg K 180.

Email bilý a barevný
Marxův je rychle schnoucí, trvanlivý nátěr.

V 24 různých barevných odstínech s krásným
leskem. Hodí se výborně na kuchyňský nábytek,
k nátěru zdí v kucbyních a špižírnách atd.; dá se
mýti. Lze dostati v každém množství a odstínu
jedině u firmy

Er. Viktorin,
hlavní sklad a strojní výroba barev a laků

v EHradoi EKrálové,
Velké nám.bdv

ORB* Na skladě nacházejí se všechny druhy barev

suchých, třených, laků a štěrců. ji

p“sklenné"jiš

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkon.
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Videň 1006. Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile,

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uzoání.
kteréhjediněkupujte a žádejte!„MONOPOL“

akelová svíčkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská nlice číslo 7.
Telefon č. 416

Truhlářského
pomocníka a učně

z řádné rodiny přijme

Fr. Třasák,
Hradec Králové, Pětidomíč. 411.

ČPX692XGPIXCPIXCBIX
Jan Horák

3
soukenník X

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=
v zemských.
Cetná uznání zvlíště z kruhůvele

jk důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

K6SI XGB3 X GPIX GP XKCPI

CSDIXEFIXEBDXCPIX

GBIXCB5
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C. k. místodržitelatvím koncessovaná.

Ř Realitní kancelář

čInd © JANA KOTRČE

: v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zabraniční.

XKXXXKIOCXX

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

ZXXXXXXXXXXXAXX

Kuptesi důkladnýspis: "ji

Z domácnosti sociál.- demokrafů,
Řada I. Piše J. P. Hradecký.

Cena 1 ex. 16 bh, 50 kusů po.14 hb, 100 kusů po 12 h.

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král.

OXKXX

Ja dec ÍCJOÍCže
pp- Každý -gm

křesťanský dělníké
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce".
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.JICIICIIIC CICTIC

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA

Č. 145 at., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
s© roků na Malém ná
městi pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému ft
guralnímu provedení a

sice $ se čeleznými
rámy, sílčmí vsazením.

Veškeré rozpočty, akizzy i odborná rada bezplatné, beze
vší závaznonti hu definitivní objednávce.

SRB" Nesčetna veřejne i písemná pochvalná uznání. <p

Založeno voku 1836.
E ÝADOIATEDA..ATZO U

Továrna na cottagováamerická L

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrá: spol.
v Hradci Králové,

Sklady: be
Badapešt, VIII. ker József
kórát 156 „«. — Praha,
Ferdinandova tř, 483. —

Vídeň-VII., Mariabilferstr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky. B

P. T. duchovenstvu zvláštní výhody,

Do učení na Čišnictví
chlapce z řádné rodiny.

Václav Sternberg,
hotelier

v Adalbertinu v Hradci Králové.

Atelier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,55:5 PĚTIDOMÍČ.286.

4 44bo

Doporučuje se slnšně P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo

| vědnic, Božích hrobů, křížových cestv reliefech, soch světců, kracifiksů,
rámů atd. utd.

==

A
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

Výkresy a rozpočly na požádání.

-aaoanasa
© Atelier pro církavní malbu

a výzdobu chrámovou

OJosefMůhl "eee
w Nové Pace (Čechy),

©) provádí 8 odbornou znalostí malbu chrimů
všech elobů (malbu temperovcu, caseino

O "" voskovou,olejovou, freskovcu, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

"4

Četná doporučení od veledůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí.

O0000000000003008

O
©

8

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové
nabísí školní knihy:

l. Malý katechismus
katolického náboženství.

Cena 5 výtisku vázaného 30 bh.

2. Střední katochismus
katolického náboženství

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

8. Volký katechismus
. katolického náboženství.

Cena T výtisku vázaného S0 k.
Katechtsmy jsou schváleny na valné schůrí biskupů ra

kouských ve Vídnídne 9. dubna 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k školního kniho
skladu s 180, slevon proti hotovénu zaplacení,

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
světlením do každého výtisku — vydají se z výtisky pří

přdného druhukatechismu prochudé. Dlepoměru,vjakémtechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18%/,)pro tutéž školu

, Zdarma pro chudé.=o"
Velice zdařilý

obraz sv. Otee Pla A
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passopartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové,

100 dopisnic a týmž obrazem věrně po
danýmKB.

*ý

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.azo

KOOOOOKK[KKPOOKOOGKX

DIVDŮ NÁKUDNÍ TOOL
látekpro domácnost,iakožidámskýcha pánských
látek jest u Tkaleov. výrobního spolo
čenstia „Vzůjemuost“ v Ilronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30mt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v kuždé domácnosti výhodně upotřebiti.
za K 12-—, vyplaceně od korua 20'— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

PK KOK P KOK

Legitimace au
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

Bi dostati lze levně

4 Biskupské knihtiskáré v Hradci [niloré—

UKLÍ
Přímé dohodnutí žádoucno.

vagony při cenách nejlevnějších.



OBNOVA
Předplatné na čřvrí rohu 8 k So kČíslo88.| zes i|

Kongres Volnémyšlenky.
V Praze, dne 10., 11. a 12. září.

(M) Po bonřlivých ovacích, hřmotných úto
cích na cit a povahu koogresistů, po koncertu
a intrádách přistoupeno v pondělí ke skatečné
„práci“; kongres přešel ku NPracovnímu“ prc=

ma. Dříve však Němec Hutter z Liberce
podává za Němce z Liberce známý protest.

Resolnce přijata byla boařlivým po
tleskem, autor její Němec Hutter stále a stále
vyvoláván — ale jen ne Cechy. Pozoroval jsem
zamračené tváře německých delegátů. „Moc
hlonpé“, zamumlal jeden maš, který se nesmál.
Tošil jsem ihned, že to bude míti novinářskou
dobru, jejíž ozvuky dojdou oblasa nepříjemného
i zde v kongrega. To se také stalo. O tom však
později.

Po resoluci této počata byla anketa či
vlastně debata o volné škole. Dr. Bartošek,
Delaroue, Zenker, Černý, Hins, dr. Tachiru,
Bouginer, Starck, Ferrer, Úlebla, Lederer,
Schaner, Spálený, Pelant, Werner, Vaněk, Try
lowskij byli bojci řečaíky za volnou školu. Pc
sitivrího nebylo předneseno nic; co bylo ře
čeno, byly jen sprosté, lživé útoky na církev
katolickou a náboženství křesťanské. Jediná
studie suppl. ačitele c. k. vyšší reálky v Žiž
kově Josefa Spáleného jest věcí promyšlenou,
a kterou možno alespoň počítati a debatovati.
Studie tato z rak. středního školství jest za
ložena na hlabším požadavku, který skutečně
ntává: „Uvósti v soulad náboženství a vědu.“
P. sopp. učitel ovšem vzal na tento požadavek
lék jiný, totiž žádá, aby střední škola byla
zlaicisována a zbavena „nepřísluěného“ vlivu
konfessijního. K toma cíli navrhoje tyto pro
středky: 1. uábotenství budiž předmětem ne
povinným; 2. obsah, látka a předmět celý ná
boženství budiž za soačinnosti povolaných či
nitelů paedagogických vzbledem k drahým
vědám i filosofii a ethice opraven; 3. rovněž
tak methoda učení se náboženství; 4. rovněž
budiž vzhledem k stapní vývoje factva roz
hodnuto, kdy má se začíti učit tomuto před
měta; 5. theologové nebuďteš očiteli jiných
předmětů na střední škole; 6. výuka moder
pisovanému učebnéma předmětu náboženství

FEUILLETON
Cikánská svatba.

(3) Bylo to ke konci ledna. K malévsi Ječ
pici drkotaly tři vozy, tažené vycbrtlými herkami,
Tři cikáni šli podél vozů, ostatní členové cikánské
tlupy choulili se do hadrů ve vozech. Po příjezdu
do Ječnice seskočila stará cikánka — bosá a začela
žebrat po levé straně silnice, A za ní hned boso
nohá cikánka druhá, která začala pracovati ve
rospěch tlupy po pravé straně, Psi povykovali,

ječeli, vyli jako vztoklí na přivítanou. »Paňma
minko, dajou nám polínko, aspoň to nejmenší.
Cbudý cikán taky člověk. Koukejí, jaká zima.
Aspoň to nejmenší! Paňmaminko, slitujou se. Po
třebujeme se ohřát.«

A na drubé straně: »Ach, panko, kousíček

síček, máme hlad
»Dejte pokoj, je to holota potměšilá«, ozý

valo se z návsi, Chodí to bosé, aby se sedlák spíš
ustrnul. A zatím neřádi mají badrů, křampetlí a
jiného ve vozech dost. Je to banda J«

Někde cikánkám dali, aby byl pokoj, jinde
je vystrčili. V půlhodince tři žebravé vozy racho
tily dál. Na konci Ječnic vyrazil z chaloupky malý
černý psík proti prvnímu vozu, Sotva však pětkrát

ruka — a již nikde nebylo vidět psíka a po ště
* kotu ani pamstky, Takové ruce cikánské po del

ším cviku umějí to se psem zručně a velice opa

uškodila.
Cílem cikánské tlupy bylo zatím vétší město

Lysov .. . Vozy zůstaly před městem, z kotlů se
« kouřilo. Nejzkušenější členové tlupy začaly opero

budiž svěřena vnejvyšších ročnících netheologům,
kvalifikovaným stadiem filosofickým a paeda
G gickým a učícím propaedeutice filosofické
obligátně; 7. náležitá revise učebnic zbavených
privilegovanosti konfessijní; 8. redakce úkonů
bohoslažebných ve Škole a jich nepovinnost;
9. náložitá rovise předpisů náboženských pro
žáky a pro učitele; 10. moderní reorganisace
nadřízených úřadů školních bez klern a rea
lisace programu školského, prohlášeného před
volebním projevem pokrokového. ačitelstva
středních a vysokých Škol českých.

Jak vidao, požadavky pevně stanovené,
programově dosti odůvodněné a co blavní —
8 nimiž dá se rozamně debatovati. My oavr
hovali bychom také revisi, ale rovisi předinětů
všech, zvláště paedeg-gických propaedeutik a
přírodověd, hemžících 8e bypothesami vičím
nedoloženými a působícími mezi mládeží sta
dojící zhoubně právě tou svou tmoderní radi
kálností, kterou zástupci domočnek těch mlátí
do všeho, co zákonného. Pp. učitelé chtějí míti
volnost, a každý požadavek jak 8e strany svě
domí vlastního, tak i státu a náboženství je
omezuje, každý zákon je škrtí, proto chtějí
odhoditi vše, jen aby byli „volnými“. Jisto je,
že iniciativa jakási musí býti očitelstva při
soána, ule r-galace se strany náboženství a

osnovy náboženské co ge týče methody vyučo
vání, dogma však zůstává dogmatem vždy, by
pothesyzůstavenybuďtežučencůma nedávejtež
gu žákům. Všecky předměty buďteš upraveny
tak, aby povstal ladný celek mezi vírou a
vědou, což je pravý základ humanismu, ale

hožto zbožného a aatoritu své církve uznáva
jícího paedagoga světového kovgresisté tak
často se odvolali. V příčině ostatních bodů jsou
požadavky pana soppl. prof. Spáleného vyhnány
ne „blabším pozadím“ z moderního rachu,
nýbrá z falešného vědátoratví, které tolik mezer
již ve výchově způsobilo.

Ostatní páni řečníci vykazovali nábožen
ství ze Školy wůbec, sociální demokrat Vaněk
vyzývá poctivé volné myslitele, aby z církve
vystoapili a stali se bezkonfossijními.

Dne 10. září konáno uvažování o rozlace
církve od státa. Před tím však projednána zá

(O
vati v městé ve velkém slobu. První den moc nc
pochodili. Ale následující ráno bylo o mnoho líp.
»Tatýnku velkomožný, tatýnku dobrý, náš Pišta
má se ženit. Potřebuje šaty, penýze. Kopulece
bude tady, uvidějí.«

A vdruhé půlce města zase Škemraly ženské
o dary pro nevěstu. Tenhle manévr táhl již více.
»A bude svatba tady opravdu ?« tázaly se zvědavé
dámy mladší i starší. »Bude, pěkná svatba bude,
jen co na ni aspoň něco aeženeme. Jen nás po
darujou, aby i ta chudá cikánka měla jednou svá
tek.« —

Cikánská svatba! Tohle byla přece veliká
zvláštnost pro obyvatele a hlavně obyvatelky vět
šího města s maloměstskou duší. Až tek pěkně
půjde v průvodu hezky vystrojený cikánský mla
dík s cíikánkou! To tu ještě nebylo. A tak už
k vůli té novince těšili se cikáni štědrosti nadnor
mální. Béls s Józou nosili celé rance. Ženské vy
škemraly ještě víc. Starý náčelník Pála při bafání
jen radostí zářil. Bylo po nouzi. Ku konci maso
pustu — botové cikánské posvícení. Co na tom,
že právě tyto dny mrzlo jen fičelo! Cikán na ta
kové malichernosti jest dávno otužilý, A když za
čal foukati příliš ostrý severák, hnuli synové pří
rody táborem do blízkého lesa, na jehož severním
konci tvořil vysoký vrch mocný štít proti severním
větrům. Teď nemusili cikáni ani krást.

ského kostela rozkládaly živé čtyry kmotry o ci
kánské veselce. Za chvíli přidružily se k nim tři
slečinky, pak ještě tři — potom šest. Dnes tedy
kouečné te svatba bude, Však se na ni naplatili
lidé dost. Ať tedy něco uvidí, — Přicházely již
také paničky, milostpaní, jemnostpaní ; tetky mladší

Inserty se počítají Icuně.
Obmovavychdsí v pátek v poledme. | Ročník XIII

ležitost Hutterova. Liberčan tento napaden byl
židovskými Časopisy pražskými i libereckými.
Pan Hotter tvrdil, že předsednictvo do jeho
prachatické resoluce vložilo něco, čeho tam
vůbec on neměl. To red. Zenker doznal, a pan
dr. Bartošek odprosil Němce, že nečiní zod
povědným Němectvo celé, nýbrž několik
zbrklých fanatiků. Pan Hotter rozhořčeu však
kongres opustil. Bojci za rozlaka církve od
státu byli: J. P. Schemall,Delaroue, spisovatel
T. V. Krejčí, Zenker, Niemojovskij, Ghisleri,
Dražďák, Hios, Soukup, Vaněk a Hatschel. Věc
sama projednávána nebyla a býti nemohla pro
spoustu Jží a útoků na náboženství katolické,

Ctvrtého due dostali se kongresisté do
sebe. Dr. Otto Karmin ze Ženevyvypracoval
kongresu resolaci s Ewaldem Vegtherrem,
která zní:

„Volná myšlenka, tak jako věda, jest mezi
národoj. Jako uznává právo každého na indi
vidaelní život, přiznává totéž právo útvarům
politickým i morálním, národnostem. Bnďtež
jim zabezpečeny právo i možnost žíti svým
vlastním životem, omezené toliko stejným prá
vem ostatních národů.

Volná myšlenka bez ustání bojuje proti
kuždéma šovinismu, proti každému výbojnému
duchu potlačajícímu a vykořisťujícímu, který
se rodí z motivů náboženských, hospodářských
a j. Jmenovitě protestuje s nejkrajnější energií
proti válce. Všichni přívrženci Volné myšlenky
mají užiti všech prostředků k jejímu zabrá
nění.

Ve veřejném životě, ve škole, v dorác
nosti mají volaí myslitelé bez rozdílu pouká=
zovati na zlé následky politického rozdělení
národa jak ideálol tak i hospodářské a bojo
vati o to, aby příští budoucnost spatřila utvc
ření svazu všech národů, založeného na rov
ném práva všech a pracujícího na uskutečnění
pravých zájmů civilisace.“ Utkali se v debatě
o této resolaci: soc. demokrat. posl. Modráček,
Vogtnerr z Německa, Iwanski z Polska ruského,
Tarnemont, Richter, Delaroue, Rozvoda. Dobře
to řekl Delaroue, že thema o vlastenectví a
volné myšlence bude nutao velmi důkladně
teprve prostudovati. Rozvoda praví: „Patrio
tismus (vlastenectví) je něco, co nelze ze srdce
vyrvati. Je rozdíl mezi tím vlastenectvím,

i stařeny oklepaly. Sněmování pod širou oblohou
při ostrém mrazu stále bylo živější. Také někteří
řemeslníci oklepali zástěry a pospíchali spatřit ho
tovou sensaci dne, Už se blížilo k jedenácté —
— a cikánská svatba posud nikde. Ale to bylo
jedno; však teď už tu mohou být každým oka
mžikem. Slečinky přešlapovaly, strkaly své ručky
do rukávníků stále upřímnéji. Na bílých tvářičkách
jim naskakovaly modré pruhy. To je jedno. Však
ta podívaná vynahradí celou útrapu. Cikánskou
svatbu nelze spatřiti každý den. A starší ženy?
Věděly, že i teď v zimě přivolají hromobití do
svých domácností nad pozdním uvařením oběda.
Ale co na tom? Každá legrace něco slojí, každá
růže má svoje trny, Ať si mužové pohubují, ať
si děti chvilku pobrečí. Teď jsou cikáni přednější.
Vedla se mezi některými horlivá debata, zda ta
svatba půjde pěšky či pojede. Ale uť už tak nebo
onak —zajímavá podívaná to bude. To kdyš
cikán má knofllky pěkně vyleštěné acikánka nové
plíšky, vždycky jim to sluší.

sAle pomoz Pán Bůh takovému člověku,
který jim půjde za svědka l« volal jeden stařec.
To si jistě vybrali svědka jiného než Cikána; a
ten se naplatíl Tomu talíř polévky přijde v po
ledne draho. Když jsem byl za kmotra cikáněti,
všecko jsem oa ně musil koupit —i tu karkulku.
Ten špás mi přišel dobře na tři desítky. Cikáni
si mysleli, že je musím jako kmotříček živit celý
měsíc.«

Na kostelní věži bila jedenáctá hodina.
Za dvě minuty nato hrnuli se z gymnasia blíže
kostela stojícího studenti. Toť se Ví, že se jim
nechtělo hned domů, když spatřili smetánku dám
ského světa lysovského tak pěkně pohromadé, jako
někde v elitním plese. A tak zástup nedočkavců
rozmnožen značně. — Ale za čtvrt hodiny již pře
cházela trpělivost i nejzvědavější kmotry. Prsš::



které žene člověka k vysokým metám ve pro
spěch ná o celku a mezi Šovinigmem ne
toravným a soŘejlňojícím. Není větší nenifáv
nosti nad úchválování národnostní křivdy a
proti tomu nutno se vysloviti.“ Pak polemieuje
8 resolucí dra Karminu a žádá: „Uznává-li
kongres právo každého národa ua zachování
jehv národní individuality, musí též uznatí
povinnost, aby pracoval k uchování této indi
vidoality a nadšeně ji hájil.“

Odpolední rokování vyznělo v protestu
proti papežskému syllabo. Nato mluvil známý
dr. V. Bonček proti nerozlačitelnosti manželství
6 o reformě práva manželského. Jeho řeč ně

m novým protkaná pronešena byla již něko
likráte za různých příležitostí po vlastech če
ských. Red. Lád. Kůnte mlovil o svobodě svě
domí, Tamová z Valdkampfů o společenském

ostavení ženy a dr. Záhoř o pohřbívání ohněm.
ečer nato konána debatní schůze se zástupci

katolickými, kteří byli volbými mysliteli, re
epektive pražskými židy tak surově insaltováni
a překřikováni. Po pustých scénách u nadávání
nocen byl pol. konc. dr. Gellner schůzi rozpu
etiti, Vina na nezdaru debaty nese pořadatel.
etvo, které učinilo schůzi všeobecně přístup
nou a tím debatu nemožnou. Tímto zlozvukem
kongres skončen. Skončil hodně smutně, mo
rálvím deficitem. Páni přesvědčili se, ža atkvě
lou idejí a vidinou volné myšlenky nelze pře
moci to, co lidskost sama lidem přináší, to jest
všechny ty směry a snahy, které 8e během
debat utkaly. Vážné listy i zahraniční spojují
se v jediném mínění:

„Bjezd se nepodařil l“
Nám netřeba se báti takových kongresů

a takových lidí.

Nové, vyšší vzdělání našeho národa na
obzoru — dle »světlého« vzoru fran

couzského.
(3) Nutno pověděti našemu čtenářstvu,

jaká vyšší kultura vane do Čech ze země,která
evrhla „nesnesitelné jho klerikální, aby osvěta
a ušlechtilé mravy mohla volaěji pěstovati“.
Francie — země svobody. Ano, svoboda tam

veliká, až nevázaná — k nár však pro odpůrce katolioké církve. S katolíkem sebe hod
nějším rachází se tam jako s nějakým vyvr
helem.

Mochým katolíkům jsou známy eprostácké
obrázky socialistických tiskovin, jimiž poži
dovětělá strana tolik snižuje katolíky. Leč
v naší zemi ještě není tak neobmezená svoboda,
aby si mohl dovoliti rudý tisk všecko, k čemo
jej zlobná vášeň táhne. Zato ve Francii užívá
ge svobody na kopance přímo barbarské.

Naš přítel z Paříže zaslal nám dokumenty,
jak vyspěla vzdělanost a ušlechtilost protika
tolické Franoie. Jeou to různá čísla obrázko
vých časopisů „Les Corbeaux“ a „La Calotte“.
Ztrnouti musl každý slušnější člověk při po
hledu, jakou sprostotou obrázky těch Jistů
Francouze krmí. Namalován zde pes s křížkem
na krku, biskup kropicí aspergilem vepře. Ne
vidíme zde ani jedné karikatury rabína; zato
však namalován zde sprosfáckým způsobem
Kristos Pán. Namalována karikatura papeže
jedoucího na huse, sedícího a oahými ženami;
dále kněz sedící s vepřem, jinde jako kozel,

pování stále častější, dlaně se dávaly na zmodralé
uši. Ostrý vítr fičel stále zdatněji. «Brr, to je zima
jako v Siberii«, posteskla vi jedna kmotra, »To je
nejspíš z toho chladna«, vysvětloval starý šelma
Jablovec, kráčející kolem zástupu ke kupci. »Jděte
domů a zahřejete se; k vůlí hodnému člověku
byste tady žádná nestála ani půl hodiny.«

Už se nablas hubovalo a klelo na ty bez
citné cikány, kteří tak dlouho na sebe nechají če
kati, V tom přicházel Pražskou ulicí řezník Lej
hanec. Na blavě měl pořádnou mrazovku, uši
obvázané. Bručel si do vousů: Neřádi, lupiči|
Jsou horší než Babinský.«

»Kde pak jste byl strejčku ?« Ptela se ho
blízko stojící neteř Manča Pálková.

*[ milé díté daleko. Byl jsem kupovat krávu
až v Rošticích; ale nic se mi tam nehodilo. Na

"cestě zpáteční potkám tři cikánské vozy. Ty se
přede mnou hned zastavily. A cikéňata ven, za
čalo to brečet, za nimi starší — všecko mne ob
klopilo, prosilo. Co jsem měl dělat? Na půldruhé
zlatky jsem musel té holotě rozdat, abych se jí
zbavil. Nedat cikénům nic — bylo ještě hůř, Víš,
sílu mém, pravda; ale když jich bylo tolikl A
nikde široko daleko jsem neviděl přátelskou du
šičku, která by mi proti té bandě pomohla.«

V Mančině hlavě při tom sdělení bleskla ča
sová myšlenko. A jak pak vyblížely, strejčku, ty
jejich vozy? Kolik konf u nich měli?«

Lejhanecsdělil všecko pořádně...
A v malé minatě s velikým nadáváním ve

si ti darebáci udělali z celého města dobrý denl
Ale tohle hubování nebylo ničím proti tomu,

co se dělo v domácnostech pro zameškané povin
nosti. — Mnohá žena pamatovala na cikánskou
svatbu celý rok.

jinde zas jako opice, řeholník chlabícíse ar
vaným skalpem a sekající „kotišty protikleri
kální“ ze socialistův. (Patroě měli zednáři vztek,
še oloupené a earově pronásledované kátoliotvo
nepracovalo bombami, jako to dovedou s0ciu=
listé; proto z nedostatku látky si aspoň zed
náři „krutosti klerikální“ vymýšlejí.)

. Šjode zes posměšný obrázek na Boha Otce
a anděly. A jiné a jiné „nšlecbtilosti“, jako
karikatura kněze zvracejícího, kněží ve 8po
lečnosti nabých žen, atd. A těch surových,
prostých vtipů! Téch neomalených povzbuzení
k dalšímu násilnictví proti oloupeným a zcela
bezbranným kněžím! Věra fe hanba to opa
kovat.

Zkrátka všeho, nač zvrhlá povaba jízlivce
přijíti může, se zde využívá na pošpinění ka
tolictva.

Přítel náš zároveň nám píše, že časopisy
takové json výloženy skoro ve všech prodej
nách pařížských. Ty prohlížejí kvůli „vyššímu
vzdělání a zašlechtění“ hltavě malé děti. — A
ještě jiné sdělení. Náš přítel přišel v Paříži na
misto, kde bylo několik houpaček, kolotočů,
zábavná střelnice, atd. Zastuvil 86 u jedné
boudy, kde se kopilo množství mládeže; vří
skavý smích dětských úst rozlehal se daleko,
Bouda ona, veliká asi jako kočovná střelnice,
skrývala zvláštní „attrakci“. Umístěno v ní
asi 40 zkarikovaných figur v cárech — roze
staveno vše ve čtyřech řadách. Na hlavy gar
k vůli velkoměstské zábavě házeno mičem.
Dobře trefená hlava padla vždy za velikého
smíchu vzad. Ovšem že tam byla také kari
katura kněze a jaká! Klerika na veliké figaře
byla nestejně nukasána a přepásána kusem
červoného cáro. Na krku štóla, místo bot
dřeváky. Na druhé straně byla zase jep
tiška, o jejímž úboru nechce p. dopisovatel ani
mluviti; končí svůj dopis sdělením, že majitel
té bondy byl rumaoský žid, jicbž v posledním

Takhle se Paříž baví! Koho považuje za
mrtvola, ještě do něho cynicky kope dále. U
nás „velice citlivé“ duše pokrokářské farizej
sky se ustavičně horší, že církev naše zpc
dobuje a ukazuje mládeži Krista ukřižovaného.
Prý ukazováním takových krvavých výjevů se
otopuje v mládeži ušlechtilý cit. Leč malovati
dle vzoru francouzského největší sprostoty —
to už jest v pořádku. Učí-li ue mládež v ži
dovské boudě srážeti mičem figaře kněze a
jiným figorám hlav, tím se již velice zušlechtí.
A zvláštní duševní příbuzaost! Redskce časo

pien „Les Corbeaux“ zaslala posdravný telegram sjezdu volných myslitelů do Prahy.
Příbuzné duše se vědycky lehce naleznou. Co
chvály ge eneslo v Praze při kongresu na „ve
lice pokrokovou a svobodomyslnou“ Franciil
Ale o tom se nemlovilo, jak barbarským způ
sobem „svobodomyslné“ časopisy francouzské
boj proti katoliotvu vedou.

A takový způsob boje, takové sprostáctví
má vésti k vyšší ušlechtilosti? Ukazováním
takových obrázků má mládež francouzská na
býti větší jemnosti, lásky k bližnímu, skutečné
humanity?

I kdyby některý stav soustavně páchal
takové sprostoty, jaké jsou ve jmenovaných
listech zobrazeny, zajisté slušný člověk ne
bude předkládati za jásotu jízlivých labužníků
takové ohavnosti srakům malých dětí. Slušný
člověk, jemuž záleží na ušlechtilosti mysli
spolukrajanů, nejvýš krátce a bez žarmand
ského smíchu nepravosti v listu zaznamená na
výstrabu, ale nebude s jarmareční reklamou
rozkládati takové zboží na veřejném krámě,
nebude posilovati nízké pudy jislivců, kteří na
takové skandální obrázky jen se třesou — a
pustým smíchem prozrazují, jak taková du
Ševní strava je „zušlechtila“, jak je od zlého
odvrátila. Na francouzských listech vidíme po
tvrzenu pravdu, že vzdělanost bez náboženství
stává se rafinovaným barbarstvím.

Takové obrázky nebudí u fanatických davů
ošklivost k nepravostem, ale naopak brabé

vydavatelé takových brabostí dobře vědí a se
zkaženým vkusem počítají.

U nás ovšem dosud propouští censura
aupvň potopné karikatury světců, propustila i
přezdívky a různé úštěpky metané Kristu sa
mému v tvář. Leč plná „svoboda“ ta posud
není; až nastane, pak náš národ uvidí, čemu
všemu se naučili socialisté od ušlechtilých
francouzských kulturníků.Pak bezazdná hrubost
poplyne volným tokem — a česká veřejnost
pozná, jak dovede pošidovětělá strana šlapat
po ideálech našich předků, jak dovede mrskat
cit těch lidí, s nichž ještě ušlechtilost po otolch
zděděná nevymizela. Již nyní dává socialistický
tisk na jevo evojí lačnou touhu potom okam
žiku, kdy svých hrabých nástrojů bode moci
použiti beze všech ohledů. Divná perspektiva

cie dodává k zhrabnutí myslí za hranice ma
teriálu stále více —aby dokásala, jak ušlechtile

racují lidé, kteří „rozptýliii: pověra“. A: uče-.
ivýchžáků plno i o-tás v Čebhách.

Obrana.
(8) Čema vůkit? Mačhářnasealse vám

v jedné básničéé klackem; dýní zace v
soámce k „Říma“ praví, že jestsynom Holiovýe
(boba slance). Klacek a syo boba slunce — to

je přece velký rozdíl, tohle uzná snad MacbarM

(8) Přední úkol českých bezvěreů.
V sále „Orientu“ v Praze ustanoveno volné
edružení českých bezvóroů. Má dle svého pru
gramo působiti na askutečnění kekary bez ná
boženství na sákladě svobody projevu pře
ovědčení každého jednotlivce a na základě vě
deckých poznatků. Dobře, cehtějí-li pánové
nahraditi náboženství vědou, myelí-li, že kul
tura může dobře postupovati i bez nábožen
ského cítění, af již tou vědou bezvěrci konečně
dokonale hnou.

Východiskem k dalším vědeckým metám
na půdě mimonáboženské a protináboženské
musí jim býti přísně vědecký důžas, že Boha
není anebože aspoňčlověk vůbecžádnýchzávasků
k Bohunomá, že na nejvyšší Bytosti není náčím
sávislý. Mosí se přísně vědecky dokázati, že
zjevení Božího vůbec nebylo a de toto zjevení
jest nemožné.

Jestliže pánové průzračně a nade všecka
pochybnost jistě nedokáží pravdu zmíněných
předpokladů, pak sákladnon jejich originelního
postupu nebude přísně vědecký poznatek, nýbrž
pouhé nedokázané domněnky. Nějakou lacinos
frází tak důležité otázky odbýti se nedají. Zde
právě jest potřebí, aby janáčtí volní myslitelé
dokázali, co jejich originelní věda zmůže. Zde
nestačí všední, ploché fráze proti „klerika
liema“, zde jest potřebí napřed upovniti
dobře základy nové pyšné bodovy, nemá-li táž
shroutiti se rázem. Ti, kteří vyčítají katolíkům
pověry a modlářství, mají rosbodně sami po
vinnost dokázati, še oevycházejí na nové cesty
pouze na základě nedůvodných předpokladů, ns
základě pověr vlastních. Pokud neodůvodní
přesnou, pravdivou vědou, že Boba není anebo
aspoň že my tvorové k Stvořiteli žádných sá
vazků nemáme, potad bude volné sdružení ne
věrců pohybovati se na půdě nejisté, kluzké;
potud se bude moci právem tvrditi, že základní
příčina jejich zvláštní cesty nespočívá na B0
vém vědeckém poznání, nýbrž na Jehkomysl
vém, vybájenám domysln.

„My jsme v sobě Boha porazili“, osvalo
se hrdě a krabn pokrokářského učitelstva.
Když však byli pánové vyzváni, aby svojí ne
věra odůvodnili vědecky, zmlkli. A ten sjezd
volných myslitelů! Čekali jeme, co asi řeknon
nového o nejdůlešitojším bodu spora mezi bez
věrci a katolíky: „Existuje osobní Bůh, čili
nic?" A nmodočkali jsme se ničeho nového.
Samé fráze a fráze, úštěpky, bohorovná póza
— a přece stačilo několik přesně vědeckých a
zcela klidných vývodů na ztrhání „klerikální
příze.“ A tak jeou pánové ještě hodně daleko
od toho, co svět od nich má právo neúprosně
žádati.

Odpovědí nám: „Ale vždyt my přece pře
jeme svobodu tomu, kdo chce osobního Boha
vyznávati.“ Pánové, takovouto kličkou žádného
rozumného člověka nechytnete. Máte-li zcela
jisté důvody pro předpoklad, že Boha není,
jest vaší velikou amalehavou povinností všade
takové vědecké důvody šířiti a člověka věří
cího poučiti důkladně, ře jest zpátečníkem a
nikoli člověkem pokrokovým, kdo Be exaktní
vědě moderní na odpor staví. A nemáte-li dů
kazů, jimiž byste mobli rozhodně dokámati
zpátečnictví člověku věřícímu, čím jste sami,
čim? Otázku tak důležitou, základní, mohou
bagatelisovati a obohbázeti pouze lidé krajně
lehkomyslní, nikoli však myslitelé zásadní a
strážcové exaktní vědy.

Politický přehled.
Sněmování zemských sněmů zase v plném

proudu. Na naléhání českých poslanců sešel se

sněm český přece; zasedá od pondělka a k trvá asi 4—5 neděl. Hlavní požadavek český,
oprava volební, nedostane se asi v tomto zá
sedání na denní pořádek; volební oprava na
lezá se dosud v komisi a ta o ní dosud zprávu
nepodale. Měla-li by býti volební reforma tak

provedena jak ei přejí především 800. demoraté, žádají Němci zato rozdělení samoeprávy,
rozdělení všech zemských inetitucí ne české a
německé. K'tekovému výpalnému nemůže 8e
ovšem odhodlati žádná vlasteneoky olticí česká
strana, jinak přemrštěná tužby Němců musejí
býti uvedeny na pravou míru. Čeští poalanci
všech stran kromě konserv. velkostatku sjed
notili se na společném.postupu obledně volební
opravy; zástupci německých stran hodlejí spo
lečně postopovat ve všech téměř otázkách. Dle
všech známek ochyluje se na českém sněmo
k bouřím. — .Dopiňovací volba říšského posl.
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putna jest uší volba mesi nár. sociál, Chocem
a mladočechem Karbusem. .

Vyjednávání o rakonsko-uherském vyrov
dání ve Vídni skončeno zase nezdarem. Vše
se rozbíjí o neústapnost maďarskou. „Jest to
především kvota, které třeba připisovatí nezdar
vyjednávání. V říjnu bode se vyjednávati dále.
Maďaři ei dapovu, že ne,8 v Rakousku nemají
kuráže, aby zakřikli smělce maďarské a odká
zali je do mezí práva s spravedlnosti. — Mi
pisterský předseda bar. Beck deputaci sociali
stických poslanců problásil, fe volební oprava
pro zemské sněmy nemůže býti provedena dle
vzor opravy pro sněmovnu poslaneckou,ale
že vláda jest jinek pro největší rozšíření vo
lebního práva do sněmů ovšem s určitými 0
mezeními.

Vláda roská připravuje důležitou předlohu
pro Poláky, sby je jaksi sobě více naklonila.
Má se totiž Polákům dostati samosprávy, jenže
při tom některé částí ruského Polska budou
prý připojeny k ruské části říše,

V Marokku nustává pomala klid, boje u
Casablanky budou prý co nejdříve ukončeny.
Jednotlivé kmeny domorodců- podrobují se
Francouzům a svolojí i k zaplacení válečné
náhrady.

Zachovala se jakási žaloba učiněná od lidu
sslského Fridrichu V. (falckému) pří vjezdu jeho
do Prahy; skladatel její menípodezřelý 2katolictví,
a to právě činí pohnutlivějším ducha zármutku,
nepokoje, záští, kterým prodchnula talo
čádost: „Nechť je to kdokoli, jenž počal tuto věc“
(ezpouru proti Habsburkům) — praví sedláci —
„nenalezne milosti před Bohem. To neštěstí musíme
my snášeli, my irpěli po všecken šivot svůj a
nejem my sami, ale i děti naše, naše ženy a ft,
kdo nejsou ještě narození“ Poddaní jsou si jasně
vědomi, že povstáním mozlskají ničeho. Co činí
vyšší stavové, aby získali je? — Nic. Choflemi,
když uirpení jest příliš kruté, lid jat jsa šílenstvím
bouří se, zahrnuje pomstou svou protestanty i ka

tolíky. čkolik dní před bitvou na Bílé Hoře
sedm tisic sedláků v kraji žateckém plení tvrze a
zámky, vraždí pány a rytíře, hrozí pomalou městům
sousedním, nepřipojí-lí se k ním.

Armošt Denis: Konec samoslainosti české, strana
734—736.

Z činnosti katol. spolků.
Nový spolek v Jaroměři. Mocnébautí

katolického probuzení, které letošním jarem tak
utěšeným způsobem překvapilo českouveřejnost,
vniká neodolatelnou silou i do míst, kde dosud
sdánlivě vládla netečnost ke katolickým zájmům.
Vedle Králové Dvora a Opočna přihlásilo se letos
též město Jaromét k organisaci katolické azaložilo
katol. spolek. Minulou neděli v přípravné schůzi mlu
vili dva řečníci z Hradce Kr. před četoým shromá
šděním katolických mužů i žen, z nichž kolem
100 osob přihlásilo se ke spolku. O organisaci
katolické mlavil p. Jenšovský, načeš vldp. Dr. Beyl
proslovil delší řeč o nevěreckém a katolickém ná
soru. Obě řeči vyslechnaty byly s nepjatou po
sorností a provázeny byly četnými projevy 800
hlasu. Bylo patrno, že katolicky uvědomělých mužů
je v Jaroměři dostatek, a to je takó zárukou, že
přese všecky zlobné novinářské útoky bude nový
spolek prospívati zcela dobře. Zdař Bůh |

Z Kutné Hory. V neděli dne 15. t. m.
konala katol. Jednota sv. Vojtěcha pro Horu
Kutnou a okolí členskou schůzi, na níž referoval
p. sokr. Mužík zHradce Králové o thematu: Proč
se organisujeme. Řeč jeho, bedlivě a pozorně vy
slochnutá, appellovala zvláště na národní citČechů,
kteří všdy náboženství a přesvědčení náboženské
kladli v přední požadavky charakteru, obracela 86
na české ženy katolická, které ve víře své vy
chovaly tolik řádných a slovutných synů národa.
Po přednášce p. sekr. Mužíka, hodinu trvající a
odměněné hlučným potleskem, ujal se slova p. Ko
řínek, který ve své krátké, ale vzletné řeči po
vzbuzoval všechny k úsilné práci propagační a
orgenisační. Po doslova předsedajícího p. Pospišila
sdařilá tato schůze skončena. Jednotě sv. Vojtěcha
přejeme v těžkém jejím úkolu plný zdar.

Roku1483obce shromážděnévšechtří měst
(pražští husité) mezí ji něnálesy svýmiuzavřely,
eby ti, „kdož jsouse v ství (vjednotu česko
bratrskou)dali, obydlí neměli,ale prodadoucese
systěkovalí a mikdyzase příjímání nebyli.“

Tomek:DějepisPrahyLX,51.

Zprávy místní a z kraje.
Z čítárny městského prům. musea

v Hradel Král. Po dobu prásdnin ny čítárnaveřejné návštěvě uzavřena. Po čas trvání výstavy
Preiseigových leptů vylošeny byly čelnější časo

Boy umělecké a některá díla předlobová. Ve dnech7. a 28. srpna navětvili hromadně čítárnu uči
telové-vojáci, na voj. cvičení v Hradci Král.dlící,

v počtn 87 a prohlédli si veškerá díla předlobová |
s obora moderního kreslení a některé umělecké
publikace domácí a cizí. V době prázdnin zapůj
čeno domů 18 osobám 31 avasků knih a 234
předlob, do okolí 12 osobám 54 „vasky a 299
předloh. Obsah koihovny byl zrevidován; méně žá
dané spisy, jakož i knihy starých vydání vyřa
děny a uloženy do beden, aby získáno bylo místo
pro spisy nově sařaděné. Pokud místo dovolovalo,
postaveny nové police pro knihy, čímž obsah
knihovoy nvolněn. Katalogy doplněny a podávají
úplný obsah knihovny. Spisy nově zařaďované na
leznou čtenáři v sesuamu přírůstku vyvěšeném oa
stěně. Čítárna otevřena bude opětně již od neděle
dne 22. září v obvyklé hodiny od 10—12 hod.
dopol, ve středu od 4 do 6 hod. odpol., a vúterý
a pátek od 6—8 bod. večer. Navštěvovatelé čítárny
se žádají, by všimli si laskavé vyvěšených ozná
mení, jakož i řídili se řádem knihovním. Museu
dostalo se v poslední době několika darů. Pan
V. Šole, zlatník zde, daroval do sbírek cennou
sbírku 117 broušených drahokamů; p. J. Zavadil,
pasíř zde, 2 mos. břebeny z koňských postrojů,
ozdobné s 18. stol.; p. Jos. Lankaš, odbor. učitel
zde, 4 miniaturní figurky porcelánové, japonské
práce, 1 výtisk japonských a 1 výtisk amer. novin;
p. A. Haller, odbor. učitel zde, štít dveřový, ba
rokní, prolamovaný a tepaný; řiditel. c. k. odbor,
školy « Tarnově přenechalo musen za značně sní
ženou cenu kollekci řezaných kamenů a biouše
ných drahokamů; p. Jaroslav Červený, dvorní
továrník zde, 4 předměty tecunicko-staveb. Všem
dárcům vzdává správa musea vřelé díky. Za členy
masea přihlásili se pp. Al. Machač, učitel ve Vo
lyoi, Hab. Doležal, drogista v Holešově, G. Sto
klasa, malíř pokojů zde, obec Nový Hradec Král.,
Ant. Janda, úředník spořitelny zde, Emil Černašák,
prof. obchod. akademie zde, a al. Aunuška Rů
žičkova zde. — Kursy ciselérské zahájeny opětně
dnem 2. října v budově býv. paedagogia v I.
posch. cd 6'/, hod. do 8'/, hod. večer. Přihlášky
do kurau přijímá knihovník musea v čítárně a U
čitel p. J. Lankaš v hodinách vyučovacích. Kurs
jest úplně bezplatný, materiál dodá museum, práce
v kursu provedené zůstanou majetkem musea.

Úmrtí. Dne 14. září t. r. zemřel v Hradci
Králové František Bitnar, bývalý karsor a kan
celista bisk. konsist. kanceláře. Na poslední cestě
doprovodilo jej mnobo těch, kteří zachovají mu
trvalou vzpomínku. — Netřeba vymýšleti pochval
ných frází pro skromného muže tobv — zde mluví
známé skutky. Šeltrpkou cestou životem, a ne
snadno říci, zda konec cesty té byl zmírněn odpo
čiokem. Nebyl mnohým znám, ale od těch byl
velmi vážen. Jako dlouholetý úředník bisk. kance
láře získal si přízně a lásky všech, kteří 8 ním
byli ve stálém styku. Tu byla činnost jeho bez od
poru všestranná. Poučoval „mladá hříbátka“ a vy
hledával „staré zabloudilé šimly“ s obdivahodnou
trpělivostí, ochotností a zručností. — Kdož po
myslil by, že rukama jeho prošlo tisíce lesklých
dvacetikoran, kuponů a důležitých listin! Prach
stoletý „černé komory“ Ipěl často na rukou jeho,
ale zlato nepošpinilo jich jistě nikdy. — Za poc
tivoat svou vyznamenán byl důvěrou všech svých
představených, zvláště vsdp. praeláta Hampla, kan
cléře b. konsistoře, jenž doprovodil jej sa to ještě
se všemi členy kapituly Hradecké a všemi pří
tomnými duchovními na poslední cestě, ktervu jako
pkursor“ nekonal již pěšky. — Práce svézačínal
vědy vřelou modlitbou, na stole jeho byl všdy
obraz Ukřižovanéhoneb Matky Boží; jako poctivý
křesťan žil a jako křesťan zemřel a neodešel
v „neznámo.“ R. i. p

C.k.zhušebná kommisse pro školy
obecné a měšťanské v Hrade! Králové
přijímá opovědi ke zkouškám způsobilosti učitelské
pro období listopadové r. 1907 opatřené náleži
tými doklady do dne 10. října t. r.

Vzácná pokrokářská horlivost. Ředitel
ústava dostene výnos z Prahy a dle rozkazu jej
členům profesorského sboru sdělí. Učinili tak ře
ditelé jinde — i vPraze, ale v novinách dostane
sa to pokrokovou důtku právě jen ředitel z Hradce
Králové. —Kdo tedy překáží v našem městě klid
nějšímu soužití, kdo? Jen se vším ze školy honem
na venek! AČ pustí otěže z ruky správa školy;
záležitosti školní bude říditi dle vlastního zdání
pisatel, který si řád pokroku sám na kabát při

vnil. Zmíníš-li seo práci pokrokové dušev listě
Jen £ daleka, bez jmenování osoby, hned 8e oeve

kové lamento na obmozování, na denunciači.
Ale tahati na veřejnost e průhlednou tendencí ze
školy záležitosti, jež si má nechati abor professor
aký zcela pro sebe—to už je v pořádku!Atak
se má aloužiti vážnosti Školy.

Na ©. k. gymnasiu v Hradel Krá
levé počátkem školního roku 1907/8 přijato bylo

na konci předešlého roku): I. 64 (68), II. 62 (61),
III. 58 (48), IV. 42 (47), V.39 (30), VI. 30 (31),

Z obchodní akademio v Hradel
Králové. Výkas návštěvy ve škol. roce 1907/8.
Do Le ročn. přijato 34 žáků, do Ib 33, do IIa
40, do IIb 97, do III. 36, do IV. 35 žáků, úhr
nem 216 žáků (největší dosud frekvence od počátka
ústavu).— Dodívčíhokureupřijato40žákyň.
Celkemtedy 256.

Panoráma Národní Jednoty Severo
české v Hradci Králové za Bílouvěží, vy
stavuje ve dnech od 21. do 27. září 1907 novou
kollekoi Japonska s řadou pěkných pohledů na
města Tokio, Jokohama, Nagasaki a Nikku, s rá
zovitými stavbami bran, chrámů a domů, s ukáz
kami svérázného japonského umění, národních kvě
tinových a náboženských slavností. — Přiští serie:
Benátky.

Háskovokouzelné divadlo vHradel
Králové. Jeviště jest ve dvoraně Adalbertins.
Ve čtvrtek dne 26., v sobota 28. a v neděli 29.
září t. r. Otevření pokladny v 7 hod. več. Začátek
v 8 hod. več Pro představení jest velmi elegantní
jeviště. Každé představení sestává ze tří oddělení
a vždy s novým programem. Lístky na dedadla
lze doatati od 9. hod. ranní až do 6. hod. več.
v divadle, pek večer u pokladny. Hlavní programy
ka předetavení lze dostati též večer u po
kladny.

Spořitelna kralohradeeká V měsíci
srpnu t.r. uloženo na vkladní knížky K 182.929 39,
vybráno K 195.887-06, vklady koncem srpna K
11.857.56767; na hypotéky půjčeno K 37.300 —,
splaceno K 1993633, na hypotekách koncem srpna
K 9,813.333-47,cenných papírů za K 2,138.000—,
uložené přebytky K 670.409'16.

Záložna v Hradel Králové. Výkazza
měsíc srpen 1907. Stav vkladů počátkem měsíce
K 1,529 877, vloženo K 107.488, vybráno K 106.623,
stav koncem měsíce K 1,530'742. Stav půjček po
čátkem měsíce K 1.466720; Půjčeno K 72924,
splaceno K 80.060, koncem měsíce K 1,459584.
Počet účtů 3.096, reservní fondy K 142-916, zá
vodní podíly K 68.809, pokladní obrat 764.724 K.

Královna Charlotta Virtemberská
hodlá dle telegrafické zprávy nejvyššího hofmistra
Jejího Veličenstva navětíviti v neděli dne 22. zaří
1907 v České Skalici pořádaný koncert našeho
slavnébo mistra Jana Buchtele, který právě tyto
dny ukončil řadu koncertů s přeskvělým úspěchem
na Rusi, Mistr Buchtele vzhledem ku vznešené
návštěvě zvolil skladby programu 8 jemným umě
leckým vkusem a rozšířil obvyklý program hou
slových virtuosů o dvě čísla, aby celá všestranná
umělecká individualita plně mohla vyniknouti. Bo
hatý program ten obsahuje skladby všech národů,
kteří se honosí houslovou literaturou.

Pokrokáři a sociální demokraté
v Pardnbicích v práci. Obětyto stranyjeví
ustavičnou čilost. Jejich snahou jest udržeti atou
pence nejen v stálém napjetí a borlivosti pro stranu,
ale nadto přilákati mezi sebe nové a nové vyzna
vače. Kdežto jiné všechny strany boví si více
méně ve stagnaci anebo nějaké fangličkové slav
nosti, strana socialistická a pokrokářská s nej
větším náporem usilují o rozšíření svých táborů a
zmohutaění všech sil. V minulém týdnu byli to
opět socialisté, kteří uspořádali ve svém „hradě“
dvě blačné schůze. V neděli sešli se tam soudru
hové pekařětí,protestujíce proti pekařským mistrům.
Žádali méně práce a větší plat. Usneseno už před
tím ve hlavním štábu, aby pekaři s neděle na
pondělí nepracovali, tak že obecenstvo bude nyní
v Pardubicích v pondělí ráno bez pečiva. Někteří
mistři chtějí ovšem v tu dobu pracovati sami,
aby vyhověli požadavkům odběratelů, kteří 8e ne
mohou v pondělí ráno obejíti bez pekařského pe
čiva. V poslední době pro ustavičné cbikanování
se všech stran vyskytla se ta a tam otázku mezi
úřednictvem, zdali by nebylo vhodno zříditi si
úřednický konsum, jaký je zřízen na př. v Jičíně,
kde zdárné prospívá a je pro úředníctvo všech
kategorií velice výbodným. Ustavičné zdražování
všeho, nač se člověk ohlédne, mohlo by býti ko
nečně i v Pardubicích podkladem podobné insti
tuce. To tak mimochodem. — Hned na to v pon
dělí večer konali soudrubové hlnčnou a četně na
větívenou schůzi ve prospěch věeobec. rovného
práva hlasovacího do zem. sněmu s heslem : Čím
posud jste — ničím. Čím chcete býti — vším. —
Nemenší horlivost jeví také pokrokáti. V ueděli
dopoledne dne 22. t. m. budou míti manifestační
schůzi. Jako pořadatelé jsou na plakátech nastrčeni
sice akademikové v Pardubicích, ale duší celé
maoifestace je p. Hajn a cons. Záludnost pokro
kářská je nevystihlá. Akademici sehrají přitom
„Kámen mezi kameny“ od Sudermana; dr. Vikt.
Vohryzek jim ten kus přeložil. Pro parádu, ab
se nořeklo,bude při schůzi mluviti také dr. Pipiob
z Chrudimě: „O poměrech maloměstských a jich
vztahu k umělecké výchově.“ Tbema zcela nevy
houčké oproti řečem dr. Foustky a red. Hajna,
z nichž první mluviti bude o ženské otázce, druh
o volné Škole. Je podivné, že mladočeský dr. Pipi
přichází do Pardubic dělat pokrokářům reklamu.
Snad neprohlédi cíl celé té „akademické“ či po
krokářské manifestační slavnosti.

Zasepřišel do Pardubic podvodník

„Jedlička.“ Musí to býti patrně celá Hopapodvodoíků, kteří si učinili ve východních hách
sa cíl své rafinovanosti kapsy kněží. Přichásejí
stále v jiném zakuklení a s novou záminkou. Ne
lekají se ani vybazova, ani policie. Na to jsou patrně
všichni zvyklí. Jejich rafinovanost a při tom klid,
s jským přednášejísvé prohnané prosby, skatečně
sarášejí. Takový jeden je Jedlička. Jest to pseu
donym, pod kterým se potulnje a dělá kačžím nů
větěvy.Sličnýmladíček ublaseného chování, obrataý



mlavčí — a patrné je si toho vědom, še dělá
dojem. S největším klidem a úsměvem te vám
porončí, když jste mn rázně ukázali na dvéře a
pobrozili policit, a při odchodu mile zašveholí:
„Takového přivítání jsem opravdu od vašnosti ne
čekal. Má poklona“ V Pardabicích byl letos už
potřetí. Policii nepodařilo se toto kvítko posud

lapiti. Donucovaci pracovna ta je a ani té se
Perec-podvodníkneleká.

Orgenisace strany katolického lidu
pořádá v neděli due 22. září 1907 o 2. hod, odp.
tábor lidu v Novém Městě n. M. na náměstí, kdež
budou přednášeti páni říšští poslanci Dr. Radolf
Horský a hrabě V. V. Sternberg — Program: 1.
Podání správy o působnosti Háské rady. 2. Dějiny
zemského sněmu králov. Českého a jeho význam
v přítomné době. 3. Porada důvěrníků strany katol.
lida koná se dopoledne. Přednášky tyto mají za
účel poskytnouti příležitost k osobnímu seznámení
občanstva našeho okresu B pány poslanci, 8 čin
ností říšské rady, s postupem vymábání národních
a hospodářských našich požadavků, k Beznávl vý
znamu našeho zemekého uněmu, jakož i všech ji
ných blavních politických záležitostí.

Sjezd katol. organisací v Chrasti,
pořádaný k uctění nezapomenutelného biskupa
E. J. Brynycha, vydařil ge velice krásně. Odpo
ledne ae všech stran přicházely do Chrasti veliké
zástupy katolického lidn. Mezi prvoími zavítal do
sbromáždění Jeho Bisk. Milost dr. Josef Doubrava.
Účastníků sešlo se na tři tisíce. Sjezd zahájil
místní kaplan vlp. J. Beneš věnováním krátké,
srdečné vzpomínky zesnulému oslavenci a vysvě
tlením příčiny sjezdu. Po zvolení předsednictva
nejdp. biskup nadšenými, poutavými slovy uvítal
přítomné, poukázal na důležitost myšlenky a práce
Brynychovy, v níž má býti pokračováno čile dále.
Nato pronesl promyšlenou řeč o důležitosti kato
Jické organisuce vsdp. kanovník dr. Fr. Šale
£ Hradce Králové. Jadrná řeč přerašována častým
souhlasem. Druhou přednášku měla al. Fr. Jakub
tová. Jimavými, nadšenými slovy vybízela k orga
niseční práci přítomné ženy, jež své porozumění
daly na jevo velikým potleskem. O působnosti
parlamentu promlavil p. poslanec Fr. Šabata. Pří
tomný lid z řeči seznal, jak zlobně a nesprave
dlivě nepřátelé práci poslance našeho snižovali.
Místof kaplan zakončil zdařilý sjezd případným
doslovem, načež všiehvoi přítomní přijali z rukou
nejdp. biskupa arcipastýřské požehnání, S radost
ným zanícením přijali ujištění Jeho Bisk. Milosti,
že chce pevně vytrvati v boji se svými diecásány.
Shromáždění zapělo bymnu národoí a papežskou;
pak teprve zvolua opouštěli sad městských lázní,
jenž byl svědkem manifestace skutečně stikvělé.
Vzhůru, bratři, k další práci! Poznejme Be, pod
porujme se, povzbuzujme 6e navzájem! Za rok
Bejděmež se zase ještě u větším počtu!

Sedmdesátiny zasloušílého hodno
stáře. (Opozděno.) Sedmdesátiny svého věku
slavil vdp. Ferdinand Blecha, zasloužilý farář,
děkan u b. notář v Solnici. Sice tiše, skromně,
ale přece čestně a důslojně a aspoň v kruhu svých
bratří. Sedmnácte duchovních doprovodilo p děkana
dne 2. září do chrámu Páně k tiché mši svaté
bez širšího účastenství, jak si toho sám p. děkan
přál. Zde od oltáře promluvil k němu řečí milou
a povznášející vdp. Jos. Čížek, děkan a b. vik.
sekretář z Dobrého, pronášeje přání jmenem všebo
duchovenstva! Ve faře pak oceněny zásluhy jeho
proslovy vys. důstojného p. kanovníka a vikáře
V. Kleprlíka jmenem vikariátu, dp. Fr. J. Košťála,
faráře ve Skahrově, za kněze, rodáky Solnice, seni
ora vikariátu vdp. Fr. Šafránka, děkana a biek.
notáře v. v. v Rychnově, a J. Volís, faráře ve
Zdobnici. I p. patron svob. pán £ Kdnigswarterů
se svou chotí Růženou věnovali zasloužilému kmetu
svou vzácnou pozornost. V přáních všech ozvalo
se tak často „ad moltos adbuc annosl“ — Kéž
se to přání také vyplní!

Z Jičíma. Dno 7. září t. r. semřel v městě
našem kučz — miláček lidu P. Josef Synáček,
král. kazatel při kostele svatého Ignáce, v nejlep
ším mužném věku 45 let, otravou krve po ope
raci vředu. Žo tímto krásným názvem kněze —
miláčka lidu celého kraje jičínského bonositi se
mohl, ukázalo se nejlépe po tragickém jeho sko
nu. Bez přehánění možno říci, že při zprávě o
smrti jeho plakal téměř celý Jičín. Není v městě
našem pamětníka tak jedoomyslného a spontan
ního projevu bolesti nad úmrtím milého spoluob
čana, jsko v případě tomto. Ku získání si tak
neobyčejné lásky a úcty všeho občanstva měl
ovšem zesnulý P. Synáček skutečně zvláštní ta
lent. Kdo jen jednou v životě měl a vím co jed
nati, rásem si ho -zamiloval. Jea pro vše dobré a
krásné ideálně naděen, avých kněžských povin
ností do nejmenšího bedliv, atál povědy každému,
bohatému nebo chudému k službám, nešetře pří
tom času, ni vlastních peněz.Pomocnon ruku
svou pak štědře podával každému v jakékoliv

Dkon konaje dobrodiní skrytě, nežádaje díků.ům svým pak byl pravým otcem. Mnosí
a mnozí chodí aftídenti vo dnech úmrtí jeho
e vděčnosti na něho vzpomínali, děkujíce mu za

pocbovné, byt, šaty, strava, knihy a postarav aeo budoucnost jejich. City jejich patrny byly
jasně = nápisn věnce, jími darovaného: „Chodí

stodenti c. k. gymnasis“. A těžko myslíti si ně
eo více dojímavějšího, než když sta a sta malých
dětí, školních i škole dosud nedorostlých, přichá
zela a pláčem ku otevřené rakvi jeho, nesouce
obrázky a kytičky, takže byl těmito úplně say
pán. A účast lidu s města našeho i celéhookolí
při pohřbu možno jistě nasvati poctou přímo
královskou. Tisíce a tisíce lidí přišly ho na po
slední cestě doprovodit, a do posledního místa
naplněný kostel, při němž sesnalý působil, ozý
val se opět pláčem, když professor gymoasia vidp.
P. Přibyl nad rakví jeho dojemné promluvil. Té
mito svými vzácnými vlastaostmi, svým působe
uím až do poslední chvíle lásce k bličnímu vě
novaným postavil 8i zesnulý P. Synáček v ard
cích veškerého oběinstva zdejšího pomník, trva
lejsí pomolku £ nejtvrdší tnly, a žíti bude ve
vzpomínkách jek lidí dospělých, tak zvláště těch

dět jimž byl takovým přítelem dloubý a dlouhý8.

Z Týniště m. Orl. K „zaslánu“p. učitele
Šmída v „Osvětě Lida“ z č. 100 podotýkáme, že
celý ten dopis dotyčného p. pisatele je anůška ne
chutného povídání, jakého užívají jen fanatikové
a na cti utrbači. Pan mravokárce a kritik před
nášky užívá při tom ještě hloupých vtipů, aby
svůj abuhý dopis okořenil. Každý rozumný a ne
straoný člověk při čtení toboto dopisu se musel
jen útrpně pozasmáti. Na ospravedlnění p. Malého
dovolojeme si uvésti, že přednáška jeho zpraco
vápa byla na jeho vlastním stadin a že kdo chtěl,
také jí rozuměl. Ostatně p. pisatel je v klamu,
domnívá-li se, že onen referát do „Obnovy“ psal
sám. A jest skutečně podivné, žv žádný s pří
tomných o debatě, která trvala skorem ['/, hod.,
aa nic se nezeptal, čemu by nerozuměl, jen p. uč.
Šmíd se tázal, proč p. řečník užíval termínu „po
svátná ingtitace“, Jinak uváděny pouze od rozma
nitých pánů náhledy a názory různých politických
stran. Tím, že citování byli v přednášce někteří
autoři smýšlení naprosto liberálalho, kteří rozloku
manželství zamítají, jest pro nás tím důležitější a
význačnější, že i nepřátelé církovní staví se v tomto
směru na stanovisko naše. Ovšem, kdyby byli uve
deni předáci jen naší strany, řeklo by ee: to se
samo sebou rozumí, že takoví „zpátečníci“ jinak
Jednati nemohou. Zkrátka tak čí onak, takovým
lidem se nikdy zachovati nelze! Pan Malý nenváděl
jen poměry americké, nýbrž všech omtatníchstátů,
ve kterých rozluka zavedena jest: Německo,
Jtalii, Francii a Uhry a to na sákladě statisti
ckého stadia a dokázal fakty, že rozlaka všude
přinesla símě nejhorší. „an pisatel uvádí, že
v přednášce potvrzeno, že svátost manželství byla
vynalezena a tím že dal řečník soběa církvi pohlavek
(velice „pokrokově“ řečeno resp. napsáno) a to
výrokem, kterému p. pisatel nerozuměl a tak do
kázal, že je naprosto ještě pro přednášky nevy
spělý a nezralý. Pan Malý, uváděje výrok Husův
o manželství, pravil, že poznání toto Je pro nás
tím cennější, že Has žil skoro 160 let před saně
mem Tridentským, takže nevěděl ještě, žo týž
sněm „vynajde“ nějakou „novou“ avátost, jak to
reformátoři klamuě roztrušují. Tak je to, pane
učiteli; jen výroky podávati tak, jak byly řečeny,
ovšem takovou machinací aneb nějakým eskamo
téretvím slov Btane se již smyel docela Jiný a při
chází se k nesmyslům. Že pan předseda schůze
některé náhledy docela slušným způsobem hleděl
vyvrátiti, to vám zavdalo opět příčina k posmí
vání se p. Typitu, které musí každý odsooditi s
p. Typit jako „kovář s pádným jazykem“ dokázal,
že se dovede ve společnosti slušněji chovati «
mluviti než leckterý inteligent!(?) To dotvrzuje
váš výrok „kozičky“, kterého jste užil ve svém
„taslánu“ o týništekých elečnách, který si zajisté
dobře zapamatují a budou vám vděčny za tu po
klonu. A tak me útočí i na dámy! Výrok skutečně
osvětový, kterým jste se charakterisoval před ve
řejnostl. Tato hrubá urážka vmetens je do tváře
ve veřejném listu! Tomn se říká moderní vymo
ženost! O předposledním výroku jest platno, co
shora již napsáno. Slepil v této věté slova z růz
ných vět p. řečníka a výrok univ. prof. dra. Rib
binga a dospěl k nesmyslu, kterým chce házeti
písek do očí jiným a sám mlhu před vlastníma
očima nevidí. V posledoí větě dovozuje, že Za
dnešní doby je čestnější býti soc. dem. než křesť.
sociálem. Ale to je výrok patentovaného rosnmu!
Kdo si „ulovil ostodu“ svým „vzorným“ vystou
pením v přednášce, jest vám dobře snámo; „0
věnčil“ ji dopisem v „Osvětě Lidu“. Pan Malý ne
šeptal p. předsedovi, ale blasité řekl, aby schůzi
ukončil, jelikoš debata míjela se svým cílem. Kdo
byl „napaden“, o tom ať rozsoudí veřejnost po
rovnáním „Obnovy“ ze dae 6. září a „Osvěty
Lida“ zo dne 14. záři, kde p. Malému dostalo se
skutečně výrazů velice „ušlechtilých“. Vám nění,
p. pisateli, žádného litovati, nýbrě litajte sám Bebe,
že takovým způsobem, jako mladík 20letý, zasa
hujete do veřejného života. A takovým nestoud
ným terrorem pracuje se proti nám od lidí, kteří
se aspoň domýšlejí, e jsou inteligenty|! Jen pra
cujte tak dále! Příležitostně poukášeme ještě na
pěkteré „nóbl tituly“ těch vyšších vzdělanců.

Z Orlických hor. Minulouneděli vy
ravilo se s mnohých osad pohoří našeho více ú

na manifestační schůzikatol. lidu, odbý
vanou v Kostelci n. O. Z okolí Dobrašky a téhož

města dostavili se Četní harcovníci se svým sta“
tečoým a v očích tamní „pokrokářské sekce“ tak
oblíbeným vůdčem do této scbůze. Z okresu žam
bereckého též četoá řada statečných apologetů 0
hlásila svou účast; rovněž čilé pořadatele sdaři
lého katol. sjezdu třebechovického viděti bylo
mezi davem lidatva. Z Rychnovska a města ta
mého vypravena řada povozů, kterážto korporativní
účast vzbudila zajisté kyselou tvářnost u těch,
kteří zdar sohůsí nepřáli. Že Kostelecko rastou
peno bylo četně, samo sebou ae rozumí, takže
schůze katolického lidu vyzněla v opravdovou ma
pifestaci — ovšem deštivým počasím maohó ne
své skvělnsti i mohatnosti utrpěla. Dvorana rab
Štejnská byla prostě řečeno lidstvem natřískána.
Průběh scbůze byl velice zdařilý, klidný a svého
velikého účele důstojný. Řeči všech řečníků vy
slechnuty byly a velkou pozorností, jen tu a tam
ozval se hlásek některého neposedy, jenž však
ibned zas umlkoul — anad nic neznamenal, Po
ukončení této významné manifestační schůze s1
hájen debatní rozhovors Masarykovciuvýsledken
nemalého úspěchu na posluchačetvo. Kandidát
udvokacie p. Jindra přiblásil ae k rozumovému
turoaji. Chce prý rozluku a volovn škola. Inu,
takových žadatelů je více, ale dav těch, kteří si
rozvrat tento nepřejí, ukázal avojínevolí,co může
z tohoto „moderního přání“ následovat. Nato ve
lice trefně, pravdou historicky dokázanou, právem
přirozeným odůvodněnou a statisticky doloženou
odpovědí usadil p. Jindra náš poslanec p. dr. My
slivoo, že zajde zajisté chut takovým nespokojen
chm do debat podobných zasahovat Bouři nevole
dovede způsobit leckterý nerozama, ale rozhorlený
lid krotit, k tomu třeba důvěry, a tě vy, moderní
šiřiteló lidské nespokojenosti, u lidu poctivého a
šlechetného nemáte. S lidem, který se vám £ vlastní
neproziravosti v oběť dal, dělejte si, co chcete.
Strana katolická je zde, mohntní ařady její rostou.
Jest jenom na těch našincich. kteří ston láskou a
upřímností pracují v tom víru žití společenského,
aby tu vůli dobrou pevně si udrželi, své bližní
s horlivostí neutuchající poučovali, přesvědčovali
a to tónem vždy slušným, čestným. Na pravdě,
poctivosti a šlecbetnosti vybudojeme společnost
sdravou, silnou.

Z Lukavice n Rychnova. Agrární„Cop“
stále žehrá na „klerikální štvaní“ oproti straně
agrární. Ž+ však bojkot s „Cepem“ proti katolíkům
vyvolává sama strana agrární, to nechce přiznat
a svojí plodaou výchovou pravidlo toto zrovna
potvrzuje. Říká se: Jaký pán, takový krám. Vád
cové stramy agrární popříti nemohou, že těsné sou
visí v myšlenkovém epojení 8 těmi, kteří budují
moderní společnost bozkonfessijaí. Rozpoznáváme
to dobře na našem venkové, kterak mistroé a se
vší rafinovanustí obezřele se připravoje půda bu
doucí anarchii. Že Četní předáci agrární pomáhají
tétu snazo, nelze popříti žádným způsobem. Tyto
dny vypravili jsme do Praby chlapce, který u nás
dlel na prázdninách. Katolický spolek v Nuslích
Zádal totiž u venkovakého rolnictva za přijmutí
Školoích dětí do rodia po dobu prázdain. Děti
chudých pracujících rodičů byly přijaty na četných
místech A co k tomu řekli agrární výchovon
vzdělaní a Venkovsko-cepovskou politikou nasáklí
taky-katolíci? Tito bezeital agráraíci posmívali se.
a řekli, že to byli klerikální paucharti z Prahy.
— Takovou sprostou pomluva, katolický čtenáři,
odanď sám. Jsou sice četné výjimky u hodných
rodin k agrarismu se hlásících, avšak i výjimky
tyto potvrzojípravidlo: „Povězmi,cočteš,s kým
obcuješ, a já ti povím, jakým jsi“. Kdo čteze zá
sady jen „Cep“ a „Venkov“, tea ducha avéh) c
travoje odporem proti duchovenstva a církvi,

Zimuí hospodářská škola v Opočně
spojená s pětiměsíčním letním kursem hospodyň

akým vydala právě svou výroční správu. Z této
jest viděti, že návštěva školy byla letos opět
velmi četná. Škola má ovocnou školku, pokusné
pole a mlékárau; kromě toho honosí se četnými
učebnými pomůckami k násornému vyučování. Se
školou spojen je vzorně a účelně zařízený inter
nát, kde ubytovaní chovauci jsou pod stálým do
sorem učitelstva, začež zaplatí za celé zaopatření
v internátě měsíčně 30 K. Školné ani zápisné se
neplatí. — Přihlášky do zimní hospodářské školy
pro nový školoí rok, který počíná 1. listopadu t.
r., přijímá řiditelství školy.

Na věclařském běhu v Přepyších
u Opočma pokračováno bude v tbeoreti
výkladech a v praktických cvičeních na včelíně
p. J. Králíčka, učitele v Přepyších, a v hostinci
p. V. Holance v Přepyších č. 20. na sále v neděli
dne 22. a 29. září 1907 přesmě o 1. hod. odpol.
— Program: 22. zář. Volba včelstev ku přesl
morání. Podzimní přehlídka. Doplhování zásob.
Spojování věel. Ueschování voští. Užití medu. —
29. září. Včela a včelař v zimě. Anatomie včely.
Nepřátelé včel. Drahy úlů. Včelín a jeho posta
vení. Pletení rohoží. Vyváření vosku. Včelstské
právo. Zakončení běbu. Všecky výkony na své

včalnicí prakticky provede J. Králíček, učitel. —Vatap volný.
Z Libštáte. Katolickájednota v Libštátě

pořádá vneděli dne23. září1907 vsále hostince
p. J. Kováře v Libětátě divadelní představení:
„Pro kus chleba.“ Obraz ze života v pěti jedné

"ních se zpěvy. Dle povídky Váci. Kosmáka sdělej



T, 8. Začátek v 7 bodin večer. Ceny míst oby
čejné. Ditkám školním není 7stup dovolen.

Z Vel. Poříčí. Sr.-václavská jednota ve
Vel Poříčí pořádá v den sv. Václava 28. září Lr.
+ hostinoi u p. Ant. Lokvence ve Vel. Poříčí di
vadelní představení: „Jenovefa.“ Činohra v pěti
jednáních. Dle sťaré pověstí pro divadlo české

adělal J. K. Tyl. — Ze příčinou vypějdení rytíř
ských obleků zvyšvjí se Ceny míst, a to každémísto o 10 haléřů. V neděli 39.září se opakuje.
Začátek nrčitě o půl 8. hod. večer. Ditky školní
přístupa nemají.

Z Litomyáise Vynáší ayní konservatismos či pokrokářství? Milý konservativče, za
své přesvědčení stržíš jen ústrky a posměch. Kdo
teď oepluje 8 pokrokářským prondem, ten má
existenci dost obtížnou. Zato však ož i pání in
epektoři přihmouří rádi oko nad různými nedoko
palostmi učitele, který se problešuje sa pokroko
vého. A pokrokový pán má kariera besky za
jištěnou. Z učitele, který místo povinného 4pil
ného odborného studia dává se do boje „proti
klerikélního“, udělá se h-tové „světlo“. Nedávno
pod vlídaým patronátem páně inspektorovým u
stanoven zatímním ředitelem měst. školy plaokrevný
pokrokář, který sgitoje proti katelictvu zvlášt
horlivě. Aui sám nečekal, jak se mu pěkné jeho
„sásložná práce“ vyplatí. Teď teprv Be dověděl,
jakou má znamenitou kvalifikaci; dřív jí Bám
nezoal. A teď jest tento mož horlivě protěžován
ne účet jiných učitelů pilaých, vskutku zaslouží
lých a o mnoho lip kvalifikovaných. Katoličtí ro
diče velice trpce nesou takový dvojí loket. —

Litomyšlský Obzor“ hledí nalbati veřejnosti leccos
© terroru katolíků ve Bloapnici. Prý tito sehnali
„báby i děti“, dali jim do rukou řehtačky i pl
šťaly a na daný povel komandovali je k „politi
ckému projeva“. Takovým okatým |žem ovšem
elaší se jen útrpně usmáti. Takové pomluvy jen
katolíky utvrdí. Ke lžím starým přidávají se nové;
a my víme dobře, jak 80 přičiňoval dr. Myslivec
o zachování klidu a jak byl za to od uásilníků
„odměněn.“

Z Čáslavě. Drahá kolej severozápadní
dráby k Oseku pozvolna 8e počíná zvedati. Do
1. září 1908 má býti postavena a otevřena do
pravě. Při tom doznati má změnyi nádraží, které
jeví 60 už dávno nedostatečným. Že „Šparsystem“
ředitelství se proti tomu staví, není u této po
věstné dráby nic nového. Doufáme však, že kom
petentní kraby se o to zasadí, aby konečně nedo
statkům bylo odpomoženo a obecenstvu bylo při
praveno pohodlí, které drazo musí zaplatiti. —
Na sv. Václava pořádá křest. sociální spolek pro
Čáslav a okolí věneček v restaurační místnosti
botela „Hvězda“. Vatapné člen 60h, nečlen 120 K,
drahá dáma 50 b. Začátek v 8 hodie. Hudba Uil
manovs. Členům katolických organisací a všem
přátelům oaší věci do Čáslavě přicházejícím do
poručujeme místnosti v hotelu „a modré hvězdy“
na náměstí pod radnicí. Mimo řádnou obslubu s
levné noclehy jest tam i k disposici hojnost
katol. časopisů. Jediný botel, kde katol. časopisy
jsou vyloženy! Svůj k svému!

Démantová svatba v Čáslavi. Ve
čtvrtek, 26. t. m. elaviti bude v Čáslavi démanto
vou svatbu tamější měšťan p. Josef Kostkan 8e
svojí manželkou Annou, roz. Nohejlovou. Z man
delství jejich žije Ó synů, z nichž nejmladší Jan
Jest farářem v Pusté Kamenici, 3 dcery, 20 vnuků
a 2 pravnuci. Z těch, kteří se před 60 roky eňatku

ee sáčastnili, žije pouze tehdejšídražička-paníje Kontová v avi.
Z Nevé Paky. Bc. dem. hořické „Po

chodeň“ v č. 18 t. r. veliče se rozdurdila na novo
ký katolický diecésní sjezd. Že nás bylo přes

deštivé počasí množetví veliké, to sám pisatel
v „Pochodni“ ve článku „z Nové Paky“ smotně
doznává, neboť píše: „nikdo ze studených nechy
běl.“ (Aby však doznání to svým pokrokovým
stoupencům záživnějším ačinil, hned dutčený škra
bálek použil výrazu „nebeských koz“ a j. nadávek
se svého bohatého skladu. Člověk, který sobě za
choval jen špetkousprávné soudnosti, musí opravdu
tyto pokrokovce politovati, že se na lepší výrazy
nikdy nezmobou, leda na takové aprosté nadávky,
sa které by se i africký Křovák styděti musil. A
takovouto kulturou „Pochodeň“ vychovává a po
vznáší své čtenáře. Z takovéboto jednání ale každý
posná zášť jejich proti nám. Domnívali se, fo
mají u nás jiš vyhráno, ale když vidí, že tomu
tak není, tu sahejí k té nejpodlejší zbrani, ku

„lilvé štvanici a ma cti utrhání, chtíce tak sba
pobiti nás, naše kněze a hlavně dp. Salfckého,
na kterého by nejraději psí blava vstrčilipro jeho
meunavnou činnost v našem spolkovém širotě. —
Než nedivíme se tomu, vždyť nyní osvětové po
řekadlo dí: Kdo nemůše nic dokázati, ten musí
padávati. Pisatel nestyděl se uvésti tam | tuto

pemistuou poznámka, kterou jako tučné soustovital kde kdo z pokrokářů. Píše: Socialisté to
nedělají, pane Salfický, kdyš se hlásí členka ku
spolku, neříkají jí, aby přišla wama do bytu a

nestabují BAoo7 v oknech a nepřijde-li sama,vejsoa nani hrubými, to že dělají klerikálové.—

Z jo vyplývá tolik, jakoby dp. Salfický předčlenkou, která se ku spolku v jeho bytě
hlásila, tuto mostydatost provedl Proti tomuto na
cti utrhání obradil se napadený nejen v bradecké

„lomenici“, jek ducbaplně píšo „Pochodeň“ v čís.
19., ale i vjiných katol. listech.Čest jeho obbájiti
pokládáme za svoji povinnosti my, poněvaděvíme,
že dp. Salfický nikdy nově přistupující členky s
členy nepřijímá, neboť to činí výbor ve spolkové
místnosti, a pončvadě my všichni známe dp.Sal
fického jako kněze opravdu obětavého a v každém
obleda vsornébo. Pisatel nejen že v 19. č nedo
kázal hanlivé své tvrzení vůči zmíněnému knězi,
ale i novou lež ještě hromadí tím, že „rosčililo
to pátera Salfického“, který nadal pisateli ve ve
řejné obraně avé cti. K tomu poznamenávámo my:
Urážka ta oerozčilila dp. S+lfického, ponóvadi on
i my jsme přesvědčení, že „kdo sám cti nemá,
Jinémuji také nedá.“ Nadávkouse také neobradil,
poněvadě jen apelloval pisatele, což i my činíme
vyzývajíce jej, by dokázal nám, co tvrdil v „Po
chodni“, kdy a před kým byly stahovány záclony
dp. Salfickým a na kterou členku byl brobým,
kdyš nepřišla sama. Nedokáše-li to, považajeme
jej i my za bídného lháře a na cti utrhače. —
Výbory Katolické vzděl. jednoty pro Novou Paku
a okolí a odbočky Všeodborového adražení křesť.
dělnictva v Nové Pace.

Z Kosice u Chlumce m. Cidi. „Svá
tečoí den světiti budeš“, nebylo pravidlem učitelo
Kosického p. V. Suchánka, který od 1. července
mlato zde nastoupil. Týž v neděli dae 15. t. m.
na místo s dětmi do kostela šel na hou, ku kte
rómuž účelu si vzal dva nadháněče a jako svá
teční střelec oba honce postřelil a jednobo tak

mecké nemocnice. Pan učitel neděle znáti nechce.
a jeho nechuť proti všemu, 00 jest katolické, je
známa. Na okres zdejší dostal se před rokem
výměnou ze Žamberecka, a ač valná pověst z oble
du jiného jej předcházela, přece tolik troufalosti
či lépe řečeno drzosti měl, že vydával 8e za pro
následovaného mučedníka a trpitele od kněží, aby
vzbadil lítost a soustrast, cuž znamenité dovede
maskovat (ale chytrák neřekl, nebo zapomněl do
ložiti vždy, co to bylo, a opovátil se to aváděti
na koěžstvo; to je nejlepší pokrokářaká výmlava)
Svou pokrokovostí získal si přízeň školutho in
spektora a baed se vychloubal, že oa u iuspek
tora vše zmůže, a jeho slovo platí více než ji
ného učitele. Dle všech úkazů bylo viděti, že to
mu tek jest, neboť školní inspektor přeložil jej
po roce na lepší místo do Kosic. P. ačitel Su
chánek jde však s pokrokem vpřed, proto první
bylo, poříditi si flintu a honicího psa; bonil až
to dohonil, Nešťastné ty honitby, které neohtí se
mu dařit! Soad zase nějaký klerikál vlezl mu do
cesty a prokoukl ty jeho machinace. Teď může
hrrr na ně! Rádi bychom viděli, jak nyní 80
tvá. Když mluví o klerikálech, vlastně proti
nim. tu jen boří, oči svítí a alyšeti jej daleko —
široko; když však nějský boa pukae, je to člo
věk skromňoučký, po břiše by se plazil, plný
pokory, salsy £ včí jen se valí jako bystřiny. A
ten ardcelomný pláč s nářek! To by měla vidět
„Osvěta lidu“! O ubobý pokrokáři, který milu
ješ samou volnost! Volnost ve vyučování, vol
nost v kásní, volnost v myšlení, voloost v nábo
ženství a taky v jiných věcech!

Uhrámová hudba vo Vys. Veselí
m. C. V hořickém karsu pro řiditele kůra byl
v přednášce B. Kašpara, řid. kůra ve Bla
ném, uveden apel na povinné oznamování prove
dených skladeb na jednotlivých kůreoh za příči
nou zdokonalování naší chrámové hudby. Yzhle
dem k tomu, že se chrámová hudba na někte
rých místech přímo zanedbává a bezcenným bra
kem vkus lidí zejména na venkově kazí, chce
me poukázati k tomu, uby činitelé nad jiné po
volaní přidali savé pomoci a sjednali v té pří
čině trocbu nápravy, na př. o příštím sjezdu do
poručením osvědčených skladeb. Já nu př. pod
porou p. Pilaře, ředitele kůru v Hořicích,
provedl jsem dne 18. srpna mši od Stehle velmi
uspokojivě, a úspěchem jsa podporován, hodlám
provésti i jiné skladby cennějšího zrna. Maje za
svou povinnost jednou za čas podati malou zprá
vu z našeho městečka, že tu naprosto nezahálíme
a še se nám jedná, pokud poměry a síly naše
k tomu jsou spůsobilé, povznésti hudbu chrámo
vou na kýžený stupeň, uvádím provedení někte
rých skladeb. Jsvu to: 4 hymny od K. Leitnera
(o Božím Těle), Říhovský op. 18.vložky, Horák
mše 8. (Es) v plném obsasení, Gruber (regaiem
Es), některé mše Schopfovy, Tregler op. II. Ave
Maria, Palestrina (Pange lin.), Beethoven (Sláva
Boží), Vesperae (Fr. Bieger), Výtky (K. Douša)
a j. Od Fibrerovok jsme nadobro | upustili
Z preludil volím rád V. Říhovského, jehož abírka
je cenným příspěvkemk obohacení naší varhanové
literatury (vis Tattenbach), pak Treglera. Skladby
Říhovakého bych doporučil vůbec ke studiu a
hodlám je opatřiti pro náš kůrový archiv. Za
mlouvají se samy sebou a jsou mošny při dobré
snaze k provedení i na kůrech menších. Já na
př. přinesl Říhovského měi op. 3. (Missa Loretta)
do Miletins a p. řid. J. Bidlovi, osvědčenému

Poa na poli církevníhudby,rázem8e sabila zvláště (Benediktus), takže ji zakoupil ibned
pro avůj kůr. Lidový spěv, ač není špatný, není
posud takový, jakého bych si přál, za to zpěv
ve všední doy, kdy školní mládež se účastní, je
velmi dobrý; je spíráno temperamentně bez zná

mých obvyklých někde klikatin. Volba písní při
měřena. Podporou dást. P. faráře Fr. Necbvátala
bodlám zavésti rorátní zpěvy dle návrhu učině
ného na sjezdu bořickém v přednášce prof. Orla,
mimochodem řečeno velmi poučné! Ovšem dle po
měrů pozvolným vývojem jest se říditi, a při

tom vspomínám přednášky p. Ph. Dr. Al. Kolíska,prof. reálných škol v odoníně, „O poesii lido
vých plsní kostelních i evětských“, pokud jsme
nedali lidu něco lepšího, čistšího| (Ostatek příátě.)

Z Rychnova m.Km. Zdejšíměšťan,skle
nář a obchodník p. Jan Nykysa, nennavný národní
pracovník, zemřel v Praze 16. t. m. Pohřeb konal
se v Rychnově 19. t. m.

Různé zprávy.
Volná škola. Není snad jedné schůzepo

krokářské, aby na ní nebylo debatováno o tomto
heslu. I volní myslitelé v Praze věnovali jí jednu
schůsi. Ale není také nikde mláceno více prázdné
slámy, jako při tomto heslu. Že naši páni evan
golíci při tom nezůstanou němi, dalo se očekávati,
neboť, když se jedná o katolickou církev, jsou
hotovi spojíti se s kýmkoliv. V čís. 9. letošního
„Husa“ věnají „volné škole“ celý článek, prosy
cený útoky proti „klerikalisma“, respektive proti
katolické církvi. Naši evang spoluobčané nepře
stávají se zapřisahati, že jim se jedná jen a jen
o pravda, ale jsk ta pravda vypadá, ukáže několik
citátů z tohoto článku. Tak především se táží, co
jest příčinou snahy „o volnou školu“, a odpovídají :
„Příčinou toho jest do očí bijící fakt, že římsko
katolické kněžstvo všude, kde jen se to poněkud
dá douiliti, chosemíti učitelstvo ve svém podračí,
chce učebné osnovy Školské míti upraveny podle
svého církevnického brda a chce naplniti srdce
veškeré školní mládože svým římským duchem.“
Pan pisatel řídíme patrně příslovím — kdo v té
peci sedá, jiného tam hledá. U evangelíků patrně
učitelstvo nemusí pranic dbáti na pp. pastory, náb.
vyučování se nemusí záčastňovati, nemusí ani pře
bírati kázaní a výklady v nedělní škole neb i
v kostele, nemusí se při vyučování říditi duchem
evaogolia, mládež v evang. škole nesmí vésti k zá
sadám svého náboženství? Jak šťastní a svobodní
jsou ti evang. učitelovél A ti ubožáci učitelové
katoličtí! Na Čáslavsku zvlášť! Praví mučedníci!
Školní zákonodársvví prý hoví klerikálním chout
kám, okresní i zemské ákolní rady jsou play offi
cielních i dobrovolných fodrovatelů Hmství. Školní
čítanky nesmějí spatříti světla svého, pokud bisk.
ordinariáty a bisk. konsistoře aeuráčí 80 dáti ji m
své placet t. j. svůj souhlas. Pokroková menšina
učitelstva skřípe zuby (I) nad tímto stavem, ale
kaprovité pohodlná většina jest docela spokojená.
Ba víc, utíká se nejedoou pod široké kněžské šosy
při konkarsech o místa učitelská, správcovaká, v ar
hanická atd. Vědíť ze staré dávné zkušenosti, že
slovo Řím je trumfem všadeaklerikální protekce
nevím kolikátou velmocí svóta. Brrr, až se jeden
utřene, co se všecko se strany těch klerikálů děje,

kdyby ovšem to bylo pravda a kdrby pan pisatelnechtěl si dělati z veřejnosti dobrý den, neboť
dnes takovéhle frázovité povídání jinak charakte
risovati není možno. Ovšem jemu se jednalo jeaom
o to, aby mobl učiniti sebe důstojný závěr: „Tedy
podnět k agitaci o volaou Školu byl by dobrý a
chvály hodný, rozhorlení na nadvládu Říma nad na
šimi školami“ Lišák podšitá, klade tady podmi
hovací větu, aby mohl z pasti, která by 40 mohla
obrátit proti němu, proklouznonti. A také proklousl,
nebot píše: „Ale cíl této agitace jest podezřelý,
neboť (vtom ukatuje právě svoje lisáctví) zdá 88,
jakoby horlitelé pro volnou školu chtěli, aby žáci
všech vyznání bos rozdílu (křesťané, židé i moha
medáni) měli ve škole stejaé domovské právo...
[jest veliká obava, žege volná Škola stano časem
„Svévolnou“ a „zlovolnou Školou.“. Podle
pravděpodobnosti dovedli by 88 Řím i ve volné
škole nějak uplatniti .. . Římský klerne dovede
zorganisovati tovaryše,slušky, politikya jiné stavy.
To by bylo zle, aby nedovedl zorganisovati i uči
telstvo . . . Evaogelická církev by měla z obligát
nich volných škol čkodu ... Jame-li nyní ve Škol
atví bit jedaou, byli bychom biti potom dvojnásob.
A přece nejsme zásadalmi odpůrci boatí v zájmu
tak zvané volné školy... Kde by strannictví řím
skó neb nověrácké bylo příliš křiklavé, tam by 80
zřizovaly nebo dále držely školy naše . . . 8 kde
by škola byla opravdu nestrannou, bezkonfeasijní,
tam by se pudle všeho nehledělo ani na nábožen
skó vyznání učitelů“ Jaká to krkolomná logika|
Jeme proti volné škole, pokad se jedná o nás, ale,
aby se naši spojenci pokrokáři nozlobili, nejsme
proti ní, pokud se jedná okatolíky. Katolické ná
boženství ze škol pryč a my si své konfesionelní
školy necháme ado volných škol avé lidi usadíme.
Děkujeme za odkrytí karet!

Volná skola dítkem reformace a to
reformace Kalvínovy, Kdo tomn nevěří, ať si přečte
9. číslo „Husa* str. 194. Jak nás dosud pp. Pelant,
Masaryk, Drtina atd. měli k dobrému, problašajíce

ji sa díté scela jiné nany: Patrně je to tedy nějaké děcko podvržené! Jaký ale je to, dvojetihodní
pánové, strom, který přinesl takovéhle ovoce?
Vždyť sami v tomléž číslo pravíte, že ve volné
škole bude „morálka bes Bohs,bes víry, bez
vroucnosti?“



Proti sociálně demokratickému te
rerismu ozval se při volební debatě dolnořa
kouského sněmu posl. Běloblávek. Bocialistický
posl. žid Seitz hrosil, že gi socialisté vynutí vše
obecné rovné právo do sněmů, Hrozby své ne
adrosoval vládě, která se tomuto práva vzpírá,
nýbrž křesťanským sociálům, kteří měli nejlepší
vůli je zavésti. Posl. Bělohlávek odvětil: „Však
víte, jak veliký strach máme před soc. demokraty.
Ti nám hrozí již 20 let. Ptám ae posl. Seitze:
Nač tedy máme parlamentní sbory, říšskou radu,
zemský sněm a obeení zastupiteletva? Není jich
potřebí. Soudruzi řeknou: Nestane-li ne, co chceme,
pak všecko rozbijeme| Seits nám napověděl, že

pou tomuto návrha použijí socialisté moci davů.nad požádají jednou i za raku doer různých po
slanců a ministrů, a nebude-li jim vyhověno, ne
chají vyrukovati dělnictvo. Jaký je potom rozdíl
mezi pěstním právem středověku a dnešní ústavní
dobou?

Práce seclálně demokratická. Naši
páni soudruzi rádi problašují, že kráčejí 8českým
národem ruku v roce, ale neplní to. Posl. strany
sociálně demokratické Cingrblásil to také, ale má
pan poslanec také podle toho jednati a nemá po
sflati svého bocha na německý ústav. Takto je
jeho krásný projev pouze klamáním veřejnosti.
Sociální demokrati posílili znamenitě židovský živel
na Ostravsku. Dělníci, přináležící valnou většinou
shoubnému tomu směru, utrácejí lehkomyslně své
těžce vydělané groše v židovských putykách. Děl
ník ve vleku sociální demokracie nedovede Bijasné
představiti, co rozpínavost a obchodní podnikavost
židů pro národ český znamená. Přijde však chvíle,
kdy idělník sociálně demokratický pozná nutnost
sebeobrany|proti rozpínavosti kapitálu židovského na
poli boapodářském. — V Zábřehu moravském bude
vycházeti od 1. října nový soc. demokratický Časo
pis, e počátku jednou za čtrnáct dnů. Vésti ho
bude propadlý soc. dem. kandidát poslanectví ze
Šumberka, který za tou příčinou přestěhuje se do
Zábřeba. Tedy můžeme ge těšiti na to nové 800.
demokratické zřídlo vší moudrosti, vzdělanosti a
osvěty. Sečkáme a kritikou. Bude-li takový, jaká
je většina „ušlechtilých“ bohatýrá ducha sociální
demokracie, pak ovšem za kritiku stát nebude.
—Socialističtí poslanci Beutel, Jaroš, Hudec, Ně
mec, Scbáfer a Selinger byli ve čtvrteku ministr
presidenta barona Becka tázati se, jaké stanovisko
zaujímá vláda ku všeobec. rovnému hlasovacímu
právu do sněmů zemských. Kdo 8e mnoho ptá,
mnoho 56 dozví. Baron Beck jim odpověděl, že
vláda je proti, poněvadž zemské sněmy nejsou
podstatně sbory politickými, nýbrž sbory zároveň
správními, které mají vykonati množetví úkolů
hospodářsko-administrativních. Proto při volební
úpravě zemské musí se brát zřetel na hospodářské
rozvrstvení obyvatelstva, na poměry měst a ven
kova, a na zdanění. Socialisté nyní tedy autorita
tivně stanovisko vlády znají. Uvidíme, jak 8 ba
ronem Beckem zatočí. — Internacionální kongres
sociálních demokratů ve Stuttgartě přinesl kromě
mnohého zajímavého na poli čistě politickém také
velice pozoruhodný materiál v ohledu odborovém.
Jeat známo, že sociální demokraté až doposud ob
svláště tam, kde ue jednalo o dělníky politicky
lhostejné, dělali propagandu „vysvětlováním“, že
odborové organisace jsou přísně nestranné, že ne
dbají a nestarají se o žádnou politiku, sledujíce
jenom tu úlohu a cíl, aby dělníkům vyšší platy a
kratší dobu pracovní opatřili. Vždy horšili se a
zapírali apoštolové odborářetví, když jim někdo
vytkl, že v odborových a odborovými organisacemi
etrané sociáluě demokratické prokazují služby, že
jejich odbory jsou jen sociálně demokratickými ško
lami nováčků. Nyní se internacionální kongres ve
Stattgartě a sice v sezení ze dne 31. srpna zabý
val vztahem a poměrem organisací odborových ke
straně politické. Referentem o předmětě tomto byl
rakouský delegát Jindřich Beer, staroata svazu
kovodělníků, který pravil: „Jak nutným jest při
znání samostatnosti odborovému hnutí, tak právě
nutným a samozřejmým spůsobem musí býti ak
centováno: Odbory a strana mají se vespolně do
plňovati. Neboť jen ty odbory skutečně budou u
šitečné služby proletariátu prokazovati, které stojí
na půdě třídního boje a o to 86 starají, aby Be
socialisování společnosti stalo se skutkem. Odbo
rářské hnatí, které jen tím se opokojilo, aby děl
níkům větší kus chleba opatřilo, a jehož cíl spa
třuje se jen v tom, aby jenom o zvýšení platu a
kratší pracovní dobu bojovalo, nevykonalo by dle
mého mínění nikdy svojí úlohu vbojí o emancipaci
dělnictva. Příslušníci odborů musejí naplnění býti
vědomím o nutnosti třídního boje, oni masejí stáli
ae socialisty. Nenalézám odpora mezi takovým hnu
tim odborovým a mezi stranou. V tomto smyslu
jest odborový boj také třídním bojem. Odborové
hnutí nesmí se tím spokojiti, aby zavedlo uleh
čení pout kapitaliemu pro dělníky, ale musí se
postupem času na větší, významnější zápas při
praviti, v němž konečně tato pouta roztříští aroz
trhne. Bohužel naskytají se ještě odbory, které
tuto úloha ještě neusaaly.“ — Přiznání toto jest
zajisté velice zajímavé; odhaluje Švindl s ne

utraliemem, jejč „Boudrusi“ provádějí, svnětluje nám dále, že sociálně demokratické organi
sace odborové nemají sa hlavní a jediný účel svůj
alepšení poměrů dělnických, nýbržše dlužno je
pokládati za poubý prostředek k posile sociální

demokracie jako strany politické. Toto doznání
ovšem zoelanikterak nebude překážeti soudrahům,
aby ještě dále nemluvili o neutralitě odborů a
jejich čistě hospodářském charakteru. — V místní
skupině Karbiceo u Ústí sociálně demokratického
svasu horoíků „Uoion“ odhaleny byly podvody a
defraudace příspěvků členských v obnosu 2000 K.
— V Hainburka jest od r. 1805 konsumul spolek,
založený původně od dělníků z továrny tabákové
bez ohledu na příslušenství politické. Konsamaí
spolek ten vypracoval se na počet 1100 členů.
Před šesti lety dostali sa do výbora rázní Boc.
demokraté Zerhaft, Fits, Domanek, Prisner. Ty
pány mohl každý vidět, jak všude hodovali, z G8
lantních dobrodružství nevycházeli atd. Resaltát
všeho jest, že konsumeoti mají nyní zaplatiti
schodek 17000 korun ze svých dividend. Sklepníci
při vyšetřování vypovídali, že v kanceláři se po
celé noci hoduralo, takže ráno opilé ženštiny muuili
přea echody nositi. Konec konců bude, že konsu
menti budou nuceni schodek svými dividendami
zaplatiti, soc. demokraté budou předsedati dál.

Na malou podulkavost a neúčast
české veřejnosti ne průmyslových podnicích vašich
naříkati si nemůže zajisté zařizovací komité akci
ové továrny na cukroviny a čokoládu v Olomoci.
V poměrně krátké době necelých dvou měsíců po
dařilo se mu téměř všecky akcie nově zakládané
akciové společnosti — počtem 2000 po K 200 —
až na nepatrný zbytek umístiti. Upisování, jak se
nám sděluje, súčastnili se v největším počtu čeští
obchodníci z Moravy a Čech, dále naše spořitel
ny, jakož i vlivaplné osobnosti téměř ze všech
okresů moravských a východočeských. Toto pří
znivé rozdělení akcií má na odbyt výrobků továr
ny a tím spojenou dobrou prosperitu podniku da
lekosáhlý význam. Cukrovinky stávají se čím dále
tím více denní potřebou nejširších vrstev obyvatel
a proto nelze nijak podceňovati zájem o podnik
tak důležitých čiuitelů v nošem veřejném životě.
Zejména chvályhodným jest, že naše obchodaictvo
půčastnilo se na sabakribci v tak hojném počta.
Jest to vzácný důkaz porozumění zdravé myšlen
ce, neboť oni, co akcionáři, nejlépe o odbyt vý
robků továrny se starati a tím dobrou prosperita
podniku udržovati mohou, čehož nejlepším důka
zem jest kapecká továrna na cikorka v Kolíně a
na orientalské cukrovinky (Maršner) v Praze. Ak
cie obou těchto podniků jsou dnes jedny z nej
výnosnějších A nejbledanějších českých průmysl.
papírů, poněvadž dividendy jejich dostoupily
10—129,. Upisovací lhůta pro akcie továrny na
cukroviny a čokoládu v Olomouci koněl dnem
30. t. m. a upozorňujeme proto ještě včas na
výhodnost umístění kupitálů v těchto akciích.
Poslední dividenda tohoto podniku vyplácena 10",.

Proti medostatku uhlí. Na valnébro
madě středočeského cukrovarnického spolku v Praze
15, t. m. jednáno také o uedostatku uhlí V té
příčině přijata následající resoluce: 1. Souhlasíme
8 usnesením epolku východočeských cukrovarníků,
aby zvyklosti v obchodu uhlím podrobeny byly
rerisi; 2. ukládáme výboru, aby požádal zemský
spolek, by co nejdříve dosadil zvláštní výbor, jenž
by zároveň a odborníky uvažoval, jakým způsobem
dalo by se průmyslu, zvláště pak v cukrovarnictví,
8 úspěchem nabraditi uhlí jiným palivem; 3. uklá
dáme dále výboru, aby v otázce nedostatku nblí
a vagonů vypracoval k vládě a oběma sněmovnám
říšské rady petici, v níž by poukázal na vzrůsta
jíel nedustatek uhlí a jeho důsledky, a navrbl oa
ochranu našeho domácího průmyslu, aby aspoň
v prvních třech měsících před aahájením kampaně
bylo zakázáno vyvážeti hnědé uhlí.

Hojmost slamečků. Do Grimsbyna an
glickém pobřeží připlaly rybářské čluny tak sla
nečky přeplněné, že se přímo potápěly. Na jednom
bylo 10.000 kusů, na všech dohromady přes půl
milionů slanečků. Také na velké ryby je dobrý lov.

Spotřeba novinářského papíru. Na
celém světě vychází asi 90.000 denníků. Tento
ohromný počet novin epotřebuje na jeduo denní
vydání 10.000 metr. centů papíru. Roční spotřeba
na tyto noviny se odhadaje na 3,750.000 metr.
centů papíru. Tento papír se vyrábí ze dřeva.
Spotřeba dříví na tento papír se odhaduje ročně
na 1250 mil. kubických metrů. Celé lesy takto se
kácí, aby papírny mohly dodávati novinám papír.

Tiskové omyly v příčině sjezdu
„Volné myšleaky“. „Oas“,který nejbedlivěji
referoval o sjezdu akterý mohl míti určité zprávy
z první ruky, přinesl návrh Hutterův (v příčině
národnostních menšin), jaký vlastně prosloven
nebyl. Dále 16. září opravoje: „Do zprávy O ná
vštěvě kongresientů v Táboře vloudilo se několik
chyb. Na str, 4. v prostředním sloupci uprostřed
má státi: .. „sa nimi nesli sociální demokraté
věnce věnované mezinárodním sekretariátem (místo
merinárodnímu sekretariátu). Na téže straně ve
třetím sloupož dole má atáti: vanula nálem nej
erdečnější nálada, kterou nedovedly ani sakaliti
vspomínky . . ., jak nedůvěřivě“se dívali nynější
Tábořané .. . (místo důvěřivě) — V pátečním
čísle vloudila. se nemilá chyba do referátu o řeči
dra. Scbeinera. Místo: řečníknesouhlasí . . . bylo
vytištěno:souhlasí“A dálev témže číslePavla

oadrá opravuje; „Ořeči, promlavené mnou na
při jednání skomise Volné -školy (den

prvý) referovámo bylo v t. L těmitoslovy: Šp

Moudrá jest pro to, aby dítě místo náboženských
poznatků bylo vedeno k lásce ku zvířatům a pří
rodě“ Slov těchto, jež by v zásadě byla proti
mému přesvědčení, jsem neužila. Pravila jsem, de
misto učení se z katechismu přikázáním, jichá
dítě v prvých třídách obecné školy nedovede chá-
patí (jmenovitě místo výkladu přikázání 8. a 9.),.
mělo by celé vyučování dítěte být založeno na
jediném přikázání, jemuž je jeho malé srdéčko
také nejlépe 8 to rosuměti: miluj, milaj vše, a
tudíž také i zvíře (církví podceňované), a netrýzní.
zvířat! Kromě toho nabádala jsem ku zřizování
dětských spolků na ochranu zvířat, ná způsob
amerických „Bands of Mercy“, a zdůrazňovala
jsem důležitost jejich jakožto výborného výchov=
ného činitele. Hlavním náboženským poznatkem je
pravda, že podstata všech náboženstev je jediné
ve všeobjímající lásce a ne v dogmatě a kulta, a
tento náboženský pozoatok nejeau že 8o nemůže
vylučovatí ze škol, nýbrž naopak nutoo jej klásti
za základ příští zreformované Volné školy“ —
Těch omylů „Času“ jest tedy věru trochu mnoho;.
a to jeat v denníku, který nejatatečněji koogresu
reklamu dělal. Jeden jebo spolupracovník jest
dokonce sekretářem české sekce „Volné myšlenky.“
Byly ty omyly všecky jen náhodné? Anebose 80
myly mluvilo, aby pak formou emfemistickou byly
opravovány? — Pavle Moudré na její moudro od
povídáme, že jest velice snadno odporoučeti dětem
lásku. Tu odporoučí každémusnadnoi „Čas“, který
ge nerozpakoval zároveň otiskovati brutální a ne
poctivé útoky Macharovy. Leč — ke skutečné
lásce dliko přivésti, toť jest umění velice téžké a
zvláště pro toho, který řekne děcku, že učení nej
většího Učitele lásky Božským není. Chce-li někdo
vznítiti u mládeže vřelou lásku ke všemu bez po
užit( zásad dogmatických, musí býti připraven na
to, že při největším pončování o lásce dítě Be
zeptá: „Proč?“ A proč bychom neměli také ne
náviděti, hodně nenáviděti ?“

Jak se předělávají výroky mnohých
alarných mužů. Uvádí se výrok av. Augustina: Věřím,
protože jest to nesamyalno. To jest: Věřím, vím aice,
Že to, ou věřím, je nosmyl, ale věřím v to přece —
musím věřit i v nesmysly! — Výrok sr. Augustina
je zcela jiný. Ureleme jej celý. Br. Angastia dí: „Vě
řím, protože jest to neemyalnonevěřiti.“ To znamená:
„Věřím, protoženověřiti je nerozamné, jelikož pro víru
máme takové důkazy, če jenom nerozumný jim odpo
rovati můče: jen nerosamný může být nevéroem.“ To
zní ovšem trochu jinak. (Čredo, gaia absardom non
credere.)

Pekrokářský list © sjezdu „Velné
myšlenky.“ Svosilův „Moravský Kraj“ napsal
v příčině úterní schůze sjesdu: „Místo „Volné my
šlenky“ zabrala sociálně-demokratická nafoukaná pa

novačnost.Z projevu „Volnémyšlenky“učiněnPeoolálně-demokratické církve a jejích biskupů. Na
druhé řečníky zvoměno, aby ukončili, so0. demokraty
nechávalo ;ředsednictvo šranit bes konoe.“

Rásné slovo proslulého cizímce
pretl násiinietví Maďarů. Známýnorskýspi
sovatel Bjórnetjerne Bjórason byl posván k meziná
rodnímu mírorému kongresu do Maichova, v němé
zasedá jsko delegát maďarské vlády ministr vyučo
vání Apponyi, utiskovatel Slováotva. Bjórnson odpo
věděl na pozvání: „Povašají to £s velikou čest, če
pozván jsem do tak vybrané společnosti. Nechoi věsk
zatejovati, že podnikou co nejdříve útok, jaký jen
podnikoonti mohu, na členy mezinárodní mírové kon
ference, kteří vystapají v konferenci ve prospěch
míra, doma však ujatmají podrobené národy anebo
bes protestu přihlíšejí k tomu, jak jsou ojařnování.
Nemá-li býti morálka války potírána všemi prostředky
a vším úsilím, jest besvýznamaým, be pokryto
okým potírati válka, a nemá-li býti sapočsto u sebe
sema, nýbrš mají-li býti hledání s ahánění toprvo
mačednici, pak není sapotřebí, aby se nákdo na mezi
národních sbromášděních míru prohlašoval sa apoštola
míru. Objeví-li se na příklad hrabě Apponyi; nynější
nherský ministr vyučování, bezprostředně po utisko
vání Slováků na nějaké mírové konferenci jako vy
volený mástapce svého národa, s já bych byl přítomen,
pak učiním vše možné, aby Apponyi byl ze saved
místnosti odetraněn.“ — Dopis ten ovšem dělá velikou
seusaci. Apponyi obtěl by si hráti na — apoštola
míra! Lidé, kteří dávno jeou pověstní svojí despocil,
chtěli by rádi na venek reprosontorat beránky. Tak
bylo dřív, tak tomu jest i nyní. Potěšitelno jest, šo
oisina čím dál lépe problédá násilnickou taktiku „ry“
tířského“ národa maďarského, Snad jiš přece nad
ubnětenou Slovačí sasvitnou červánky lepších časů.

Státním úředníkům-maturantům
všech ressortů a všem maturantůmve státní
alušbě vůbec! Již dlonbo cítila se toho potřeba, aby
státní úřednictvo s plným středoškolským veděláním
povatalo a domáhalo se toho postavení ve službě
atátní, jakó ma dle jeho předběžného vzdělání pří
slaší, — Na jedné straně přesně určeno, že k dosa
žení určitého místa ve slnábě státní třeba matarity,
ne straně druhé zaručuje se saopatřoní certifikatistům
a lidem a tak zvanou skoaškoa přijímací, při čemů
oertifikatisté mají všade přednost,ač mnobdy vůbec
dádným předběšným vzděláním se vykásatí nemohou.
— Úfednictvo státní s plnou kvalifikací těžce nese
toho degradujícího postavení a vzohopilo s0, aby mu
delilo. — Kvalifikace dle zákona k státní službě po
třebná a na stadifch středoškolských slskacé jest sosla
jiné, než ona se dvanáctileté slašby vojenské neb ma
sákladě skoušky přijímací a proto státní účedmictvo

se středoškolským vzděláním domáháse slopení postavení uvóho tak, jak mu poměrně k jiným kvaliůi
vaným úředníkům « vyšším vaděléním,přísluší. —
Dnes, kdy norá moderní slašební progmatika 10má
státi skutkem, jest součinnost všech státních úředajků“
matarantů mutns, aby se kýšeného úspěchu ve.slep
šení sociálního postavení našeho dosáhlo! Vyzýváme



tadíš všechny kolegy matursnty ve státní slašbě všech
odvětví, aby 0e vachopili k práci a dosad stávající
spolky matarantů dile podporovali! Všecky dotszy a
návrby přijímá: Felix Budék, c. k. poštovní oficiál,
Praba, telegrafní stenioe. —

Zajímavá čísla ze světového ho
spodářetví. Co všechno matka země k obživě «
pohodlí svých obyvatelů poskytuje, uvádí prol. Gruber
ve své kmime „Wirtsohoftliche Urkande“. Ona svým
1500 milionům dítkám poskytla r. 1908: plsnice 83,
dita 38, ječmene 38, kukuřice 72, bramborů 100 a
třtinového i řepového oukra 10 milionů tan. (Tuna
== 10 centů.) Zemské kůra šiví 43 milionůkoní, oslů
a mesků, 135 milionů hovězího dobytka, 80milionů
ovof, 05 milionů prasat a 20 milionů kos. Země plodí
průměrně ročně 3/, milionu tan bavlny v ceně 3840
milionů koran. Ze semě dobývá se ročně více neš
40 milionů tun železa, kamenného ablí přes 600, bné
dého uhlí ssl 800, oleje (nafty) 160 milionů, mědi
850.000 tan, olova 880 000 tan, zibku přes půlmili=
onů tun rtuti 4000 tan. Alaminia 10 milionů, stříbra

jes 5 milionů a zlata skoro půl milionukilogramů
bu tom dlošno uvášití, že nesmírné rosloby zemského
nitra jsou nevedělány, neprozkoamány a neznžitko
vány, jsk na povrobu tak i uvnitř. Platí to o Asii
(Sibiti) i zejména 0 Jižní a Severní Americe. Jmeno
vitě o Jišní Americe bylo od povolanéhoznalce za

posledního sjezdu bavinářů ve Vídni prohlášeno, te
nesmírné plochy půdy dobrá, nejména k pěstění ba
vlny so hodící, zsbálejí tem úplně a čekají jen zpra
cování s zužitkování. Ženesmírné jsou poklady pod
zemí sibiřekého, je snémo, a kdoš ví, 00 pod povr
chem Čívy se ukrývá?

Statistika osovmích plech v král.
Českém. Na podnět c. k. ministerstva orby pod
nikla letos Zocská statistická kancelář království Če
ského po celých Čechach šetření o oserních plochách.
Za podpory všech činitelů úředních i mimoáťedních
dospěly dotyčné práce uš tak daleko, dle jen Avičtrr
tina obcí dosud svých výkasů nezaslala. Netřeba za
jisté znovu připomínali, jak veliký výzoam má spo
leblivá statistika osovních ploch pro nadezeměděletví.
V zájmu zemědělství tobo dlužno tadíš oněm obecním
úřadům, které dosud nesplvily této své povinnosti, co
nejdůtklivěji připomenonti, aby se nedaly odetrašití
ani obětmi práce, jaké toto šetření přirozeně vyžadaje,
nýbrž aby dotčené výkazy jek jen mofno nejdříve a
nejlépe vyplnily a zaslaly Zemské statistické kanoo
ři v Praze.

Kostel z jednoho stromu. VKalifornii
vystavěli si v obci Sv. Rosa Babtisté kostel zo dřeva,
ješ jim dala obrovské prastará jedle. Kostel je 70 stop
vysoký, je v něm místa pro 500 osob; vedle kontele

„je ještě kaplico s 80 sedadly, knihovna pro pastora,
která je 14 stop dlouhá a 20 široká, mimo to je tem
i tojletní světnice pro dámy s velké předsíň. A přes

o všenospotřebovalone ještě ani všechnodřevos onéjedle. —
Rakouské dráhy. Dne 51. prosince1000

měly všechny rakouské dráby 6333 lokomotiv, 1747
motorových, 14.154 osobních a 140.877 nákladních
vozů, 868 pluhů na odhazování apěbu 84940 nbláků,
8847 nákladních vozů bylo majetkem soukromníků a
8t44 nákladních vozů bylo vypůjčeno od cisíoh šo
leznic.

Délka šolezmic ma světě. Nazeměkouli
je nyní 686.918 km drah. A nové a nové trati povaté
vajíl Vzdálenost měsíce od země obnáší 884.420 km.
Pomyslíme-li ei tedy délku všech šelezničních tratí
v jedné čáře, tož dostačila by nám tato dráha nejen
aš na měslo, slo i zpět a ještě třikrát kolem rovníku
neší plenety! (Objem semaký na rovníku obnáší
40.079 km.)

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva. tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
„ bude

(vestředu dno 25. září 1907, 0 2. bod.odpol.
v dieofením spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova 6

da č. 300—1. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Beyl.
předseda. jednatel.

"Cržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 14. září 1907.1

plenice K 1700—18 00, Hta K 14:00—1460,ječmekl
ne K 11:00 1180, prosa K 10:0—190, vikve K 10—
'18'—, hraobu K 20000 —16—, ovsa K 580 —700K
došky K 3600———, jahel K 4 ———'—, krap
84:00—4000, bramborů K 2-80—390, 1 hl jetelového

semeno bílého K —————, 1 hl.„etelového 0mínka čer. K —— ———, rnskéhoK — —
máku K 36-—44—, Inčného semene K 00'——00—, 100
kg žitných otrab K 18-00—0000, 100 kg čných

robrub K 1400— ——, 1 kg másle čerstvého K 264
—280, 1 kg másla převařeného K 370— —
4 bg óda K b84— 192, 1 kg tvarohu K
-083—0-33, 1 vejce K 0'05—0'06, 1 kopa okurek K 3—
<300, 1 kopa zelí K 800 — 6550, 1 ko kapusty
E 0:00—3:00, 1 bl cibule K 8-20—4:00, kope drob.
esleniny K 1:00—150, 1 pytel mrkve K 1:60— 3000,
1 'bečka hrošek K 400 — 10—, 1 bečka švěstek
K 8-— 6-60, 1 bočke jablek K 8:00—14-— Na týd. obllní

vrh v Hradci Králové dne 14. máří 1007odbývaný
tpřiveseno bylo: 1) obllí: pěsnioe 778 boktoi., ita
4640 ječmene 553, ovsa 643, prosa 32, vikve 6, hra
šohu 18, čočky 100, jahel ©, kran9, jetelov. semínka
„8,, Iněného semene 0, máku 41, — 3. Zeleniny:
„sell 53 kop, okutek 74 kop, dhepasty 80 kop, oibale

kl, drob. seleniny 91 kop, mrkve 10 pytlů,
brámbor 8 beček, saláta — kop. — 3) Ovoce: jablek

Zo iaoákAnnhT doza.podávřáčt oE87 kádů. ©
—. — «

(Zaaláno.)

Ve farním kostele ve Stračově vykonal vnitřní
sařízení (oltáře, kazatelou, lavice a zpovědnice)
p. František Muniak, řeabář a sochař z Hradce
Králové, k úplné spokojenosti kolaudačního řízení
el. o. k. okres. hejtmanství.

Odporučoje farnf úřad ve Stračově.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt,VIII.kerJózsef
kórát 15 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —
Vídeň-VII., Mariahilforstr.
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chlapce z řádné rodiny.

Václav Sternberg,
hotelier

v Adalbertinu v HradciKrálové.

B“ m
9 Cvičení a

snoubenců.
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 8. Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

v poloplátně se zlacením 80 h.

©| ObjednávkyvyřídíBlak. kaihtiskárna.o 8
<m

Tardany a Darmonid
—staví—

Václar Polášek v Rychnovů 2. KL

Doporučuje se ku
stavbě varhan v kaž

dém rozměru, nejmo

ř— dernějších soustav

(pneumatických i ele
ktropneumatických-)

Harmonium sil
ného a lahodného hlasu

od 160 K výše. Opravy

varhan se provádějí
v době nejkratší.

Plány a rozpočty na požádání zdarma.

„rýh

Výstava :
veškerého

+: česlóho časopisoctva :.
spojená

g výstarkou sokolskou

v „Sokolovně“ v Hradci Králové.
Otevřenave dmoch15. až 29. září 1907.

VeBree čehstavby tělocvičny Sokolav HradciKrálové.

Xielier sochařsko-řezbářské
488 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
FĚTIDOMÍ Č. 286.

Doporučuje se slušně P. T. ducho
venstra k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelníc, spo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifikků,

rámů atd. atd.

Rd

(Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočly na požádání.

Ralfielsonovyzáložny ----- -++ 8hUVětecezdějin-+++ 16,OslavaHusova-© ++++.. 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1686 8,
ŽalobavyděděnceJUX.věku-< 8,Otrestuemrti -+ ++. 8,
Zrušenířádujesuliského.<- -+ - 8,Vládažidovstva--©©++. 8,BližekŘímě-ee 8,
edorní choroba a-jejíprotilék(otiku) . 6,
Vyznánístaréhobříěníka|- -< -< . 8,Oav.zpovědi- .- “.. 8,
Svépomocdětniciva - -© +- 8,
Pryč a degmaty- -+ +++- +1: +* 8,
Fara katolická aprotestaniská - . . . . 3,

O úpadku náboženství mezi protestanty -16h
Zpráva o sjezdů českeslovanských kateků v HradolKrálové. -< -- U,Vellkýblskup<-+++ ++ 6,
Oěležitostpravého náboženství . . <- - 16,
Pokora a náboženetíí . . - - - - -- » L
Zakládejte odborové epolky - - - « - - 8
Hueltéjindys nyni.-+ -+ „Mu,
Několikslov o papežství. <. -< -- - 8,nénátNO 8,eskénáboženství. - -< ++- <* „10,
© ústavním životě v Rakousku . 8,
Plus Vll.a Mapeleon|- - -+ . 8,
Sobovraždyotudeniů. < <- <- - -+ 8,Českákonflesse. -<<+- +-++ 9,
Účetnostv přírodě -© ++- 16,



Pouze do

koberců,

záclon, Velkozávod uhláků,
souprav, přístavců,

přikrývek, J a! 910 U Dd zástěn,
houní, P 7 dětských vozíků,

kožešin atd. V Váže, židlí atd.
Václavské nám. č. 32.

železného nábytku,

me- Každý -W

křesťanský dělníké
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce".
Předplatné činí pouze 8 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.ZR
Nádherný

a praktický "4dárek

“ « nebjest Jiný
umělecký

a“ předmět,kteréK jsko zrcadla,
sochy, rámce,

kříže, atd. ve vel
kém výběru a levných

23 sV
„* cenáchna skladěmávýrobce rámců a

odborný závod umělecký

JOS. KIESLICHA
v Hradci Králové.

T4š veškeré zboší paplrnické, uměleckédo
pismice, kassetly, alba, hry, kalendářeatd.KKKKOX

Kupte si důležitý spis:

Karel IM.
jako křesťana vlastenec.

Píše Jiří Sahula Cena 4 K.

Objednávky vyřídí obratem

Biskapská knihtiskárna v Hradci Králové

Kuptesi důkladnýspis: "ji

Z domácnosti sociál. demokratů,
ŘadaL Píše J. P. Hradecký.

Cena1ex16h, 50kusůpo14h,100kusůpo12b.
Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král.

zkušeností a zručnosti, že

Vklady

Telefon č. 0

Založeno roku 1868.

Stav vkladů konesmčervence E10,722.102-70.

Filiálka v Semilech.

mohu zcela dobře svěřené mi práce

Emanuel Červený,
majitel ozdobnického knihařatvív Hradol Králové,

"vedle Grand hotelu, č. 350.

Reservní fondy K 600.000-—

©Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.

m | Záložní úvěrní ústav | p
R š vwHradci Králové. 8E: 3

Telegram: »Ústav«.



“ Školská hlídka.
: Píše M. C.

Sebevraždy žáků. V Prusku ministr vyuče
vání vydal oběžník, jímž nařízeno vyšetřiti příčiny
mvožících se sebovražd žáků, aby se jim mohlo
čeliti. U nás asi příští kongres „Volné myšlenky“
zamezí sebevraždy mládeže rázem. Do té doby
bude „nemravný“ klerikalismus udolán.

„Posilivní náboženství ze škol“, toť program
Dra. Drtiny, zastance „Volné školy“. Tomuto pá
novi postoupili místo ve školním výbora — agrár
níci. Pak prý nejsou pro vyloučení náboženství ze
škol. Vizme jejick akutkyl

„Inspekce“ řídícího učitele v hodině nmábo
ženství. Dle nového vyučovacího řáda, bodou-li páni
konati inspekci při hodině náboženské, odnesou
si mnozí ledacos užitečného, budou-li ovšem svě
domitě povinnost konati. Otče náš, vyznání víry,
přikázání Boží i církevní, tomu všemu leckterý
bude míti příležitost se naučiti. Známo, že mnohý
to již dávno zapomněl.

„Gablonzer | Anzeiger“ se přiznává ku ger
manisaci českých dítek německými školami. Ve
čláoka namířeném proti drážďanským oslavám Da
šeho pěvce Burisna píše: „Nemůžeme pochopiti,
jak v Drážďanech mohou býti tak pitomí, že nc
chají takového Vaška z Rakovníka před Herodem
bémskovat! Pak jest celý boj v Čechách jen řeč
pickou frází. Jame rádi, když nějaké to české dítě
nůžeme poněmčit a tady se německé tisíce házejí
do české tlamy.“

„Stváčský výkřik ve Stýrsku“. Grazer Volks
blatt uveřejnil 25. erpna t. r. článek: V čem to
koření? Obsah tohoto článka pobouřil nemálo pana
Viktora Liechku, vydavatele časopisu Freie deutsche
Schule, který jej nazval „štváčským výkřikem“.
Proč se durdí pan Lischka? Diecésní rada ka
tolického spolku školského v Sekavě appelluje na
ony vlažné duchovní správce, kteří ve svých pů
sobištích otálejí „pro zachování míru a dobré vůle
s učitelatvem nevěreckým“ založiti farní odbor
katolického spolku školskéhe. (Svatý Otec Lev
XIII. roku 1887 dne 21. listopadu brevem kato
likům celého Rakouska co nejvřeleji jej dopc
račil!) Vybízí je, aby 8e již jednou vzchopili a
konali svou povinnost. Účelem spolku jest též za
kládati učitelské ústavy katolické, Nyní jedná se
o zřízení katol. učitelského ústavu ve Štýrském
Hradci. Pan Lischka zlobí se oa biskupa sekav
ského, ktery prý vším tím vinen, štve a Štval!
Pan Liscbka afpe: „Tento duch, tof vždy ten
pravý římský duch, duch zášti proti všemu, co
nechce to, čeho si přeje on... “ Ať se uklidní
pan Lischka. Do příštího kongresv „Volné my
šlenky“ v jubilejním roce Husově budou z církve
katolické již jen cáry. Voloá Škola všude ovládne.
Nebude jiš nikdo křičet ani štvát . . . a pan
Lischka bude bez chleba. Čeho se potom chytne?
— Je na čase, aby i u nás pochopila se katolická
organisace věcněji. Potřebujeme maožského katoli
ckého ústavu jako soli. Potřebujeme věnovati více
pozornosti „Katolickému spolku učitelstva českého“.
Učme se s čísel! Katolický učitelský spolek ba
vorský má 316 členů řáuných a 4337 mimořádných.

Patronátní školy. Z 53 obecných škol okresu
Balcburského (Salcburk 8 okolím) jsou tři Školy
v patronátě řehole benediktinské a jedna pod pa
tronátem světského duchovenstva; ostatní (bez 13)
jsou v patronátu zemském. Okres Haleinský vy
kazuje 00*/,, sv. Janský 90%, Celský nad jezerem
9769, Pamswegský 789, škol patronátních. O
pravy škol a stavby téchže, mají-li patronát
zemský, provádějí se s příspěvkem státním. Proč
tak neděje se v Čechách? Zajisté delegace naše
měla by se přičiviti o to, aby školy naše obecné
byly pozemštěny.

Dejme mládeží naší do ruky slovanské ča
sopisy. V Malé Lošinji vychází pěkný list „Mladi
Istran, list za mladi avijet“ (vydávaný Drožbou
av. Čirila i Metoda); redaktorem jest Josip A.
Kraljič. Časopis je obsabověi úpravou dokonalý.

Skolní plat zrušen byl právě výnosem mi
nisterstva — v Hegsensku.

Židé na vyšších učilištích Pruska. Dle 28.
sešitu pruského „Zentralblattu fůr die gesamte
Unterrichtaverwaltung“ posílají židé do vyšších
učilišť šestkrát více žactva, nežli dle jich počet
nosti sluší. Z počtu veškerého žactva je 140.416
rotestantů (68:999/,), katolíků 49.822 (24-489),

(0-249/,) disidentů a 12.725 (6-45"/, židů.)
V stadiu hamanitním: — v reálním:
evavgelíků 59:73% . . 1022%
katolíků © 3371“ 1429 *
dissidentů © 013“ 042 “
židů 642* 606 “

Sněm industriálním učitelkám. Ve prospěch
učitelek ženských prací ručních přijala 17. září
sněmovna resoluční návrh, jehož další osud svěřen
je blahovůli zemského výboru —po půlčtvrtaletém
odpočinku v rozsáhlém skladišti sněmovních akt.

M ickýkura pro učitele, kteříBeke
skoušce pro školy měšť. připravují, povolený vys.

e.k. min. kultu a vyučování, zahájen bude 21. t. m.
o B. hod. odpol. ve II. měšť. škole chlapecké na
Smíchově (Duškova ul.). Kara potrvá do L. května
1908, a vyučovati se bode ve středa a v sobotu
od 2—4 hod. odpoledoe. Po přání účastalků před
nášena bude téš deskriptivní o konstr. geometrie,
jakož i fysika v úlobách početních s připojením
nejdůležitějších výkladů. Přiblášky přijímá Rud.
Sraněk, odborný účitel na Smíchově č. 869. Při
hlásiti se možno též před zabájením korsu, pokud
nebude dosaženo přípustného počtu posloch:čů.

Češství.
II.

(3) Tedy výsledek učených „realistických“
úvah professora Masaryka, praktická vý.led
nice kombinovaných mravnostních rozběhů,
důsledek moderního přetvořování českého člo
věka — Herben. Srovnejte jen tohoto nej
oddanějšího žáka „předního českého filosofa“
s takovým bodrým charakterem, jaký zříme na
Tomáši Štítném, Arnoštovi z Pardobic, na 8e
dláko Skop+líkovi, na kněžích osmačtyřicát
nících, kteří dovedli trpěti brdinně všecky
tahé persekoce z upřímného vlastenectví, jež
víc jednalo než mluvilo.

Srovnejte katolickou církví vychovaného
biskupa Jirsíka s pozérským odpadlíkem dr
Iškoo, který jako „svobodomyslný křesťan“
sloužil mši, učil náboženství křesťanskému a
za krátko nato v Americe positivní víře se vy
smíval.

Jásot nad odpadlíkem Svozilem! Mluvilo
se dokonce i o novém Hasovi. A — najednou
tomuhle moderoíma Čechovi vyčítá sárm po
krokářský tisk nadávací talent, chrlení špíny,
pičemnosti, perfidie, žvanění, programovoa i
taktickou bezzásadnost, atd. A teď Masarykovi,
který tbeoreticky se vyslovoval pro velikou
svobodu, zásadnost a vyšší mravouku, vyčtli
sami jeho mladší žáci politickou bezzásadnost,
despocii, nepěkné kompromisy. — Tihle lidé
snad obrodí češství? Ti povedou český národ
cestou přirozenou k vyšším metám?

Pražští otcové jsou také moderní specia
litou, příkladem, jak pravý přímý Čech nemá
vyhlížet. Ten veliký shon pražské smetánky
po protekci, po rychlém ulovení tučaějšího
sousta, po němž jiný zasloužilejší sahá. Oni
náležejí k hasitům. Praha — město Hasove,
Couvají vždy před tím, kdo nejvíce křičí. Bijí
Be nadšeně v prsa, jak si českého státního
práva váží a — su chvíli způsobem přímo ne
omaleným prosí o hojný počet vyznamenání
z Vídně; div při své lačné tooze na kolena ne
klekají.

A co říci o p. Práškovi? Ten snad zřídí
mohutnou vlasteneckou strana, která by impo
novala každému nezištnou prací pro národní
celek, která by razila novou, ideální cestu
národnímu vývoji a jež by učila milovati zá
sadovost?

Kde probůh jest skutečná, vřelá láska
k zděděným ideálním tradicím našich předků?
Místo ušlechtilých písní národních rozlehají se
různé hrubé odrhovačky, místo co by 8e divili
nynější „intelligentnější“ Čechové pěknéma ná
rodnímu umění, pasou zraky na jízlivých a
nešikovných karrikatorách objednaných z Ně
mecka. Místo věcné kritiky ozývají se vůči
katolíkům, kteří národ zacbovali, „ušlechtilá“
slova: „Hoj, černé potvory, vy chaso rasovská
— černé spáry — klerikální hydra — vráňata
— havěť — sebranka —klerikální prašivina“,
atd., atd. Tohle má býti vzdělávání v duchu
národním! To jsou nové, „lepší“ cesty vývoje
charaktera českého národa! Nikdy tak surově,
tak zpustle v Čechách se nepsalo, nikdy český
tisk nenčil tak surovým nadávkám, jako když
rozvinoly svoji „osvětnou“ činnost žarnály sc
cialistické u pokrokové.

Vlastenectví! S počátka mnoho protestů
proti kouskům baršáckým. Když však se jed
nalo o potrestání českého katolictva, tu čeští
akademikové usedli společně v jedné síni8ži
dovskc-německými borši, aby protestovali proti
bohoslovecké fakultě české, zřízené při pražské
universitě. Zasedli na sond nad „zpátečnickým
klerikalismem“ i ti, kteří mají jen co děkovati
kněžským nadacím, že mohou pohodlně stu
dovati. Rozumí ae, že židovsko-německý borš
lépe to smýšlí s českým národem než český
kněz, českou venkovankou vycbovaný.

To že má býti něco specielně českého —
vášnivý přímo boj proti katolickému přesvěd
čení, bezohledné a nespravedlivé tapení toho
vyznání, k němuž se hlásí valná většina ne
zkažených českých lidí? Zvláštní příznak doby“
Každé straně bylo dovoleno v Čechách se or
Ganisovati — každá mohla samostatně své po

strana katolická. Ke každé straně aspoň trochu
šetrnosti, proti katolíkům stavěly se svorně
strany všecky, stihaly ji největšími potopami,
aby braly od ní hlasy pro své kandidáty. Ve
jménu národa odvažají se mloviti zřejmí slu
bové a poddaní vídeňského žida dra. Adlera;
a přece se jim spíše odpouští jejich elužebné
postavení k vídeňským Němcům, než českým
katolíkům jejich přesvědčení.

O lepší budoucnosti našeho národa jdou
se pončit na sjezd Volné myšlenky do Praby
od německých židů ti, kteří chtějí týž národ
vésti.

Řekoe se: jest teď krise národní, žádná
kriso neobejde se bez různých výstředností.
Leč ten, kdo viděti chce, masí azaati, že ny
nější proudy povlovuě zuetrořují povabu ná
rodní čím dál víc, že do žil tělesa národotho
očkaje se bacill otravy, že staročeská prosto
duchost, upřímnost a vzájemná láska mizí stále
víc, že jednotlivé české strany více sil vy
plýtvají na boje vzájemné než na zápas se
skatečnými nepřáteli celého národa. Ta šílená
zloba, s jakou se jednotlivé strany pronásle
dají, má býti snad známkou národní vzájem
nosti, lásky k národníma celka vůbec? Pražský
gormauvisující žid užije se strany rudých soci
alistů daleko více snášelivosti než národní 80
ciál, mladočech nebo katolík. Nyní útočí ee
drze a na základě nedokázaných potnluv na
av. Cyrilla a Methoděje, ua statečného a pří
tom státnicky moudrého sv. Václava, KarlaIV.,
Jirsíka a jiné velikány české — protože byli
katolíky. A proti tomu neozve se důrazný
protest těch, kteří se chlubí, jako by byli
předními strážci cti a slávy národní. A přece
bezdůvodným tupením těch, kteří v čsském
národě hráli tak vynikající roli, těžce se po
škozuje čest národní vůbec. Němec může se
zastnát: „Takové lidi tedy ten váš národ před
věky ctil jako přední výkvět kultary a mou
drosti slovanské“/
OLTÁŘ
—————

poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8".

« V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kneů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:
———— 42h

. 58h

x

brožovaný
vázaný v poloplátně
vázaný v celoplátně
vázaný v celoplátně se zlacenýmkřížkem. . . . .. -+
vydání na velinovém papíře vá

BRoh celý v kběi se zlácenýmema ořízkou .. . K180

ější jdůstoj. panenA o
PsolLuwmáler.o *

Užívání „Oltáře“ J. M.

A TLAŤÍZemMio.

(Viz Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.
N /

|
|

OO0000000000000

Ku každé příležitosti

nejlepší dárky
za velice lovné tony nabízí

<7. ŠOTI.C,
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové,

slanecké kandidáty problašovati —jen nikoliv



Založ.r.1908 jsou stále na skladě.

(Bývalý závod Pospíšilův.)
O naprosté správnostia solidnosti svěděí

stoleté trvání závodu.

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. "6081'12010%

ve
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádia, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorníbo dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

"B

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVÉ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

PROVEDENO PŘES %0 OLTÁŘŮ.ZALOŽENO 1854.

| garnitury,matrace
a čalounické výrobky vůbec,

dále

ULETY
do oken všech druhů nejlépe

koupite u

v Hradei Král,

OOO0000000

Katolické organisace žádáme,
—— by hojně rozšířily ——

kaposní kalendář

pRB*na rok 1908-ga

Hábylakslélk
5 zl. měsíčně na každou :tenici dodává

velkczávod trablářský

VSutoet SŠŠ Ka Kr
proti boteln „Merkur“.

Cenníky a prospekty zdarma a frunko.

cís. a král. dvorní

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Kar. Světlé
dan Slané ně
Konviktské ul., vyučenýpasíř spe
ctelné ma kostelní náčiní, dovoluie

1 doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně račně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky a t.d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohni slaté a stříbřá. Na požádání hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nei
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vňe posílám již posvěcené.

©

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod so
chařeký a řezbářský.

Praha-l, al.

Josef
"swe

Pisárna a dílny na Letné číslo 612-Vil.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

| doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
| křítové cesty, jesle, Bošá hroby, kříše, kazatelny,

spovědnice, Břeany, konsoly, svícny, lustry, pultlky atd. dle slohu kostelů,řezané rámce na obrazy,
premie, fotografie a diplomy. nábytek a

růsné předměty hodící se su varky.
Původuí nákresy, cenník a rozpočty besplatně u

' franko. POS P
Renovace starých oltářů a kostelních safizení.

60 XHBIXCBIXKPDX 63X

Jan Horák,?
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
9 Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemné látky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

WGE X 26 KBD CPI XCOD

|

XEP3|X|KODX6P3X6PÍX XCSD(KICE5X603X

UBI

Jx

Čtěte! Z
Z domácnosti soci- E
álních demokratů. E

B řadau. PišeHradecký.
Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úvah*

Již prvý díl hořejší práce těšil se tak značné
pozornosti, že byl vydán v II. vydání. Zajisté že
i II řada, která ještě zajímavější světlo vrhá do
poměrů ve straně socialistické, bude čtena Be stej
nou horlivostí.

Stran 64. Cena 16 hal.
Při bromadných objednávkách větší sleva. "a

[o
Be- Čtěte a rozšiřujte

tyto spisy, jež právě vyšly

v IL vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl. — Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sahula. — Cena 8 hal.

G0
Objednávky vyřídí

O

Křestní lisév
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizí

Biskopská. knihtiskárna,

ozmarné©
> přihody.m“

-—DI —
Píše Tlnstraje

Jiří Sahula. K. L. Thuma.
Stran 175. Cena 1 K 10h franko.

Knížka obsahuje 9 rázovitých bu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěžího a nezávadného humoru.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihfiskárna
w Hradci Králové.

JOSEPASOKO-55
ZLA, 3 ZO*0 SDS| Vav

MOACGOÍUGACI
5

93

Výtečný tento oreanisační kalendář jest pomůckou dobron
všem katolíkům, duchovním i laikům, a každý v něm něco
dobrého nalezne. Z obsahu jeho vyjímáme: Kněz a politika.
Dr. Fr, Reyl. — O organisaci katolické. Dr. Fr. Šolc. —
Rádce v záležitostech úrazových. — Organisace mládeže. M.
Voňavka. — Obecní chudinství. Dr. Šimák. Vůbec 20 různých
praktických článků. Cena jest velice levná. 1 ex. 90 hal,
poštou 1 K (může se zaslat ve známkách). Při odebírání
nejméně 12 ex. 80 hal. za ex. Objednávky vyřídí obratem

Jos. Polák v Hradei Králové v Adalbertinu

aneb Biskupská knihtiskárna v Hradci Král



Doporučujeme

dodavatele na biskupský kostel v Litomé
řících a četných jiných věžových hodin, na

; městské jatky v Praze atd., odpořuču'e se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin

É se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;
cena levná, jakost výborná.

Vinakumšisv.
Zaročená příroduí, jakož i

jemná tabulorá vína vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřirodnichvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordinar. listem díec. Čes.- Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mežního vína.

T TTTV0000010000000 0000000LTL

Paramenta.

Ignáce V, Nešhudla syn
(protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudiy, faráře 16 Výprachtlcích)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva ;
i svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,£
praporů a kovového náčiní.

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

CROTONE TT OTK TTTT EN

Seob, úvěrní společnost
w Hradoi Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

zůrokuje vklady 4',“/, bez výpovědi, 5"
proti 30denní výpovědi 8 5'/,“, proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarmu.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dnech 18. až 23. března t. r. Jednotou
zdložen v Praze opětně revidována.

Půjčuji za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostemobleky
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,KICKOOOOOOCXAXDA

s Hradec Král., Pětidomy,č. 288. x Í
(

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
dopornčuje re

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, čĎímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstru práci trvalou 4
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskon Milosti revido
vány,

Mešuí nádoby jen v ohnl
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry :le, řádně a
levně vyřizují

7Pa Vše zasílá.. jen posvěcené.

sa p xe Vxorky, *spočty, nákresy iE hotovébudínaukázkufranko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
Sta odporučení a čestných uznání po ruce.

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzávodudomácímu.

Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení od
znaků spolkových ntd.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32)
dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kusů

zal K

v biskupské knihtiskárně

uvwHradei Králové.|
Specielní výroba a sklad

domácích

ledniček,
všech druhů

= koupacích van
OB“ s kamny I bez nich "W

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních ttakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko

k bubaba babunda obanbabacka

Mravný hoch
se přijme

= do učení 8
u JO$, KESLICKÁ, pozlacovače

v Hradci Králové.

PEprTrTTTTETTÝT

ji

N97ECO3
ALBÍN

s vůní fialkovou docílí sněhobílé prádlo

i bez bělidla, čistí podlahu, sklo aj. v.

:: 8 výsledkem dosud nedostižitelným. ::
Zásilka 20 balíčků dobírkou za zl. 1:50

franko stačí na '/, roku.

EENHEHE:

HEHE

»

ZB
Vyrábí jako zvláštnost:

Josef Jelinek,
mydlář

w Hradci Králové.

ČO ROČC
První český katolický zárod ve Yídní.

Vrantišek Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

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

+1, «vide,
VII o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukázku sasílá

se vše franco.

AŽ

be

NAVŠTÍVENKY

KNIHTISKÁRNA V NHRADCI KRÁL,

| Mešní vína
Veledůstojnému duchovenstvu dovoloji si nabíd

nouti pravá, původní přírodní vína, neporušené k oběti
mše svaté. — Prodávám pak: Falkensteinské Ima ja
kosti po 80 h v sudech. po 90 h v lahvích. Falken
steinské IIa jakosti po 68 h v sudech, po80h vlahv.
Klosterneuburské staré vyleželé po 1 K v sudech, po
K 120 v labvích za 1 litr. Mám též na skladě jemná
tabulová vína rakouské, uherskái brionská,pocházející

(5 Brionských ostrovův Adrii. Ceaniky podrobnézašlu
| ochotně dle přání zdarma a vyplacené.

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důst, farní úřady v Cechách.KŽP



KX

C. k. místodržitelatrím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají 8e co nejrychleji. -
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční,

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

M Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

AKXXXXXXOXCXEDC
K OTNŮSKÝMTORO
a k novému školnímu roku

nabízíme:
Dobroslav Orel

Theoreticko- praktická

rukowěť
chorálu římského
pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro kněží,

ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvn.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,

a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnohými vy
nikajícími odborníky.

Stran 250velké, B.

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné
vazbě K 360, poštou K 3-80.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.CDO

a dánkyšnín
(J.. Sylvaterův

synovec. nástupce)
"© odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
80 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

« | Sice 1 se čelemnými
rámy, sílémi vsasením.

Veškeré rospočty, nkizky i odborná rada bezplatně, beze
vší závarnosti ku definitivní objednávce.

ORF“Nosčetná vařejná 1 písemnápochvalná uznání."=
Založeno roku 1836.VDC OCH >

COO

Atelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Můh , Ant.Můblanástupce,
w Mové Pace (Čechy),

provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slobů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

"s
Čelná doporučení od veledůslojného ducho

venstva k volnému nahlédnutí.

|
|
|

6000000000000%

Biskupská knihtiskárnav Hradci Králové
nabízí školní knihy:

l. Malý katochismus
katolického náboženství.

Cenu I výtiskn vázaného 30 b.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena |! výtisku vázaného 64 h.

8. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtinku vázaného 80 h.
Katechimny jsou schváleny na valné schůsí biskupů ra

kouských ve Vídní dme 9. dubnu 18994.
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

skladu s 189, slevou proti hotovémn zaplacení,

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c, k. okr. škoních rad, nýbrž sa 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
světlením do každého výtisku — vydají se 2 výtisky pří

adného druhu katechismu prechudé. Dle poměru, v jakém
Řatechiamů pro tu kterou skoluzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudě.-ao
Velice zdařilý

obraz sv. Otee Pia X.
(pravá podoba)

OOOOCOOCOOCOO000o

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

Passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárna
v Hradel Králové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
daným “ 6- 7.*

-8=

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.1n

KOK K KOROKOKOKOROKOK,

DENNÍNÁKUDNÍTOI
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jet u Tkaleov. výrobmího spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržeti partiezboží 30 mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12—, vyplacené od korunu 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

PKOKOKOKOKOOKK OKOKOKOOOK

R má plná kick |

> aubyla by dahovu,

kdy nádak u mluiiluvwwv0 káva sladova.

Pravá jen
v původních balíč

6 kách se jménem
Kathrelner.

Silně rozčilující zrn
kovou kávu by nikdo :
neměl píti nesmíšenou! šk
Kathreinerova sladová |:

káva Knejppova KR USPK í

se jedině osvědčila
jako nejlepší přísada,

erá jest lehce stra

.d

S

Man ,výživná a krev
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Inserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledme.
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Hradecká kulturní zma
menitost.

Máma v Hradci o jednu úžesasm zname
nitost a raritu více. Vlastně dnes v době, kdy
se do všeho dobrého a šlechetného kope, není

stvo ve svém sezení ze dne 21. t. m. ukázalo
se býti strannickým, nespravedlivým 8 Beprc
zřetelným, Hlasovalo pro spojení obecných a
měšťanských Bkol hradeckých pod správou
jedaoho ředitele. Co bylo by na tom
strannického, nespravedlivého a aeprozřetel
ného? Jeme v zásadě proti každémeaomezování
počtu míst ředitelských, jímž je udátelstvo ve
evém postopu zkracováno, zadruhé proto, še
kašdá školai obecná i měšťanská potřebuje
jiné péče, jiného dohledu.

Ale věc ta má jiný háček. Na obecné Škole
dívěl vyučují už po více let řeholnice, Školské
sestry, jichž opravdu korrektní počínání s děr
čaty vyznání jiného i katolického, vzorný pae
dag-gický postup vyvolaly sestrám úcta a váž
nost a všech spravedlivě smýšlejících občanů
katolíků i nekatolíků; avšak u pokrokářů hra
deckých i z okolí jsou terčem nejhanebnějších
pomlav a osočování. „Pokrokové“ noviny pro
český východ „Osvěta lidu“ napsala ku pří
kladu, že „rodiče zle 86 na to horšili (že jsou
jeptišky na dívčí škole hradecké), poakazujíce
k tomu, že jejich dcery, vynčované jeptiškami,
zůstávají ve vědomostech pozadu, že nejsou

(po šivot vijak připraveny“ To je drzá lež.ředně hradecká obevná škola dívčí je školou
veřejnou a jako taková má osnova a předpisy,
kniby a pomůcky přísně tytéž, jako jiné obecné
školy dívčí, které nemají za očitelky řeholnice.
Učitelské síly v Hradci jsou státně zkoušené,
musely se podrobiti i jako řeholnice těmže
přísným zkouškám jako ačitelky světské; mají
tudiž tytéš vědomosti a schopnosti jako jiné,

Zatřetí je Škola podrobena dozora stát
ních, zemských, samosprávných icírkevních
úřadů a z těch zajisté zvláště zemské, samc
správné a státní ve své známé pokrokovosti
nedaly by si ajíti nejmenší pochybení, kdyby

FEUILLETON.
Na rozoestí.

(M) Pepík Rybář byl na rozcestí. Ne jako
Herkules, který měl na rozmyšlenou cesty dvě;
před zrakem jeho otevíralo se cest a cestiček ne
sčíslné množství. Má se státi professorem? K to
mu má dobrý náběh; vždyt má čtyři roky uni
versity, přečetl Sudermanna a spousty Vymazalo
vých »Snadno a rychle.«< Má vystoupiti jako hr
dinný tenor? Hlas jeho jest jako zvon plný a
zvučný — ovšem s nádechem trochu pivním; či
má se dáti aktivovat za důstojníka? Za posled=
ního cvičení letos na jaře oblížely se, kde jaká
hezké blavička, za jeho vysokou, úměrnou po
stavou. Nu — nebylo by to zlél
„ — Onaale, totiž Pepíček Rybářů cítí v sobě
síly mravní a duševní tolik, še převrátil by svět.
Umí zpívat, dobře mluví německy, šermuje jako
Cyrano, sílu má do zápasů v cirku Sarassaní,
bystře hovoří a vtipkuje — a nyní neví co.

Kdyby žil v době loupežných rytířů, jedno
duše by ze svého bradu přepadal kolem jdoucí
kupce, unesl by nějakou krásnou hradní slečnu a
to by bylo živobytí! Zvláště kdyby byla jako
Boženka: Jeho roztomilá Boženka, s níž má dnes
„v půltřetí dostaveníčko! — — — Jejdamánky
ono už je čtvrt! — — —

Metrovým pokrokem béře se Pepča Rybářů
ke Kinského zahradě.

=Ruku líbám,slečno la
»Má úcta, pane Rybáři.«
Chladné přivítání, ale vysvětlitelné; matinka

Boženčina stojí vedle kvetoucí dcerušky.

"mím s panem Rybářem cosi promluvit. Počkém
ne tě za hodinu u dveří.«

A resolutním pohybem odloučena jest tro

——

se stalo, zvláště když hradecké řeholnice jsou
pokrokářům trnem v oku. Řídící školská sestra
má nyní vstoupiti do penge, a tu páni, jichž
je mimochodem řečenov Hradci poze několik
a kteří ve svém fanatismu vládnou městskou
klikou a jiché se jinak rozumní lidé obávají,
chtějí zameziti tomu, aby 56 po ní stala
jiná Školská sestra ředitelkou, a asmyelili sí
spojení škol měšťanských i obecných. Ač se
proti tomu stavělo učiteletvo, jež by bylo tak
okradeno o dvé nejpěknějších míst, odhlaso
vala městská školní rada, že je pro spojení
škol a doporučila totéž městskému zastu
pivelstva.

Pokrokáři přivedli ei do schůze školní
rady i rabína, kerý jinak vůbec do sezení télo
školská instituce nechodí, a tak pomocí žida, kte
rému na náboženství a školu nikdo eáhnouti
si nedovoluje, učiněn první náraz do katoli
ckých ne Škol, ale učitelek. Nepomobla ani de
putace učitelstva, která podala městskému za
stupitelstvu memorandum A prosbu, aby za
chován byl statas guo, totiž, aby necháno bylo
vše při starém.

Došlo ke schůzi dne 21. t. m.Městské
sastupitelstvo sedělo skoro lhostejně,přijímajíc
bez zájmn všechny důležité finanční i hospo
dářské zprávy a návrhy, v nichž jedná 8e 0
tisíce z peněz poplatnictva; vše odhlasovalo,
až přišla věc na pořadu devátá., Do shromá
ždění jako když ohodí. Jedná se o to, máli
se městské zastupitelstvo rozhodnouti pro spo
jení škol neb proti. Každý je si toho vědom,
če jedná se vlantně o věc zásadní, která jest
obratně zahalená a žastrbna.

Předsedající p. m. starosta Ulrich praví,
že byla u něho učitelská deputace, která žádala,
aby necháno bylo vše při starém. On sám pro
avou osoba jest také pro ponechání starého
pořádku, poněvadž obec tím vlastně nic ne
nšetří; odpadlo by pouze příbytečné, ale zá
roveň také dva konsumenti dobře sitnovaní.
Jinak je jisto, že škola dívčí potřeboje k ve
dení ženu a učitelka při spojených ústavech
ředitelkou se ©nestává. Důvod | pro spo
jení by byl ten, aby na dívčí škole nebyly
jeptiškv, ale laikyně. Ať je dosavadní zvyk

chu zarmoucená Boženka od zkoprnělého reka.
Ten cítí, že přijde něco nemilého.

*Pane Rybáři, mám s vámi projednati
vážnou věc. Děvče odrůstá a znimost vaše ne
béře žádného konce, Nevíme vlastné, čím budete.
Jednou jste tenorem Národního divadla, podrubé
chefem generálního štábu, potřetí professorem
spojených universit v Salamance. Čím vlastně bu
dete ?«

»„Milostivá panfe, odhodlává se ubožák Ry
bář k replice, »račte odpustit, ale cítím v sobě
síly k něčemu neobyčejnému. Věřte, že nebylo
nadanější hlavy nad Rybáře v celém gymnasiu
a universitě, nebylo zdatnějšího jednoročního do
brovolníka nad osobu, která v poníženosti před
vámi stojí, není lepšího šermíře nade mne v ce
lém klubu Alesianové, umím kopst, básnit, hrát
tennis, píšu feuilletony, mám krásný a cvičený
hlas, ve společnosti vždy svůj vtip dovedu uplat
nit, mám protekci, pan policejní rada P. je
mým poručníkem; věřte, že mám schopnosti ke
všemu výborné, Botenku miluji jako své oko;
mimochodem řečeno, jsem mistrný střelec, mohl
bych být fořtem, ale věřte, jsem na rozcestí, ne
vím, čeho se chopit, které své výborné vlastnosti
použít. Ještě myslím, že by se mi hodilanejlépe
dráha diplomatická a politická, ale k tomu jsem
jeté příliš mlád, teprve jest mi 25 let, a na po

po volbách. Za poslance bych se hodil nejlépe,
neboť věřte, milostivá paní, není výmluvnějších
úst nad ta, která vám všechnu tuto nešťastnou
sltuaci osvětlují.«

Rek domluvil. Pohlíží trochu úzkostné na
paní, v jejíž příjemné, obtloustlé tváři počíná se
ku podivu svítati,

»Teď dostaneš koše, myslí si Pepík Rybář
a hájí se dále: Mimo to, milostivá paní, znám
se v účetnictví, v obchodu, mám atátnici ze stát
ního účetnictví, tak že nebylo by mi těžko pro

ponechán; o to pouze jde, bude-li při kon
kursu inísta ředitelky obecné Školy rozhodnato
pro jeptiška nebo pro ačitelku světskou. Žádá
městské zastupitelstvo, aby tak jsko městská
rada vyslovilo se proti spojení obecných a
měšťanských škol.

Pan gen. vikář monsigo. Dr. Frýdek chce
též zachování. Školy obecné mají svoji zvláštní
samostatnou správu, kterou také zákon školský
žádá, a neděje-li se tak, děje ge to ze Šetraosti,
spořivosti. U nás však uení potřebí, aby se
poplatníci čtyř samostatných ředitelů škol
obecných a měšťanských báli. Po stránce pae
dagogické je nutno též vyslovili 8e pro nespo
jení. Škola obecná a měšťanská jsou školy dvě,
různé a Samostatné, a proto každá tá míti
svou hlavu a svůj zvláštní učitelský sbor, který
se každého měsíce schází v konferencích. Při
spojených školách obecných a měšťanských
měli by členové učitelského aboru konference
dvě, ředitel pak tři v měsíci. K tomu přistou
pily by jakési konference, jež dle nařízení nej
novějšího má konati ředitel a sbor učitelský
a rodiči, aby ožily styky učitelů s rodiči, tedy
byly by to konference čistě výchovné. K tomu
by však ani ředitel ani sbor učitelský časem
stačiti nemohli, což vidno je na Školách jiných,
již spojených. Ředitelmá mimo to hospitovati,
aby se přesvědčil o prospěchu žectva, a to mu
při sjednocení škol není dobře možno. Školy
vzrůstají stále paralelkami, přibývá čtvrtá třída
měšťanská, ta spousta administrační práce,
různé druhy klassifikace a vysvědčení, to vše
by hlavní stránka výchovaou ubíjelo. V prc
spěchu mládeže je si co možuá přáti speciali
eace, individualisování škol.

Další řečník p. prof. Mareš odporuje p.
starostovi i vsdp. gen. vikáři. Ta depotace
učitelstva, to nic uení. Těm lidem jedná se
pouze o zlepšení. Když bylo místo ředitelské
uprázdněno, učitelstvo se ani nebnulo, čekalo
na jisto, že školy budou spojeny. Tu několik
pánů, kteří na tom měli svůj osobnízájem, roz
vrtali věc tak, že bylo podáno mewmorandum.
Je to čistě cblebařské, to počínání oněch in
teressentů. Puedagegicky správné pak je slou
čení. Obě školy jsou Škola jediná (!!1), má

střednictvím svého poručníka nějaké místo u zem
ského výboru nebo u banky některé dostati,
jestliže by si to milostivá paní přalal«

Paní boubelatých tváří usmívá se již zcela
přívětivě: «+No— víte, mně a tatíkoví nebylo by
tuze příjemným, kdyby Boženka měla dostati
professora, vojáka nebo zrěváka nebo čím chcete
být, Ale vidím, že jste opravdu rozumný a vzdě
laný člověk, proto vám Boženku dám. Ale musíte
učiniti po mém. Vyložím vám to!«

A obtloustlá malá panička vsunula ruku
svou pod paždí užaslého Pepči. Vešli do zahrady
Kinského.

Po půlhodině vraceli se. Panf i Pepča zí
řící, spokojeni, berou se do Husovy třídy na
Smíchově, kde Boženka nedočkavě čeká již za
dveřmi. Pepík Rybářů zprostil se břemene ruky
nastávající paní tchýně a mocnými kroky ocitl se
u své sladké Boženky a nedbaje udivených po-,
bledů domovnice, uhlířky a hokynářky a radost
ného jásotu smíchovské mládeže, sevřel Boženku
do svých atletských paží. U nich stojí obtloustlá
matinka jak živá socha. vítězství s deštníkem
místo palmyv pravici— — — — — 77

Zprávy osobní a rodinné.*)
PhC. Josef Rybář

s chotí svojí

Boženou, roz. Kubálkovou,

dovolují si oznámiti, že sňatku jejich bylo po
žehnáno v chrámu Páně sv. Václava na Smíchově

dne 17. červnu.

Novomanželé dovolují si zároveň oznámiti,
že chvalně známý hotel »u černého koně« od

s) Za oznámení rázu soukromého platí se
dle řádek jako v rubrice »Hlssy z obecenstva.«



býti také epráva jediná. Hospitace ředitelů je
spíše umožběné, poněvadě ředitel obecné školy
masí míti tolik bodin učebných jako ostatní
učitelé, kdežto ředitel měšťaoských škol má
hodin pouze dvanáct, která mohou mu býti
eniženy na osm. Finanční stránka nemá výz
nama, poněvadě na místo ředitele obecných
škol příjde sem očitel jiný. My máme právo
jisté v otázce jeptišek říci si své mínění.
Všechny nčitelky zde i řídící jsoa jeptišky. Je
to uzavřená škola řeholoí. Poplatníci mají
právo na to, aby nemusely děti jejich chodit
do Bkoly řeholuí. Pak zůstává Škola bradecká
uzavřena pro rčitelky světské, kdežto, bude-li
avětský ředitel, pak ústav sesvětětí. Jeptiškám
se nijak neuškodí. Lokální nutností jest škola
řeholní odstraniti.

Vadp. gen. vikář dr. Frýdek polemisoje
velice šťastně s názorem pana professora
Mareše, že by škola obecná i měšťanská byla
jednolitá a protestoje proti jeho titalu „škola
řeholní“. Páni ředitelové sami Se vyslovili, še
+ případě spojení škol práce se bojí a že re
munerace není tak za to veliká.

V roztomilém světle ukázal se pan dr.
Zimmer. On byl proti sjednocení škol, aby ei
stav očitelský moh! polehčiti. Nevěděl však, oč
se jedná. Jedná-li se o to „zbýt se řeholnic“,
pak musí všechen zájem osobní stranou a „pře
avědčen" slovy p. prof. Mareše, jest pro spo
jení.
' Ino ovšem — setkaly se drě příbuzné
blavy. Pan professor Mareš, který mimochodem
řečeno vystudoval v kněžském konviktě v Pří
brami a na biskopskou nadaci, jeví Betím býti
pokrokářem, že 80 ukazuje vášnivým nepřítelem
toho, co bo vyživilo. V další debatě tvrdí p.
professor, že je to přece jen škoja jedna, na
mnoha místech školy ty jsou již spojeny a jde
to. Je to škola řeholní na útraty obce a ta
musil býti odstraněna. Jeptišky mají právo na
to, jsoucezkoušeny,Abyučily; nikdojimtoho
práva uvbere, ale kdyby tu nebylo ačitelek
řeholních, bylo by zde pět učitelek světských,
jež by byly finančně na prospěch městu více
než řeholnice, jichž služné jde ve prospěch
řehole, která v městě Be nekonsumuje /!/!).
Pan Russ je pro důvody Únaněčníproti spojení,

. Divecký jako organisovaný učitel pro 8po
Jení, poněvadž to zájem školy žádá, aby ne
byla určitě konfessijní.

Zdvižením rakou, ne hlasováním přijato
spojení a odporočení jeho zemské školní radě.
Městské zastopitelstvo jednalo poprvé o věci
tak zákolisně důležité u rozhodlo se proti ro
zumu, svedeno jsouc pávy pokrokáři.. Jde 0
stanovisko zásadní. Jest jisto, že vejde o
nio jiného, než o to, aby lidero, kterým je
protivno každé slůvko modlitby, víry a zbož
nosti, odstraněny byly 8 očí ty tiché, trpělivé
a vzorné očitelky, které nejen u dětí, ale u
zdejšího obyvatelstva vůbec dobyly si obliby a
vážnosti veliké. Za jejich vedení obecná dívčí
škola v Hradci Králové jest ústavem paedago
gicky nepoměruě výše stojícím než školy jiné,
na nichž zbrkle září pokrokářská kultara. Oče
kávame, že obyvatelstvo hradecké bez rozdílu
vyznání vzchopí se na obranu vzorných učitelek,

rodičů svých převzali, novým komfortem opatřili
a p. t. pánům hostům se vynasnaží co nejlépe
vyhověti.

Mluví se německy, italsky, francouzsky, špa
nělsky, anglicky, švédsky, rusky, turecky, maďar
sky a chorvatsky,

Pepča Rybář stal se hotelierem. A stkvělé
vlastnosti jeho se osvědčují znamenitě. Ku poba
vení hostů zpívá svým krásným zvučným tenorém,
svou velikou výmluvností a učeností omamuje
posluchačstvo »štamgastů«, cizinci u něho jsou
vítáni německy, italsky, francouzsky, španělsky,
anglicky, švédsky, rusky, turecky, maďarsky a
chorvatsky, zkrátka Vymazalovy »Snadno a rychle
přišly k plnému použití a uznání.

Známé již ze studentských dob koštéfetví
Pepčovo piv a vin, jakož i brillantní jeho hra na
kulečníku přišly k platnosti, obchod vede přesně
dle zásad státního účetnictví. Podomka prý ne
potřebuje, má sílu jak slon. Slečinkám cituje Su
dermanna, »bulkáře« baví k popukání svou uzná
níbodnou fantasií v oboru tvoření vtipů a anekdot,
Ve své nové uniformě měšťanské jízdy pražské vy
blíží velebné jak bůh války, nejméně ovšem jako
chef generálního štábu. M strné své oko ve střelbě
osvědčuje ve své vlastní honitbě, Diplomatické
své nadání a politickou zdatnost osvědčuje ve
společenstvu živností bostinských, kde učinil zá
viděníhodnou kariéru starosty úctyhodné této
korporace během necelých 2 měsíců.

Protekce jeho, pan policejní rada P. pomáhá
mu z brynd a pokut pro předrženou policejní
hodiou.

Boženku má rád s Boženka jeho zrovna
tak, jako by žili na hradě loupetného rytíře. Mi
mochodem řečeno, pochybuji, že oloupení kupci
tek ve středověku lupiče proklínsli, jako proklí
nají cestující Pepčovo ostální účetnictví.«

(Moblo by se též nadepsati: »To bys papal,
vid, filosofele)

jakými bez odpora jsou, třebaže mají „neštěstí“, ©
že jsou řeholnicemi. Doufámě téš; že očitelstvo
konečně prohlédlo, oč so vlastně jedná a vzchopí

se pok vedení, které je okrádlo o dvě nejlepší místa v celám okolí.
My pro budoucí dobu budeme si věc tuto

bedlivě pamatovati|

Dopis z Prahy.
Mladočeši na Vinohradech prohráli mao

dát. Jest to zase jeden bolestný doklad pro
mladočechy, že to se stranou jejich jde e kopce.
Příčiny toho jsou rozličné. Nejsme vě -k tak
stranničtí, abychom tvrdili, že rozpadávání
strany zavinili vůdcové, Dává-lise vlna mlado
českým poslancům, že nedodělali se značněj
ších úspěchů ve Vldni, pak třeba konstatovati,
že bohatě prostřených stolů nebyla by nám

řinesla ani strana jioá. Ze zkušenosti víme,
jak ministří rakouští umějí dobře manipalo
vati politickými silami a jak je dovedon
obratně seskopovatl proti nepohodlným žada
telům. Proto zdůrazňování politických neú
spěchů mladoeských pramení buď z nevědo
mosti, což ovšem pro politický rozbled volič
stva bylo by vysvědčením málo lichotivým,
anebo pochodí ze strannické agitace, která a
nás již dávno láska ka pravdě bodila mezi
bezcenné harabardí. Obě příčiny tyto json asi
vzájemně spojeny a mají obě svůj díl, Jinak
ovšem třeba uznati starou již pravdu, že mla
dočeská strana po celou dobu svého života ne
vynikala ruchem agitačním, nedonikala svojí
žurnalistikou v nejširší vrstvy lidové a nevy
chovala si dorostu, kteréž nedostatky rázem
uplatnily se při prvé zkoušce rovoým blaso
vacím právem.

Odtud čerpati jest poučení i pro slrana
katolickou. Za vlády rovného hlasovacího prá
va agitační činnost musí se rozběhnonti na
všechny strany a žádné mlato nesmí býti tak
nepatrné, aby tam nezasahovala. Za nynějších
poměrů nelze se také spokojiti, když v tom
onom místě čte se několik výtisků katolického
listu. Myšlenky zaplavají a strhají davy, a
proto nejjistějších výsledků lze dosahovati roz
větveným laciným tiskem, nabízeným v čae i
nečas. Doba jest kritická, ale zároveň pro ka
tolíky příznivá, jestliže každý vlivný činitel
pochopí svoji povinnost a přiloží raka ke
společnému dílu. . +

+

Zastoupem žurnalistů ve sboru obocníchstar
ších král. hlav. města Prahy. Není v Praze stavu,
který by na radnici Staroměstské nebyl za
stoupen, ať se týče již politického zbarvení
či té nebo oné kategorie živností a řomesel,
nebo vědy a umění. Zasedajíť ve sboru archi
tekti, stavitelé, právníci, professoři, učitelé, ře
meslníci, továrníci, zástupce duchovenstva, děl
victva, velkého průmyslu, státních i samospráv
ných úředníků a j. Jediný stav není doposud
v obsoní representaci zastoupen: stav žurna
listický. Nepopře dnes žádný rozumný člověk,
že žurnalistika získala si trvalých záslnh o
život veřejný i o českou samosprávu. Záslah,
jichž nestranný tisk ci zjednal o zlepšení po
měrů na Staroměstské radnici, nebude zajisté
Dikdo podceňovati, kdo zná nynější rozsah a
význam tisku vůbec. Proto nebude zajisté ni
komu 8 podivem, že i žurnalisté počínají se
domábati zastoupení ve sboru obecních starších
král. hlav. města Prahy. Ve výbora Spolku
českých žarnalistů bylo o celé věci pojeduáno
a usneseno při doplňovacích volbách, ješ badon
konány příštího měsíce října, kandidovati jed
noho s členů spolku do sboru.

Usnesení podobné nutno jenom scbvalo
vati v zájio rozvoje samosprávy obce pražské
i v zájmu všeobecném. Zástupci žarnalistiky
zajisté by neušly mnohé zlořády, pravíme zlořády,
jež opakují se rok corok a jichž odstranění no
viny neustále se dovolávají. Kdyby čelný žarna
lista ve sboru zasedal, masil by jedním rázem
odmítnonti řeči, které z úst tak mnohého pana
konšela bývají pronášeny proti tisku po způ
sobu malostranského pana Hubáčka — — —
Tento pán se zvedl ve sboru, aby protestoval
proti zprávě jistých pražských novin, slovy
následujícími: Ten pisálek napsal lež jako
staroměsteká věž — a já prohlašuju, še nemá
o tý věci ani „dunet“.

A oč vlastně Blo? — V novinách oněch
-bylo uveřejněno, že posvíceoská elavnoat v chu
dobinci a ev, Bartoloměje v Praze na Novém
Městě působí trapně, když se ukazuje návštěv
uíkům a hostům několik pěkně upečených hos
jako oa výstavě, z nichž porce starým chi
vancům při obědě však se nepředkládají jen
tak zdarma, nýbrž — prodávají ... Tento
trapný fakt nezmění žádné problašování, že věc
je nepravdon, když jest svatosvatou pravdou,
jako sta a sta jiných podobných zaručených
skutečností. Z obecních starších nepozvedl se

„ani jediný, aby pravdo v novinách oveřejněnou
přivedl ku platnosti.

Spoluúčast obratného a skušeného žarna
listy ve sboru — které mladočeské sdružení

se vytrvale vzpírá — může obeobítmseštostem pražským býti jenom ba prospěch; o
obecním věstníku, jaký 6 vydává a ktětý
není vůbec ani ku poačení úí k potřebě, dů
nemluvíme. .

*

Nová repremiační hodnost.V krazich při
matorskému stoloi blízkých projednávají a
Staroměstské radnici otáska, zda-li nebylo by
vbodno zříditi u Městské spořitelny prašeké
místo honorovaného vicepresidenta, které by
bylo propůjčováno někdejším starostům města
Prahy po vypršení období jich úřední činnosti.
Praví ee, že resigaace obecního staršího JUDra
Vojtěcha Friče, udavší se v minulých dnech, jest
s toutootázkou v těsné souvislosti, a že uvedený
tuto bývalý obecní starší jest prý vyhlédnut za
prvého vicepresidenta Měst. spořitelny pražské.
Nejsme nikterak proti tomu, aby zaslouživším
se mužům oobeo Pražskou bylo vděčně uznáno
trvalým nějakým otlšedněním, že jejich spo
loobčané nznávají záslahy o lepší budoucnost
i pokrok Pražských měst, Ibé nemohli bychom
pronésti svůj souhlas se zřizováním nových
míst reprosentačních a značně honorovaných
sa nynějších neblahých foaulaloh poměrů v obci
Pražské. Proto pouze zaznamenáváme tyto věci

podobné úmysly, nežli e nimi přijdou před ebor
obecních starších jako e věcí úplně hotovoo.

Nedostalek isolační nemocnice © Praze. Ne
štovicová epidemie, která koncem letošního
léta překvapiia Vídeň, vzbudila oprávněné o
bavy i v Praze. Obavy tyto jsou tím vášnější,
Zev Praze není s dostatek postaráno o řádnou
a hromadným onemocněním vyhovující nemoc
nici isolačaí. Jest sice několik baráků, sbado
vaných opodál Karlova, připraveno pro případ
vypuknatí epidemické nákazy, leč v barácích
těchto jest pouze nepatroý počet lůžek a také
jejich zařízení nikterak nevyhovaje. Proto po
divením naplniti musí každóho, že ve sboru
obecních starších, kde věnuje 8e pozornost i
nátěru třebu sebe více zastrčenější mřiše, do
posud nikdo nepřipsdl na myšlenka ařízení
řádné isolační nemocnice v Praze. Představme
si následky, kdyby — nedej Bůh — vypukla
v některém z pražských měst náhlá epidemie!
Všechny pražské veřejné nemoenice jsou bez
toho nemocnými stále přeplnény, tak še i nej
tižeji poutižení nemocní must mnohdy čekati
docela několik dní, nežli je mohon přijati, což
v případě vznika náhlé epidemie musilo by
míti následky nejosudnější. Inu ovšem, na zří
zení koňského sávodiště u Obuchle bylo po
ruce bezodkladně čtvrt milionu korao,u proto
nebude se dostávati poněs, když některý z 0
beoních starších vezme tato myšlenku za svoji
a podá v příští ecbůzi příslošný návrh. Pokud
se týče obav před vypuknotím epidemie nešto
viční v Praze, uutno znovu s veškerým důra
tem volati příslašné orgány k ploční povin
ností, které v zájmu bezpečnosti zdravotní na
se vzaly, a nalébati, aby 80 zřízením nemoc
nice |sotační neo . Zttzování podobných,
všeobecu užitečných institocí nelze přece od
kládati až do doby, kdy bade opravdu zlo, až
pobespečenství opadne přímo na hlavy obyva
telstva — — —

. +
o

Výsledky agitace proti plnění německýchškol
v Praze českýmidětmi. Letošního roku pražský
denní tisk věnoval mnohem větší pozornost
zápisu českých dítek do německých škol v Praze,
než-li v letech minulých; leč nezdá ve, že by
výsledky bývaly nějak úspěšnější. Vněmeckých
školách pražských po letošních zápisech počet
českých dílek ami meklesl. Důsledky toho nutno
hledati v tom, še celá akce vedla ge pouze
v novinách, tiskem a nebyla prakticky pro
váděna. Z obecních starších a městských
radních neiutervenoval při zápisech v němec
kých školách ani jediný, ačkoli jim příslušelo
osobolm zakročením spolupůsobiti, aby česká
mládež byla uchráněna duševního otnpování
v německých školách. Jedinó osobní zakročení
obecních starších mohlo v německých školách
ucbrániti tak mnohé české dítě zhouby; leč
tito pánové, kteří s velikým úsilím o to povždy
stojí, aby do obecního zastupitelstva se dostali,

i v ohledu zdobydým zapomínají konati svojipovinnost. Kdyby prováděn prakticky jenom
stý díl agitace, k níž movinyvybízely, za součin
nosti všech, kdož pochopají nebezpečenství,
jemuť česká mládež v německých školách jest
vystavena, nikdy by mebylomohlo dojíti v Prato
k ostudě,žepo dlouhémpoučovánía vybísekí
rodičů, aby nepomáhbali udržovati německé
školy v Praze, téměřpří starém
s německým školám čoských ditek nenbylo.
Ostatně jest na bílední, že, má-li nějaká po
dobná akce býti provázena fÍspěchy, nůtno,
aby prováděna byla soustavně od osoby k osobě



po celý rok, a nikoli teprve několik dní před
zápisem do škol pouze veřejným tiskem, Přese
vše rozšíření novin jest ještě množstvírodin,i
zámožnějších, kde denní list objeví se pouze
v neděli, ba mnohdy ani v neděli ho nečton.
Že proto do takovýchto rodin tištěné slovo
agitace nepronikne, jest na bíledni, a mosí
býti zaměnéno agitací osobní. Takovou dovedou
prováděti ovšem jenom Němci, jak dokazují
v území zněmčilém, kde úspěchy jejich jazy
kového postopu bez agitace osobní zmenšily
by se na to nejmeúší,

Obrana
(3) Kdo ze všecko o svoji vzděla

mest bejí. Velice se bojí o svoji kulturní
povýšenost „Ratibor“. Lká v čísle 38., jak
maloměsteké kraby uplatňají společensky vy
zývavě bojovná „kohouty“ klerikalismu, mluví
o Bervilnosti vůči takovému výbojnému „ko
houtovi“, docela ví o zaprodávání duší našeho
lidu, aby mohly být nadále vyssávány pro
kapsu lačného „popa“. Klerikalismns nepřímo
prý ovládl všecky (II) úřady.

Věra jest strach, aby ta „klerikální
hydra“ nenabyla tak veliké moci, až by bylo
znemožněno vysoce odvícenému „Ratibora“
utráceti své kultarní názory o „lačných po
pech“. A pak považte! „Ratibor“ by ani ne
mohl na příště opakovati svůj významný ob
jev, že biblický Job nebyl stižen malomocen
stvím, ale tercierní přijicí, že bible navádí ke
krvesmilství, nemohl by citovati bibli volně,
až zlovolsě, atd. A tím by vědecký pokrok
utrpěl ránu velikou.

Ale až ta hrozná doba vědeckého útisko
uastane, rozhodně se svět nezboří, jestliže se
dovolí „Ratibora“, aby masopustním vystupo
váním „drtil“ vědu proslulých biblistů jako
dr. Masilo, dr. Hazaky, Boentschaa j.

O rozvoj vzdělanosti bojí se „Čas“, který
uveřejňoval lži a sprostácké útoky Macharovy
a který vlídné přeblíží barbarská násilnosti
sociálních demokratů. Taky rudá „Zář“ukrutně
se bojí klerikální temnoty. Na př. sdělila dns
4. července, „co napsal Hus ze žaláře o „sva
tém“ a „neomylném“ koncilu tridentském,
který bo odsoudil k smrti.“ — Pak by tako
vou věda přednášeti nemohla,

O vývoj své vzdělanosti atrachojí se ně
mečtí buršáci, nad jejichž kulturuími činy
Praha přímo trne; proto se zůčastnili schůze
namířené proti bohoslovecké fakultě katolické.
Taky Svozilův „Moravský Kraj“, jehož spro
sťáctví sama „Osvěta lidu“ kárá (a to už něco
znamenál), s obavami hledí vstříc možné kal
turní pobromě, a? by ti „černí“ zvítězili. Sc
cialisté, kteří zachraňovali v Hořicích kolturu
vytloukáním děkanských oken a v N. Městě
násilnickým řevem, pějí žalozpěvy nad proti
kaoltoroím pklerikálním“ nebezpečenstvím. A
tak se všech stran jest zahájena osvícená palba
„do černých bavranů“. A pak že smysl pro
ušlechtilou kulturu mizíl“

Politický přehled.
Sněm království Českého zasedá již od 28,

t. m., ale po nějaké pronikavější práci není ani
potuchy. Co se ve stranách českých před. zahá
Jením sněmu navolalo po velepotřebné a neod
kladné práci sněmovní, a teď všecko jako by za
padlo. Dny snémovní jsou sečteny, noboťtNěmci
staví so proti všem českým požadavkům. Dosud
probrány jenom drobnější záležitosti. Jiné sněmy
pracují účinněji; aněmování jich má býti ukon
čeno 8. října. — Při užší volbě říšského poslance
na Král. Vinohradech mladočeský kandidát pro
padi a zvolen kandidát národně soc. Choc. — Při
jmenování soudních úředníků v Čechách pomýšlí
prý ministr spravedlnosti opát na povýšení vět
šího počtu českých adjanktů extra statum. —
Návštěvě velkoknížete Vladimíra ruského a rus.
ministra zabran. záležitostí Izvolského ve Vídni
přikládá ne politický význam.

Vyjednávání o vyrovnání rak.-uherském zase
v prachu. Vláda uherská anaží se, aby do 10.
října bylo vyrovnání rozoodnuto, ať již příznivě
nebo nepříznivě. V případě, že by vyjednávání
nevedlo vůbec k výsledku, učiní obě vlády pří

(pravy, aby každá polovice říše samostatně upra
vila hospodářský poměr. V takovém případě na
stal by poměr reciprocity, t. j. na venek zůstala
by oelní jednota a uvnitř panoval by volný ob
chod. — Maďaři jsou velmi pobouření zprávami, že
v sobota a v neděli meškali rumunský předseda
ministr. Btordza a mínistr vnitra Bratianu v Sed
mibradaku.

Dle dosavadních výsledků volby volitelů
do ruské dumy svolení většinou šivlové umírnění.

V Marokku chystá se přese všecko ujišťo
vání k novým bojům. Vzdorosoltán Muley-Hafid
8 dobře opatřenou armádou 10000 mužů postu
puje na sever proti Francouzům. Některé kmeny
domorodců poddaly se -francouzskéma generálu
Drndeovi, jiné vzdorují dále.

Z činnosti katol. spolků.
Z B. Újezda. Minuléneděle konánabyla sde

organisační přednáška p. sekr. Mužíka, jež měle
za výsledek přistoupení 48 mužů do organisace
katolické. Ve schůzi samé zvolení byli za předsedu
dp. Bobek, místopředsedou p. Kutík, zapisovatelem
p. Zima. Po půldruhá hodiny trvající přednášce
referencově krátkými slovy promlovil dp. Bobek,
jenž děkoval všem přítomným za četnou účast a
p. řečalkovi za pěknou řeč. Za důvěrníka zvolen
byl p. Kutík z Bílého Újozda, za výbory p. Vogl
z Mastí, p. Kosek z Hrošky, p. Jan Svoreml.
z Roudné, p. Sedláček z Ještětice. Hlavní zásluhu
o založení organisace má dp. Bobek. Nově zalo
šené organisaci přejeme plný zdar a mnoho píle
v práci další.

Zprávy místní a z kraje.
Nejd. pan biskup odjíždídnes v pátek

přes Prahu do svého rodiště ©Mníšku, kdož
bude míti v den sv. Václava alavnou ponti
fikáloí mši av. Odtud pak vrátí se ke dni 4. října
na několik dnů do Hradce Králové.

Zprávy dlecésní. Ustanoveníjsou: pan
Vojt. Láska, koop. v Pouchově, za kaplana do
Kněžic; p. Jindřich Láš, kaplan v Čermné, za
kaplana do Ponchova; p. Karel Dvořák, kaplan,
za administrátora v Týniští; p Jiří Blinka, kate
cheta v Bystrém, za administrátora ve Svojanové;
p. Václav Sokol, administrátor v Ústí n. Orl., za
adminietr. do Čermné;p. Ant. Symon, kaplan, za
administr. v Bojanově; p. Adolf Odvárka, kaplan
v Mladkově, za zat. kaplana do Holic; p. Rudolf
Wascbicsek, administr. ve Velké Úpě, za koop. do
Mladkova; p. Robert Vala, kaplan v Čermné, za
kapl. do Ústí n. Orl.; p. Jos. Pácal, koop. ve Svo
janově, za osob. kaplana do Smidar; p. Václav
Oliva, kaplan v Bělé, za kapl. do Cerekvice; p.
Jan Waschiczek, koop. ve Štokách, za kaplana do
Karlí; p. Benno Melder, kaplan v Č. Verneřovi
cích, za koop. do Marešova; p. Jos. Havel, kapl.
v Dol. Dobrouči, au kapl. do Kostelce u. Orl.; p.
Jan Hampel, koop. v Marešové, za admipistr. do
Č. Verneřovic. — Na odpočinek vstoupil: p. Frant.
Koblischke, farář v č. Verneřovicích; p. Frant.
Uhlíř, farář ve Svojenové. — Uprázdnila ge fara
v Českých Verneřovicích, patron. vys. důst. kathe
dráluí kapitoly v Hradci Králové, ode dne 16.
září 1907.

-| Ve schůsi městské rady dne 19. září
1907 učiněna byla tato usnesení: Vzat byl na
vědomí přípis okresního výborn, kterým byla
schválena změna regalačního plánu v bloku V. a
VI. a po obou stranách silnice ku Pražskému
Předměstí. Dá se povolení k stavbě továrny p.
J. Katschnera v bloku V. — K žádosti p. Jos.
Hajlicha povolí se adaptace v domě čp. 197—8.
— Ku žádosti p. Fr. Cbrudimského zřídí se aa
jého náklad zděný plot u jeho zahrady, sousedící
se sady na Žižkově náměstí, měst. techn. kanc.
Týž se vyzve, by předložil plán na oplocení za
hrady své ve třídě Čelakovského. — Českému
zemskému svazu ku povznesení návštěvy cizinců
v Prase poskytnut byl příspěvek. — Panu K.
Peerovi povolí se adaptace v domě čp. 258 a zří
zení přístavby tamtéž. — Stížnost bospodářakého
spolku pro okolí Hradce Králové ohledně prů
běhu sobotních trhů vzata byla na vědomí. —
Policii se nařídí, by pečlivě dbala zachovávání
pořádku o těchže trzích. — Žádost p. J. Fialy
za svolení k zřízení výkladní skříně na domě čp.
140 vyřídí se příznivě, jakmile předloženo bude
svolení majitele domu. — Dá se avolení k úpravě
v domě čp. 121 Luterova ústavu. — Fé. Kress
a Bernard pronajme ae pozemek pro skladiště
v pravé dolní kotlině labské. — Vzat byl na
vědomí přípis okresního výboru, dle něbož byl
jmenován p. Jal. Russ, městský radní, vrchním
rozsudím v záležitostech škod bonbou a zvěří
způsobených. — Podá se příznivá zpráva c. k.
okresnímu bejtmanetví o žádosti p. |Jos. Baudyše
za koncesci olektrotechnickou pro zdejší město.
— Výměr c. k. okres. hejtm., kterým povolena
byla kantina p. M. Petříčkovi v novostavbě p.
dra. Aningra, béře se na vědomi. — Čítárač Pa
lackého darojí se 3 m dříví. — Pfípis p. Jakuba
Bondyho v ČeskéSkalici, že nereflektuje více
ne odprodej pozemku pro stavbu továrny, vsat
byl na vědomí. — Městské Klicperovo divadlo
propůjčí se „Pokrokovému klubu“ na dny 27.
září a 27. října t. r. k uspořádání přednášky p.
říšského poslance dra. Fr. Drtiny. — Paní Em.
Waldekové povolí se zřízení splachovacích sá
chodů v domě čp. 116. — Paní Anně Láskové,
majitelce domu čp. 236, povolí ge provedení
stavebních změn dle nového návrhu. — Žádost
pana MUDra. Václava Durdíka, praktického lé
kate, o udělení místa policejního lékaře, postoupí
se k rozpočta na rok 1908. — Vypíše se ve
řejně konkurs na nadaci Laušmanovskou pro stu
dující c. k. vyššího gymnasia. — K žádosti od
boru © „Českoslovanské ©Obchodnické | Besedy“
v Hradci Králové propůjčí se divadlo Kliope

rovo ka uepořidání přednášky cestovatele p. Jos,Hlonchy „Ó Japonsku a Japoncích“ na den 5.

Hjna 1907 a tělocvičné jednotě „Sokol“ zde ku
přednášce p. Hš. posl. dra. Fr. Drtiny na den
26. září 1607. — 81. Zdence Nekovaříkové po
volí se úprava konírny v domě čp. 406. — Ústav
pro hluchoněmé požádá se, aby badovu bývalého
ústavu opatřiti dal novým světlým nátěrem. —
Poukáže se k výplaté dar z milosti býv. obec.
bajnému, jedna chod. podpora byla zvýšena, jedna
žádost o besplatný byt a jedná o poskytnutí
prádla a obuvi byly zamítnuty.

Jak se bejovalo protl jeptiškám.
Kdyby pokrokářští úskoční chytráci se nemusili
ani trochu báti zodpovědnosti, sám Bůh ví, jakou
humanita by vůči jeptiškám provozovali. Malý
příklad. „Oavěta lidu“ přinesla z Hradce Králové
r. 1904 zprávu, že nezkoušené jeptišky naučí žá
kyni za 2 roky hrát na housle tak, že neumí
pak ani řádné vzít housle do ruky. O tom vycvi
čení žákyň by se dalo lháti ještě dost snadno.
Největší lež podobného rázu může nazvati „Oav.
L“ svobodnou a dovolenou kritikou a basta! Pak
se s ní hádejte. Ale zákefnicky lháti o „nezkou
šených“ jeptiškách, nato jest potřebí přece jenom
větší porce drzosti. Takové podvodné denunciace
jest schopen pouze pokrokový farizej, který la
mentaje nad „podlou denuuciacl“, dovolí-li si ka
tolický list upozorniti pokrokáře na jeho povin
nost. Ale zlehčovati prolhaným sdělením vzděla
vací činnost bezbranných žen — to už je v po
řádku. — Leč uvedenou drzou pomluvou ještě
neskončil pokrokářský umravněnec avoje tažení.
Když „Obnova“ dle řádných informací napsala, že
jen ty jeptišky hře na housle a na piano vyučují,
které složily z příslušného nástroje před c. k.
zkušební komisí zkoušku, tu „Osv. lidu“ prohlá
Bila jednoduše a krátce zprávu „Obnovy“ za lež,
což prý „netřeba ani podotýkat.“ — Jaké vlastně
přísluší jméno takovému jednání? Snad se pravý
název najde, až bude botova nová terminologie
vyšší pokrokářeké morálky, která praktikuje zá
sady tak prazvláštní, až by nad tím některý tre
stanec žasl. Místo charakterního odvolání lež znovu
opakovati a vipiti nad to ze lži Časopis pravdu
oznamující, na to jest potřebí vskutku svědomí
pokrokářského. „Obnova“ tadíž na opakování be
zectné denunciace odpověděla takto: „Obecenstva
králoré-bradeckému sdělujeme, že Be může pře
gvědčiti nahlédnutím do vysvědčení v pensionátě o
tom, jak drze „Osv.“ dovede opakovati usvědčenou
lež“. A přišel snad některý pokrokář do pensi onátu se
přesvědčit o pravdě? To musíme znáti dobře tyto
lidi. V ústech samá hesla o pravdě, poctivosti, po
kroku, a při tom tito jízlivci škodolibě se usmí
vají, když jejich orgán vhodí do světa mrzkou lež.
A „Osvěta lidu“ spekulovala při avém urputném
Ibaní dosti dobře; znala své lidi. Věděla, že má
lokterý z nich o té záležitosti bude čísti také
odpověď „Obnovy“. Lidé ti jsou tak zfanatisování
hrubým tiskem pokrokářským, že při zmínce o ka
tolickém Časopisu jen se vysmějí. To má býti
pokrok ve volném myšlení!! — Z bezactného
útoku „Osvěty L“ jest každému nestrannému po
zorovateli patrno, že poctivých zbraní pokrokáři
proti jeptiškám neměli, když se z nouze utekli
k takovému hnusnému podvádění veřejnosti. A
napsal aspoň jediný horlivý pokrokář zdejší „Osvětě
1.“, aby takovou lež opravila? „Osvěta 1.“ denun
covala prolhbanou zprávou jeptišky před hradec
ckými rodiči. Což kdyby tak jiný list napsal o
skoušeném pokrokářském paedagogovi, že zkoušek
nemá a tak jej chtěl připraviti o důvěru rodičů?
Celý vagon ušlechtilé a ustálené terminologie po
krokářské by byl na něho vysypán. Srovnejte
8 jednáním „Oavěty 1.“ její farizejský výrok jindy
pronešený: „Nebylo nikdy naším zvykem úmyslné
někomu ubližovati.“ Tak! — A jak ta pokrokářská
logika bezsásadně kličkuje, jak tančí bned na
pravo, hned na levo, patrno z následujícího. Když
známý Juda ve svém fanatiamu lhal, že lidské ná
boženatví bylo vždy řemeslem a obchodem, tu
pokroková veřejnost hlásala hlasem velikým, že
vychovateli mládeže, který ve škole dobře své
povinnosti plní, má se dovoliti mimo školu plná
svoboda; vždyt prý Juda má býti také svóprávným
občanem. Nemá před úřady odpovídati za to, co
mimo školu píše. A ejhle, co praví pokrokářská
moudrost teď o jeptiškách! Ať už plní tyto vy
chovatelský svůj úkol ve škole jakkoli, dopouštějí
se velikého přečinu tím, že ve svém soukromém
životě řídí se pravidly řeholními. Pokrokový pae
dagog smí mimo Školu hlásati zásady protichůdné
učiva tomu, jež jest pro školy naplněné katolickou
mládeží ustanoveno. Leč jeptišky mají zaměniti své
roucho šatem světským, nemají žíti životem řehol
nickým, ačkoli taková životospráva nijak de ne
příčí duchu zákonů vydaných pro učitelky. Prý
dle pana Mareše poplatníci mají právo na to, aby
jejich děti nemosely choditi do školy řeholní. Jen
pozor, pane pokrokáři, na zbraň dvojsečnon! To
by zase dle tóže logiky katoličtí poplatníci mohli
říci, že mají právo na to, aby jejich děti uevyu
čoval evangelický p. učitel Vraný. Zajímavo, jak
p. Mareš, ctitel Masaryka, hlásajícího boj všem
konfessím dosavadním vůbec, dozedl se spojiti
8 representantem konfesse mojžíšské proti řebol
nicim, vyznávajícím víra většiny českéno národa|
Tedy representant konfesse té, k níž národ náš
nikdy nepřilnul a nepřilne, jest Masarykovci přece
jenom dobrý. — Vzpomínáme, jak představena
gestra Pankracie bylu vyznamenána Za své pae



dapgické sáslahy samým mocnářem, jakou tečměl při slavnostním aktu sám místodržitel. rada
p. Steinfeld, jak p. inspektor Krčmář zaslouženě
chválil paedagogickou Činnost jeptidek vůbec. A
slavnosti té zúčastojlo se obecenstvo všech vrstev,
dávajíc svojí četnou přítomností důkaz, že práce
Školských sester dochází všestranného uznání u
lidí nepředpojetých. — Nám se jedná výhradně
o sásadu, o to zda ti, kteří mají v ústech plno
náboženské snášelivosti, mají odatrkovati zkoušené
učitelky již pro jejich-šat řeholol.

Novinářská výstova v Hradci Krá
lové, spojená a výstavkou sokolskou, otevřena
jest od 15. do 29. září t. r. v Sokolovně králo
věbradecké. Výstava obsahuje msteriál, o němž
nikdo neměl tušení; vždyťtéměř veškeré místnosti
veliké Sokolovny takořka nestačí, by ohromnou a
pestrou spousta všech časopisů českých, sloven

mojaly lužickc-srbských, zabraničvích a americkýchpojaly. Střed výstavy tvoří poprsí Havličkovo to
noucí v svěží zelení a kol něj kupí se celá Česká
současná obec novinářeká, fotografie novinátů-poli
tiků i nepolítiků. Výstava representuje se velmí
pěkně, vše krásně, účelně a přehledně sestaveno
a opraveno. K výstavě pojí se čítárna všech vy
stavevých časopisů a každý stav, každý jednotlivec
nalezne ta podněty ku přemýšlení a pončení, a
zveme proto celou českou veřejnost k hojné návštěvě.

C. k. vyšší roálka v Hradci Král.
Na počátku škol. roku 1907/8 přijato do I. třídy
61, do IL tř. 80, do III. tř. 86, do IV. tř. 70, do
V. tř. 40, do VÍ. tř. 50 a do VII třídy 37 žáků,
celkem 424 žáci. Třídy I —IV. rozděleny v po
bočky.

Pameráma Národní Jednoty Svvero
české v Hradci Králové ua Bíleu věší
vystavuje od 28. září do 4. říjaa Vlaské Be
nátky, zvané „královnou Adrie“, které po celý
rok jsou nejvýš vděčným cestovním cílem lidstva.
—- Příští serie: Boraeo a Nová Ouinea.

Pozor na překupnmíky. © týdenních
trzích v Hradci Králové jest sice přísně nařízeno,
aby překapníci nakoupili si drůbeže a j až o ho
dino později po zahájení trhu. První hodina jest
výhradně pro domácí konsumenty. Ale toho ně
které cizí překupnice nedbají. Číhají na přibylé
právě do trhu vesničany, nenápadně je přidrží,
aby nemohli zvěděti, jaké ceny jsou v trhu, a
lacino skoapl věe. Podobný případ stal se minulou
sobota, kdy ostražitá překupnice přepadla náhle
chudou venkovanku a rázem koupila od ní 13 has
po 4 K, ač v trhu 8e platilo daleko více, a při
tom byla ještě tak drzá, že domácí jedné paní
chtěla vyrvat husu, kterou si vybrala pro sebo.
Nastačí-li bdělé oko strážníkovo na podobné pře

may tu se domácí konsumenti musí sami rázněopřiti.

Skremný dotaz. Poněvadžobyvatelstvo
nábřeší Františka Josefa, ulice Čelakovského a
Havlíčkovy stále ještě jest obtěžováno kouřem
z továrny páně Singrovy, domolvají še mnozí, že
pán Singer zapomněl vykonati to, co třeba k od
stranění této vady, anebo bylo vykonáno něco, co
enad pomohlo k úspoře topiva, avšak neodpomohlo
vnikání kouře do okolních budov. Kdy bude sjed
nána náprava?

Všeobecná úvěrní společnost, u. sp.
e r. o. v Hradci Králové, aby odpomobla
citelnému nedostatku topiva, odhodlala se obsta
rávati svým členům uhelné brikety výborně hořiel
a znamenité výbřevnosti, tak že všichni, jimž do
sud tyto dodány byly, jsou velmi apokojení. Jak
veliký jest nedostatek uhlí v Hradci Králové, vy
svítá nejlépe z toho, že během 10 dnů objednáno
bylo u výše nvedené společnosti 15 vagonů briket.:
Brikety tyto jsou as o 1 K na 1 g levnější, než
jak uhlí nyní Be prodává.

+ Váelav Ctiber. V úterý odpoledne
skonal zasloužilý paedagog, který působil blaho
dárně na zdejší c. k. reálce plných třicet let, jsa
otoovským přítelem studeastva. Bývalčlenem obec.
i okres. zastupitelstva, jeseň svóbo života trávil
na odpočinku jako profeseor VII. hod. tř. Pohřeb
konán včera po 3. hodině za veliké účasti obecen
stva zdejšího i z jiných mat ae dostavivšího.
Kondukt vedl vsdp. děkan Musil sa assistence pp.
kaplanů a šesti buhosloveů. Zvěčnělého doprovo
dily plné abory professorstva reálky, pasdagogta i
gymnasia,všeckožacívos gymnasiaa paedagogis,
sástupcové úřadů státních i samosprávných, čle
nové zdejší kapituly a jiné duchovenstvo a veliký
počet jiných přátel. Tělesné ostatky zvěčuělého
uloženy na hřbitově pouchovském. Zádušal měs
Bv. eloužena daes ráno o 10. hod. v kathedrálním
chrámu Páně; v kapli c. k. reálky sluužena budo
1. října o B. bod. ranuf. Čset budiž dlouboletému
paedagogovi, který zanechtí po sobě památka

sněoní Bůh račiž odměniti věrného služebníkasvého

„Japonci a Japonsko“ v Hradei
Králové. Přednáškus tímto thema pořádámístní
odbor Českoslovanské obchodnické besedy v Hradci
Králové v pobotu dne b. říjaa t. r. o 7. hod.ve

černí. eti bude snámý čtenářům „Českého
světa“ a j. časopisů apisovatel fa cestovatel po
Orientu, p. Jos. Hloucba,jenž značným nákladem
pro přednáška tu odborem Č. O. B. byl získán;

Budoucí kultarní práce volnéškoly.
Jak si to s tou volnou školou vají,
8oc. demokraté v Hořiotob. Dne 22. t. m. před
nášel vsdp. dr. Šulc v místnostech věeodborového
sdražení o otázce: „Náš boj o školu.“ Ač schůze
byla-spolková, vtrhli soc. demokraté násilně do
místnosti a počínali ní tak, že p. řečník tento
kráte ani nedomluvil. Nicméně jeho pádné výrody
dopálily je tak, že, nemohouce si svou zlost na
něm vyliti za dne, učinili tak v noci, rozbivše Ba
děkanstvl okna. Pardon — uerozbili. Tomu se
Hká v slavnostní póze dnes jinak. „Český lid ve
svém, elementární silou vzplanatém bněva proti
zpátečnictví . .. promlavil.“ Promluvil — k své
a svého města haubě. Otázka k veřejnosti: Děje-li
Be toto na zeleném, co a8 budedíti na suchém ?“
Počínají-li si tak zastanoj volné Školy, eo budou
dělatiteprvjejí odehovanci? -m iii

Výstava ovocmářsko-zahradslcká
v bostinci „Republice“ v Úpici, kterouž pořádají
sdružené spolky katolické okresu úpického od 28.
září do 6. října 1907. I. oddíl: Vzorná výstava
ovoce jinde pěstovaného. IL oddíl: Výstava ovoce
z obcí okresu úpického. III oddíl: Zelenina, obilí,
řepa, brambory a jinó plodiny polní. IV. oddíl:
Zavařeniny, ovocná vína a šťávy. V. oddil: Spisy,
koiby a časopisy zahradnické. S výstavou spojen
bude též trh na ovoce a plodiny. Kdo by koupiti
neb něco prodati chtěl, nechť obrátí se v místnosti
výstavní na členy odznaky opatřené. Přihlášky
vřijímá a dotasy zodpoví dp. EmilNovák, kaplan
v Úpici, neb členové jednot katolických. Výstava
otevřena bude od 8. hod. ráno do 8. hrd. večer.
Vstupné od 20 hal. výše. Čistý výnos uložen bude
jako fond pro budoucí okr. všeobecnou nemocnici
v Úpici, pročež dobročinnosti se meze nekladou.

Na zdar! Z „Týdnu“ vyjímáme: „Šamo
statné Směry“ sdělají, že náčelník pardubského
„Sokola“ va Jidové slavnosti spojených národních
stran ke koupi nabízené mu červenobílé karafiáty
odmítl prohlášením, že takových barev nenosí.“ —
K tomu dodáváme: Nic divného! Naši Sokolfci se
již většinou dávno vybarvili jinak než červenobile.
Na táboru katolickém v Chrasti zapěl přítomný
katolický (tmátský, Římu zaprodaný, atd.) lid Dá
rodní naši bymou. Všickoi s úctou obnažíli hlavy,
Jenom přítomní Sokolíci — ano předáci a vůdčí
duchové chrasteckého Sokola vystoupli sí na lavice
a e klobouky na vlasteneckých hlavách hlasité, o
stentativně se mezi sebou bavili, posnpně se pří
tom smějíce. To je Čechů švarné plémě| — Malá
poznámka. Při jedné sokolské alavnosti propůjčil
zesnulý biskup Brynych keovičení louku a i jinak
zdar slavnosti podporoval. V rozhodných okamží
cích mužně projevoval ducha vlasteneckého.Ateď
bratří Sokolové musili nějakým „kalturalm činem“
dokásati, jak si vlasteneckého ducha u katolíků
váží. —

Nešťastný příběh udál se ve čtvrtek
dne 19. sáří v lese na panství knifote Auersperga.
Téhož dne ubírsl se z Chrasti do Stadené Vody
zednický palír J. Fidra. Na své cestě losem setkal
se se svým známýmbejným K. Sýkorou, který mu
adělil, že od nového roka půjde do výslužby. Palfr
se usmál a pravil, že proto masí do pense, ješto
špatně stříll. Hejný 86 roti tomu ohražoval,
že jest dobrým střelcem. NatoFidra vybídl haj
ného, aby ho zastřelil, trafí-li ho, apočal se soho
vávati za stromy. Sýkora mířil, ovšem také žertem
—jedou hlaveň měl nabitou, drubou prázdnou —
a chystal se apustiti ta prázdnou, ale smýlil se a
sábl po nabité. Rána zadnněla a Fidra ve vzdá
lenosti eotva tří metrů zasažen do šeladku, padl
mrtev na semi. Hajný Sýkora vzpematovav 8e
s hrozného úžasu, odnesl mrtvého do svéhájovny.
Poté odebral se do Chrasti, kde se udal četnictva,
načež odveden do vyšetřovací vazby do Chrudimě.
Zastřelený palír Fidra byl stár 72 let, bajný Bý
kora 69, a zanechává po sobě vícečlennourodinaj
— Nešťestná finta! I mistr tesař Se utne.

Z Orlických hor. Zvláštnívýchovupo
sorujeme zde u „borlivých“přívrženců agrárního
tábora. Cit slušnosti, cit apravedinosti jest ve

kteří do všeho, co katolickým alaje, rýpaji. Před
manifestační schůzí kosteleckou přišla jistá Žena
do osady L. šádati agrárníka za pOYOS; dodala,
še týž bude účastníky příslušně honorován. Neš,
ještě svou záležitost patřičně nevysvětlila, kdyš tu
starší syn užil tak sprostých výrazů vůči bnutí a
vůdcům katolickým, že skutečně žssneme. Stačilo
přece říci ano nebo ne, a charakter zdetal nedo
tkaut. Spílat osobám, o jichě činnosti neví 86 ani
sbla, to nečiní druhý člověk vzdělaný. Ovšem pří
tomný socialista zpíval s jedněch partesů. Co ne
vytáhl v tonině nejhrabší jeden, to sanotoval drabý.
Jedna ruka — a prý socialisté bojují proti

agrárníkům!FHjdh na to, kdy a čím.vporua
řádu společenského chytnou 8e sa race
všeho bijí jako sjednaní. Příště více.

Z Rychnova m. Km. V šivotě našeho
mladého bojovníka za osvětu nastal po návratu
z koogresu ještě větší vzmach. Teď teprv horlivě
básí kolem sebe napapouškované fráso o klorika
lismu a náboženství. Když už se v Praze mlavilo
široce o církovním jmění, po jehož konfiskaci prý

by RakouskobyloHar Zo Mku Jane,zda nám mlad y , se
jm dovakém.Alemladýjunák

nic. „Osvěta lidu“ napsala obranu tohoto mladíka.
Koho chce vychvalovat orgán tolik brubý a tak
nepoctivý (jak často dokázáno), tomu příliš málo
pomůže. Jak se v čítáraě zachází „nestranně“
se všemi časopisy, toho dokladem jsou na př. tybla
svláštnosti: „8v. Vojtěch“ a „Čas. Úvahy“ po
psány byly pokrokářakými vtipy — ovšem že ve
lice ušlechtilými; odchovanci „Osavěty1" ovšem
píší dle toho, jak je pardabský list vzdělal. Do

„rámu „Obnovy“ vstrčen „Rozkvět“, a když 8w
ozval hlas protitomu, bylo odpověděno, tv že tak
ztetane. Místopěkoých krajin Eogelmůllerových
rozvěšeny tam Kupkovy tendeuční obrázky, které
přece od skutečně odborných časopisů nebyly ve
Jebeny jako obrazy zvlášť omělecké. Kdyby byl
Kupka namaloval jak socialisté se klaní před ži
dovským měňšcem, nebo jak své názory vlloukají
do hlavy jiného holí, nebo jak vyhánějí katolického
dělníka z fabriky, Jistá by takové obrazy nyní
v čítárně nebyly vyvěšeny. Kde je ta spravedlivoat
a nestrannost? Dobře vidíme, k čemu má výhbradač
čítárna pod velením mladého pokrokáře eloužiti a
jakým pláštíkem pravý Její účel se bledí zastříti.
Jen slepý řekne, že za takých okolností jest
hlavním cílem čítárny Sífití nestranně skatečnou
pravdu a ušlechtilý pokrok. V Lukavici mluvil
rozjateným socialistům o knihách, kapitalismu,
militarismu a klerikalismu; amíchal všecko do
hromady. Ovšem soudruzi tleskali na všecko. Kdyby
jim někdo řekl, že mají katolíci dračí drápy, fa
natikové přisvěděí také. O kněze se otírá, kdo
může. A uevědí nic profesoři sdejší (zvláště p.
ředitel a p. katecheta), jsk mluví o nich středo
školským studentům? Pékoě bych ae poděkoval
učit pak žáky, kteří by se mu dali „zpracovati“.
Jenže na štěstí i tém mladším dotěrnost a domy
šlivost takového jinocha Be zprotívuje. Ovšem po
krokáři a socialisté podkuřají takovéma „učenci“
hned, i kdyby jen pronášel myšlenky veskrz oa
paponškované. Ti lidé, kteří volají po sebevědomí,
bned dovedon byzantsky se kořiti zolenému a ne
zkušenému mládí, aby je chytili do svých sítí. —
Teď pilně nosí v knoflíkové dírce maceška jako
nejsvětlejší důkaz, že svojí prací, svým umem a
zkumem rozhodně se vyšinol do vyšších sfér. Ta
ková maceška znamená u některých, kteří takto
proti uniformitě s vnější okázalosti bojují, daleko
víc, než krásné vysvědčení maturitní nebo doktor-
ský diplom. Jako by nebylo nic snadnějšího, než
si zatkoout do kabáta krětinku! Teď se připra
vuje tento nositel vyšší moudrosti do Prahy, která
ovšem žísuivě čeká na jeho rady a pokyny. Ta
kových oavicenců jest přece málo.

Počet koní v obcích bývalého pan

ství Přímu r. 1847. Černětky; 1 břebecv stáří přes 4 roky, 1 velach čtyrletý, 5 klisen
ročních, 4 dvouleté a 25 přes 4 léta; dohromady
96 kusů. Jehlice: 2 valsši roční, 1tříletý, 1
klisna roční, 2 dvouleté, 1 tříleté, 2 čtyrleté, 6
klísen v stáří přes 4 roky: dohromedy 14 kusů.
Charbusice: 1 hřebec roční, 1 valach roční, 1
dvouletý,1klisna dvonletá,1 čtyřletá,6v stářípřesd
4 roky; dohromady 10 kusů. Popovice: 1 valach
roční, 1 dvouletý, 6 klisen ročních, 6 čtyrletých
a 8 v stáří přes 4 roky; dohromady 22 kusů.
Plotiště (pouse čísla k Přímu náložející): 2 valaší

„přes 4 roky, 1 klisas roční, 15 klisen vstáří
přes 4 roky; dohromady 18 kusů. Přím Dolní:
1 valach roční, 1klisna roční, 1 dvouletá, 9
v stáří přes 4 roky; dohromady 12 kusů. Přím
Horní: 1 klisna roční, 1 dvouletá, 1 tříletá a $
přes 4 roky; dohromady G kusů. Rosnice: i

-hřebec tříletý, 1 v stáří přes 4 roky, 2 valaši
čtyrletí, 4 klisny roční, 2 dvouleté, 4 tříleté, 7
čtyrletých a 18 v stáří přes 4 roky; dobromady
39 kusů. Bvěšírky: 1 valach v stáří přes 4 roky,
2 klisoy Aleté, 1 tříletá, 1 čtyrlotá a 9 v stáří
přes 4 roky; dohromady 14 kusů. Toho roka
bylo: 7 kasů koňského dobyta v č. 8. v Čer
nůtkách, 6 kusů v č 19. r Popovicích, po 5
kascech v č. 3 v Rosnici a v č 1 ve Stěžírkách,
po 4 kusech v č. d. 8. v Čeraůtkách, v č. 4.
v Charbasicích, v č. 12. a 14. v Popovicích; po
3 kusech ve 6 číslech obce Černátek, ve 2
číslech obce Cbarbusic, ve 2 číslech v Jehlici,
v1. člslePl v1 čísle Dola.Přímu,ve třech
číalech | obce c. Dle úředního záznamu
správy statku Příma V. P—a.

Z Chetěbořska. Dne 18.záříbylaschůze
v Počátkách, kdež dp. farář Vlček přednášel o

hoapodářsko-politický bách semědělského
stavu. Řečník vysvětloval, co jeat to zemské po
jišťování a dovodil, že účinek můše míti jen po
jišťovací monopol zemský, který jediný jest vhod
ným prostředkem, aby miliony českých peněz ne
stěbovaly se přes hranice do kapes cizich.

Z RovnéhoDao k Ven peha rd dp.farář Višek veřejsou si lidu,ns n
so hojným počtem občané ze dosti obcí. Řečník
mlovi) o úkolech nynějšího zemského soěmování
a odporučoval rolnictva organisaci bospodářskon
k probuzenístavovského uvědomění. Na podačt

šeného poaluchačetva roshovořil se o ajezdě

volných myalitelů v Prase a objasnil az.lické cíle, které aledojí epolečně s volnými myeli
teli j pokrokaři na Chotébořsku. Dorodil jasně,
že ani volní myslitelé ani pokrokáři oemají prára
mloviti ve jménu vědy proti náboženství. Podla
chači a napjetím a porozuměním Hedovali vědecké



dokazující cx'stenel Boba a lidské, od
bmotnábo- těla rozdílné duše. Katolícisnášeli trpě
Jivě všechoy útoky, ale čas klidu minul. Budeme
se nejen brániti, ale jest nutno, abychom zaojeli

-hledisko útočné proti tém, kteří vystevají se sa
vaory vzdělanosti a poctivosti, ač jimi nejson.
Přejeme pokrokářům jejich přesvědčení, ale od

-nedonků terorisovat se nedáme. Bchůse způsobila
trvatý dojem s bude míti své dobrá ovoce,

Socialisté se pohřbu.Nedávnočel jsem
procházkou na ústřední náš hřbitovv Čáslavi a

„dohonil jsem pohřební průvod. V předukřítek,
pak zpěváci, katolický kněz, ministranti, VŮZ
8 rakví, na ní věnec Se Birokou pentlí červené
barvy. a ze vosem fada mladíků i mužů,každý
« knefilkové dírce radý karafiát. „Sondrasí dopro
vázejí svého vůdce na poslední cestě“, pravil mi
informovaný přítel, k němuž jeem 80 obrátil. Vě
poval jsem průvodu delší pozornost a musím při
znati, že nebyl jsem pořádkem jeho nijak uražen.

-Soudruzi tiše v dvojstupu brali se smutnou cestou
a když došli ku bráně břbitova, vyzvedli rakev na
ramena a složivše ji u otevřeného brobu, obnažili
blwvy a poslouchali klidně modlitby a zpěvy dir
kevní. Když pak ka konci kněz vyzval přítomné,
aby se pomodlili za duši zesnulého, skorovšichni
blasitě ee modlili... Poznal jsem, če i mezi
těmi, kteří okázale nosí rudé odznaky, jest ještě
dosti křesťanského ducba, a že kdyby nebylo toho
soustavného ubíjení náboženského citu špatným
tiskem, duše jejich by jisté nábožensky promlavila.
Jak mnoho by se dalo zachrániti ještě, kdyby se
bylo počalo s intensivní prací dříve 8 kdyby sei
nyní bylo pracovalo všudo. Nejsou všechny špatné,
ale mnohé zbloudilé ovečky. Uvádíme teato obrá
zek jednak proto, že rádií jamo, kdyš můžeme
konstatovati nyní tak řídké faktum slušnosti k ná
boženským výkonům se stran protiklerikálních,
jednak i proto, že leckterý z dpp. duchovních může
toho prakticky užití k poučení těch, kteří se domní
vají, že novážnost k církevním zřízenímjebrdin
stvím. — Spectator.

Z Čáslavě. (Obětavost.) Sdělujese
nám, že všichni kněží, rodáci čáslavětí,chtějí 86

státi přispívajícími členy zdejšího křesť.aociálníhospolku. Úmysl zajisté dobrýa chválybodný. Vždyť
jest to jen svůj k svému! — (Zápis na c. k.
gymnasiu.) Do zdejšího ústeru přijato bylo
celkem 329 žáků, mezi nimiž j jednaprivatistka.
Jest to snad první případ v Čechách, kdy mini
steratvo dovolilo zápis žačky, Ukáže-li se zkouška
tato praktickou, jsou odhodlány jiné četné rodiny
následovati.(Stavba ústavu. Tatozáležitost
nenepodobná mořskému bada tím, že se vždy jen
časem objeví i še má nekonečné trvání, vstoupila
opět do nového stadia. Obec obrací Be nyní na
stát, aby stavbu podnikl sám ovšem ina svůj ná
klad. A tak je vše opět na'tom místě, na kterém
bylo před 10 roky. — Ochotníci počali svoji
simní sezonu a sice Babákovými „Terny.“ Na další
večery připravují se prý však novinky umělečtější.
Podařilo Be také získati celou řadu nových sil.

Ze Žlebů. V poslední době vyskytly se
několikráte již v soc. demokratických listech ten
deněcí správy, namířené proti správám hospodář
ských i průmyslových závodů knížecích, v nichž
ličeny byly správy tyto jako vyděrači a nepřátelé
dělnictva. Prolhanost těchto zpráv dokazuje nejlépe
to, že sami šiřitelé toboto tisku na příslošných
mlatech, nebo tam, Ide věděli, že k uším mapa
ených se to donese, všemožně údaje anašili 8e
vymluviti nebo vykrootiti. Dělnictvo zaměstnané
D8 panství knížecím u sociální demokracie nalezlo
by zastance věru poslední. Je-li kde pořádek a
jeli kde o dělnictvo postaráno, je to právě na
tomto paoství. A jak benevolentně bechovají správy
knížecí i kstoupencům soc. demokratickým, viděti
2 toho, že nohó hlavní sloupy hnutí toho ve
Žlebích a okolí sedí na teplých místech.A. jeat-li
snad odmítnut byl do práce se hlásící ten neb onen
stoupenec této strany, nestalo so to jistě pro jeho
emýšlení, ale pro jeho jednání, které řízeno jest
přečasto alkoholem. -Ostatně nalezli by pisatelé

podobných zpráv více a lepělho materiálu u fevatelů sociální demokracie, u židovskýchpráce
dárců, než na panství knížete a kavalíra smýšle
mím s jednáním.

7 Vilímova m Čáslavě. Dlouhotrvajícía

zosirpěnjící jednání o stavbě Zkolydošlo konečněsvého cíle.Myšlenka, aby škola nebyla odtršena
od kostela, nalezla vlídného přijetí u vyš. školních
úřadů a tak po vyřízeném rekursu bude možno
mycí přikročiti k definitirmímu rozluštění otázky
Školské. Záslaha hlavní o toto šťastné a také

cké uskutečnění myšlenky má v hlavní
řadě vysokorodý p. bar. Rajský a okres. starosta

* p. Dr. Zimmer. P. bar. Bajskému dostalo se tím
Satisíakce za všecky urážky, jimiž byl častován
v pokrokářských listech, které suížily se tak da
leko, že vpravém kořalečnickém tonu mu spílaly.
Přali bychom celé školní obci, aby v nově posta
vené budově zavládly i nové, klidné poměry, které
by sloužily ku zdaru vychovatelů| mládeže. Mi
aulost byla velmi amutná, káž budoucnostje lepší.

Z Kolína m. L. Dao 18. srpna£.r. před

výklady,

nážel v lid. křesť. sociálním dp. P. Brůna,
katechbotase úbo,o „čestném názvu „Veliký“,
některých vynikajících mužů ve spolkové místnosti

, u Mondříků, jež záhy z večera byla členstvem vy

plněna. Poutavá přednáška byla p přednášejícím
volena proto, aby bylo objasněno, s jakých příčin
dávají se mnohým mušům názvy podobné, ač ve
skutečnosti si týchž právem nezaslouží, zvláště za
různé potyčky a válečná tažení; čím více některý
vojevůdce bitev vyhraje — čili čím více lidí po
tlouci nechá, tím prý je slavnější! Problrá celou
řadu „mužů slavných z bistorie“, jimž přiřknut
svrchu uvedený název z větší části jen sa veliké
svedené války a krreprolóvání. Pan řečník mezi
Jiným praví, že není snad žádným antimilitaristou,
jichž dnes ve Francii hojnost, ale jest proti pře
ceňování. Úkolem vojska jest obrana vlasti, ma
jetka a práv. Třeba že stav vojenský bude —žel
Boba — nutný, pokud člověk bude člověkem, přes
všechny ideální snaby kongresu míru, nevidí, proč
by měl býti stále na úkor stavů ostatních obestí
rán slavozáří. Jeden toliko byl skutečně veliký,
pravil — tobo však svět ubřišoval. — Sobůze
skončena zu velikého soublasu přítomných. Pak
následoval koncert, jenž potrval až do půlnoci.

Dne 15. sáří £t. r. pořádal spolek náš
schůzi členskou (kočovaou) v Nové Vei u Kolína
za příčinou získání nového členstva z okolí. Vy
dařila se nad očekávání. Přítomno bylo na 200
posluchačů, £ nichž“ bylo 50 členů z Kolínu, 0
statní z místa a okolí, mezi nimiž bylo mnoho
soc. demokratů Aa(realistů) evangelíků. Přes to
zahájena schůze předsedou spolku Zd. Koadelkou
jako svolavatelem. Řečník poukázel na program
strany vaší a na význam i účel spolku našeho;
na to provedena volba předsedy, mistopředsedy a
zapisovatele. Zvoleni: předsedou p. Jos. Chrastný,
místopředsedou p. Čeněk Skřivánek, oba z Nové
Vai, zapisovatelem p. Zd. Koudelka, na návrh téhož.
Poté přiblásil 8e ke slovu p Z. Koudelka a vy
líčiv nutnost organisace, vysvětlil stanovisko strauy
a označil odpor proti „volné škole“ e volným my
alitelům vůbec. Proti volné Škole vydána spolkem

i stranou vlasteneckou, atranou zdravých reforem
hospodářských, jichž domáhá se táž ve jménu
práva a spravedlnosti křesťanské. Nato uděleno
slovo p. Dostálkovi z Praby. Zdařilá jeho feč vy
elechnuta byla s velikým napjetím a bez všelikého
přerašování. Poukázal hlavně na maže pokrokové.
proč jsou na př. proti českéma kléru a nikoli
proti velkokapitálu, jeož jest hlavně v rakou ži
dovských a nepřítelem i zhoubcem všech stavů|
To vidno bylo — jak pravil — i na letošním
kopgreau volných myslitelů v Prave. Čte různé
letáky rozšiřované od týchž, jež však nijak ne
sleuší jim ke cti. Činí návrh, by vykoupena byla
těžiska uhlí zemí koruny české, ješ jsou též
v rukou židovských, a aby ze zisku týchž kryty
byly schodky v zemi. Řeč jeho vyvrcholila celkem
proti přemoci židovské; vyzýval, aby katolíci spo
lečně s jinými křesťany se spojili proti ní, vzcho
pili se k životu veřejnému a zanechavše avé .do
savadní nečinnosti a věčného ustapování, bojovali
proti velkokapitála. Za avou poučnoa a praktickou
řeč, téměř dvě hodiny trvající, odměněn byl pan
řečník neutucbajícím potleskem! Očekávala se dle
vyjádření nár. sociála Míčka z Kolína, jak vyjádřil
se sám již před achůzí samou, velká oposice. Ne
řekl, kdo bude opponovati. Z řeči jeho však, kníž
se dodatečně přihlásil, vidno bylo, že tuto přišel
udělat sám (snad za židy), maje zato, že mu pak
již pomobou přítomní 80c.demokraté; avšak zkla
mal se, neboť již gama řeč jeho byla učiněnou
blamáží strany, k níž se blásí, neboť nic nezna
menala, jsouc neobratně na ochranu nadpráví ži
dovakého vypočítána. Musel tudíž, byv upozorněn,
že řeč jeho vybočila z programu achůze spolkové,
tuto okonějti s nezdarem u sa velkého vzrušení
všech. Schůze nato skončena. — Dne 22. zaří t. r.
konal se v Jestř. Lhotě u Kolíoa tábor katol. ze
mědělců král. čea., k němuž se spolek náš na po
zvání též dostavil hromadně. Přítomno bylo k 600
posluchačů, z nichž čtvrtina byla žen. Předsedou
zvolen místní p. starosta. © půl 3. hod. ujal 8e
slova řečník p. Dr. Myslivec, říšský poslanec, jenž
probíral v řeči přes 2 hod. trvající veškeré bědy
astoskyjak zemědělců,tak maluživnostníkůaděl
nietva. Poukázal trefuč, kdo nejvíce tyto poškodil
apoškozuje (velkoprámysl, velkokapitál). Poukázal
i pa učítelstvo, jež soustřeďovalo se pod praporem
Komeuskébo, při kongresu vol. myslitelů však
tento prapor sradilo. Zásadami Komenského se
tito pánové neřídí, hlavně ne 24. kapitolou jeho
didaktiky; usilují o vyloučení náboženství ze
škol a stávají se spojenci sociálních demokratů.
Leč poplatníci mají právo šádati, aby se učilo ve
kole dle přání jejich Poukázal na zástupce děl
olotva v parlamentě, z nichž nejvíce vlivní jsou
židé. Cu od těchto máme čekati? Židé starají se
tolik o náboženství katolické! Chtějí na př. roz
vížitelnost manželatví a návrh v tom směru po
dali jiš na říšské radě za pomoci 800.-dem. po
slanců a jsou pro to, by stát se pak ujal opuště
ných dítek od lehkomysloých mužů a žen. Židé
mají velkou moc, všecko 8e před nimi sklání. Při
bodu o vyloučení náboženství ze škol na kongresu
voL myslitelů v Prase tásal se jeden posluchač,
jek myslí tito nahradit nauku náboženskou ve
Školách; a tu prý prohodil jistý agrár. posl., še
dají se tam paragrafy! — Jak by věsk tyto pa

ey ego vher na mysl dětskou, velice věcněvys p. řečník v případě $ 134. a 102. —
Zmínil sei dále, jak sachovala se oaproti tomu

strana katolická v parlamentě návrhem Dr. Luegra
na darování vládou 100 milionů koruu na zřísení
starob. a invalidního fondu. Ke konci řeči, jež
provásené vesměs souhlasem a potleskem přítom
ných, přichvátal agrár. poslanec Špaček, aby achůsi
ne sice rozbil, ponévadě byl vlastně již konee,
ale aby ji zesměšnil a posluchače na Bebeupoutal.

S Bedebatamezioběmaposlanci,jež p.pačkovi (agrár. posl.) nikterak lichotiti a poslou
žiti nemohla. Měl při své útočnosti co děkovati
několika rozvážným mužům, že tak hladce ještě
odešel! Pan Špaček nazval 80 pozérsky „anci
kristem“ a pak zase dobrým katolíkem.

Barbarství a násilnictví ped vlaj
kou „pokroku a svobody“ reste. V Nov.
Městě n. M. chtěla pořádati organisace katolického
lidu dne 22. t. m. tábor na náměstí. Ale tu 8e
osvědčila indiánská taktika a cirkusová dressura
„pokrokových vůdoů“, již se „avobodomyalní“ 0
avětáři slepě podřizují -— chtějí-li si na někom
vyliti vztek. Již během týdne rozesílány od gene
rálů kaprálům a adjutantům důtklivé fermany,
že tábor onen musí býti rozbit. V hostinci „Na
rychtě“ konána ráno vneděli poslední válečaá po
rada — a odpoledoe se vyrukovalo na tábor, aby
Be užilo proti katolíkům řvavé methody podle
vzoru copatých synů Asie. Nevhodné nmístění řeč
nické tribuny před domem žida Glassera bylo pro
fvavá hrdla „pokrokovců“ značaoa výhodou. V ok
nech zaujali infsta vůdcové zfanatisovaného zástupu,
aby dávali při africkém koncertu takt. Jakmile
schůze zahájena, nastal hlahol, jako by našim pr.
tivoikům někdo prsty do kleští avíral. Rámns a
křik dobře posilněných hrdel trval i za votby
předsednictva. Tři komandanti, nalezající se vži
dovských oknech, měli radost, k jakému pokroko
vému projevu stohlavá kapela se vzmobla. Byla
to hotová allegorie dlouholeté skutečnosti ; zde
mohli si katolíci totiž ještě lépe uvědomiti, z kte
rých „kultarních ohnijek“ děje se na ně palba.
Dole, kolem tribuny dobře operoval se zálohou
dlouhovlasý ovětlonoš z Králové Dvora. Pro veliký
řev řeči konány býti nemohli, tak že tábor p. c. k.
komisařem Drem. Bayerem rozpuštěn. — Na to
konali katolíci důvěrnou schůzi v sále hotelu p.
Vondráčka, kdež pp. řečníci, říšští poslanci Dr.
Horský a hrabě Sternberg vzbudili svými referáty
před tisíciblavým zástupem veliké nadšení pro
další práci na poli národohoapodářekém a vlaste
neckém.

Kam to spějeme? Mohlise tázati kato
líci v Novém Městě při pozorování barbaralého
ječení „pokrokového“ davu. Toble če má býti
„Svýšení kulturní úrovně“, okterá tolik nepřátelé
katolictva mluví? Kdyby tohle viděl a slyšel Rieger,
Palacký, Tomek a jiní Šlechetní vzdělavatelé ná
roda, do země by ge propadli studem nad řáděním
„svého lidn“. To že má býti pokračováním jejich
perné práce, stavěním na základech, které oni po
ložili? To dobré, co národa dali, hází se v prath,
fanaticky 8e po tom šlape. „Sám svobody kdo
hoden, svobodu zná vážiti každou“, praví český
básník. Ale takovéhle svobodomyslofky by sotva
policajt přiměl k snášenlivějšímu jednání, natož
Rieger nebo Havlíček. „Chalonpky české,
buďteš požehnány! — Ty cbaloupko, má nízká
v tom klidném údolí! — Český otec, česká máti
učili moe Boha znáti.“ Vy dobří, ideální básníci,
kteří jste tyto popěvky skládali, jen se teď podí
vejte do těch chaloupek, jak „pokrokový rach“
ten „váš lid“ přetvořil. Pohleďte Erbene, Sušile,
Čelakovský, Chmelenský, jaké „idelály“ vpašovali
do těch idyllických chaloupek lidé vzdělávající se
židovským apošidovštělým tiskem. Ztrnete a řek
nete, že lépe bydliti někde na poušti, než mozi
lidmi, kteří českého jazyka soenžívají k takovému
řádění proti krvi vlastní. Vídenští židé, kteří už
proti Havlíčkovi tolik eoptili, mohou míti nyní
radost. Z lidu dříve hodného, mažného ale při
tom spravedlivého vychovávají se fanatikové, kteří
by katolické krajany na lžíci vody utopili. — A
Němci mohou jásati při patření na to, jek se
Čechové chovají k poslancům zvoleným od samého
lidu českého, jak „pokrokoví“ Čechové „podporují“
vlasteneckon. prácí parlamentních zástupců našeho
národa, jak nedovolují svým krajanům ani mluviti.
— A státní orgány? Tábor sice c. k. úřadem po
volen, ale schůze se přece maří povykováním. Nic
89 rušitelům táboru nestane, jakkoli jejich násil
nictvím těžce jest dotčena svoboda těch poplatníků,
kteří i dalekou cestu konali, aby mohli své po
slence vyslechnoati. Občany daně platící mobon
znásilňovati Štváči, kteří státu nic nedají u které
naopak leckdy sám stát masí podporovati na účet
Jiných. Před zrakem c. k. úředníka pracovala za
vilá nenávist, nabíhaly žíly při křiku provokatérů.
Pan c. k. vládní komissf rozpačitě se rozhlíží,
četnictvo k obraně svobodné vůle našinců nikde.
A přece už se ví z tábora sloupnického a z jiných
táborů, co naši odpůrci umějí. — Hrdelní právo
pokrokových! Od toho není daleko k péstoímu.
Vždyť si už jeden známý rváč také hladil nůž.
V kolika jiných státech trpí na vlastaí půdě sro

bodný občan tolik pronásledování jako náš českýto

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.



Různé zprávy.

+ Msgr. Ferdinand Kalous,
ovětíci blekup.

Uletěla zase duše člechetná, která po sobě
zůstavila památku nejlepší. Dotrpělo 10. t. m. ve
Staré Boleslavi to zlaté srdce, které tlouklo pro
všecky potřebné, které spjalo vnitra svém přede
vším chodé dítky a sirotky. Vysoký hodnostář
sice, ale vsrdečnosti a prostotě své skláněl se ko
každému. Jeho činoost byla vskutku apoštolská,
všude působila nadšení, lásku. Kněžím všem býval
rádcem upřímným a účinným. Zesnulý biskup na
rodil se r.1836 v Černovolu, na kněze vysvěcen
r. 1866. Kardinála Schwarzenbergovi byl ceremo
nářem, důležitým pomocníkem a kardinál Schčn
born povýšil ho na důstojnost světícího biskupa.
Biskup Kaloua sldlil ve St. Boleslavi jako probošt
staroboleslavský. Na pohřeb jeho sešlo se dne 23.
t. m. ve St. Boleslaví celé okolí. Obřady u kata
falku vykonal p. gen. vikář Brnsák za přítomnosti
nejdpp. biskupů dra. Jos. Doubravy a dra. Frinda,
děkana kapitoly ataroboleslavské megra. Frant,
Srdínka a všech členů kapitoly. Kondukt z pro
bošství za assistence domácích pp. kaplanů vedl
p. gen. vikát Brosák. Nato byli v chrámu Panny
Marie hodinky, po nichž přijel J. E. kardinál kušle
arcibiskup Lev Skrbenský a byl přítomen pont.
reguiem, jež celebroval p. biskup dr. Frind. Po
reguiem vykonal absoluci J. E. p. kardinál sám a
poté nejdp. dr. Jos. Doubrava vedl průvod až na
nový hřbitov, kde vykonal též poslední obfady.
Pobřba účastnili si také: z kapituly sv. V-tské
pp. kanovníci Tumpach a Kašpar, z Vyšehradu
Karlach, Zapletal, Wůnsch a Faršký, z Litoměřic
kanovník Kowář, msgr. Vorlíček z Hory Kutné,
řiditel semináře praž. Říbánek, atd. — přes 70
kněží. R. i. p.

Národe český! Na paměťsvého jasného
knížete av. Václava, který pořádek v zemi naší
podporou křesťanství a moudrou politickou správou
upevnil a který byl upřímným ochráncem svého
národa, dokaž, že také ty chceš za světlým pří
kladem sv. Václava bájiti ohroženou půdu českou,
a poskytni „Úatř.Matici Školské“ hojný dar svato
václavský. Úkoly této Matice jsou stále větěí. Dle
rozpočtu má naše Matička vroce nynějším sebra
nými penězi ubraditi 860.000 K. Zajisté úlcha to
obrovská. Proto nechť všecky korporace a každý
jednotlivý apřímný Čech zvlášť koná svoji národní
povinoost a přispěje předním hareovníkům našim
dle svých sil! Necbť si každý v těchto dnech při
pomene, jak těžce zápasí krajané naši v území
smíšeném o jazyk avůj, ba i o svoji existenci.
Tito zápasníci zajisté zaslouží hojné podpory ud
těch, kteří pro svoje češství útisků netrpí. Pama
tuj, národe, že Ústř. Matice Škol. svým zdárným
působením nebájí toliko přirozených českých práv
jazykových, ale že svojí Široce rosvětvenou působ
ností chrání i rozvoj národnostní vzdělanosti, če
ského majetku. Matice pracuje k tomu, aby vne
dílném království českém Čech ge cítil skutečně
doma, aby s ním nebylo zacházeno v jeho vlastní
zemi jako s trpěným nájemníkem. Ústřední
Matice Škol. v tomto směru již vykonala mnoho,
akřížila na mnohých místech zálodné plány našich
národních nepřátel. Fakta dokazují, že při větší
podpoře národa Matice dobude jistě přes všecku
slobu našich protivníků pěkných vítězství nových.
Účinná láska k utiskovaným krajanům jest poru
čena samou katolickou mravoukou. A zajistá zbožný
katolík nejeu vroucí modlitbou, ale i účinnou pod
porou Matice uctí krásně památku vznešeného,
svatého knížete, poněvadě zdárnou vlasteneckou
snahou bude kráčeti v jeho světlých stopách. Ne
zapumeňte tedy! Matice čeká na štědrost věechněch|

Kapitola o velikém jmění „mrtvé
raky“. Co prý ti kněží mají penězi A kam
zvláště biskupové a bohatí kanovníci avoje veliké
jmění dávají? Ve Vlškově „Osvětě“ byl oveřejněn
podrobný atatistický přehled jmění církevního, do
něhož se počítají i kostely, polnosti k nim nále
žející, kaple a dobročinné ústavy, z nichž kněží
nic nemají a na něž naopak dále platiti musí.
Bylo tam přesně vypočteno, jaký nepatrný příjem
z toho „ohromného jmění“ na jednotlivé kněze
připadá. Nikdo z našich protivníků nedokázal, že
ona úvaha jest nepravdivou, ale proti církevnímu
jmění štve se dál, aby se odvrátila pozornost od
mnohonásobně většího majetka jediného Rotachilda
a od velikého bohatství jiných židovských millio
nářů. Kam tí biskapové jméní své dávají, u tom
by se mohli zvědavci poučiti na př. z finanční
práce zesnulých biskupů Brynycha a Říhy. Po
nich nezůstalo v pokladnách nic. Všecko rozdávali
na dobročinné a církevní účely tak rychle, že
nejednou se ocitli sami v citelném peněžním ne
dostatku. O tom by byla celá kronika. Co se
všecko vyžaduje od bohatších duchovních a zvláště
biskupů, o tom socialista má sotva slabé ponětí.
Učihme malé přirovnání. Ani od svlášť sluvného
herce nepožaduje veřejnost takt velikou obětavost
jako od biskupa. A co se děje a divadelním bonc

rářem, který se zdá na první pohled nen, přemrštěný? V odpoledním vydání „Nár. Politiky“
dne 23. září jest otištěn dopis našeho krajana

pane K. Bariana, člena opery v Drážďanech.

Vyjímáme tadíž « dopisu toho následojící slova:„Rovněž by bylo záhodno, jednou ukásati obecen
stvu, co na př. takový „proslulý“ tenorista, vy
dělávaje několik pár roků 100.000 marek, nucen
je vydati: 1. 5%, agent, jenž zprostředkuje hry
a engagement 5000 m., 2. daň v Sasku z tobo
příjmu 3800 m., B. cesty, dráhy, hotely, drožky
atd. při nejmenším 10.000 m. (počítám jen na
jednu pohostinskou hra 100 m.), 4. peneijní fond
těch kterých divadel, kde „pobostioně“ zpívám,
29%,2000 m., 5. garderobu, prádlo 3000 m., 6.
budebniny nejméně 1000 m., 7. tak zvané „dou
ceury“ (80 m. za večer: div. sluha, garderobier,
soufleur, portier, také vytahovač opony atd. atd.)
3000 m., 8. pojištění ne život, pojištění úrazové
ročně 2000 m., 9. byt 2000 m., 10. živobytí: řídí
se podle bladu, žízně, libůstek a vášní, každým
pádem ne laciné! Zkrátka: nešli jdeš s prvým
baléřem do spořitelny, muslš cirea 50.000 m. vy
dělati. Těšílo by mne, kdybyste laskavě tato „ú
vabu“ uveřejnili, poněvadž si každý činí představy
nesprávné. V dokonalé úctě Karel Burian“. — Teď
ať se veřejnost zamyslí, jak ne lehce rozkutálejít
veliké peníze člověka na vyšším stupni společen
ského žebříku postaveného. Zesnulá Hana Kvapi
lová přes zdánlivě velice vysoký plat byla bez
vlastní viny často ve veliké peněžní tísni, tak že
jedankrát klobouček potřebný k vystoupení na
scénu zrobila si sama z košlčku a pod. A nechť
sami 80c. poslanci povědí, co jim z poslaneckých
diét — na oko slušných — zbude v kapse po za
pravení nejautnějšího vydání. — A teď ať šosácký
„protiklerikál“ místo žasnutí nad církevním jměním
uvažuje, zda katolický hodnostář nemá daleko
vlc vydání než jiné osobnosti, zaujímající v spo
lečenském postavení význačná místa. Placení na
nejrůznější dobročinné ústavy, čestné dary spolkům,
které často ničím neprojevují náboženský ráz, celé
tisíce cbudině různých kollatur při visitucích,
podpora literatury a umění, téměř každodenní za
silání peněz jednotlivým prosebníkům, daně, atd.
atd. Zkrátka člověk opravda ogvlcený bude Betá
zati netoliko na to, jaký má kdo příjem, ala zá
roveň též na to, co z příjmů třebas největších zů
stane mu pro jebo soukromou potřebu. A podle
toho zařídí pak své mínění o boháčích. Jsou lidé zá
možní, kteří většinu svých příjmů utratí pro sebe,
jiní téměř všecko věnojí blahu veškeronatva a jiní
zase hromadí veliký kapitál, z něhož něco darují
jen při největší nutnosti. A jsou chudí, kteří, sotva
že větší obnos v ruce ucítí, již spěchají, aby jej
zbytečně promarnili. Proto jen vždycky uvažovati
všestranně a spravedlivě poměry kněží i laikův,

Agrárníci a „Volmá myšlemka“
Agrární poslanci Udržal, Zázvorka a Sablík zú
častnili se sjezdu „Volné myšlenky.“ Ovšem jsme
ge nikde nedozvěděli, že by tam byli šli prote=
stovat proti nejnespravedlivějším pomluvám kat
lické církve. Jiní dva agrární poslanci (Šťastný
a Hyrš) poslali kongresu pozdravy. Zkrátka ně
kteří agrární poslanci mají ve větší lásce židovské
zednáře, kteří rolnictvo vyssávají, než katolické
krajany-rolníky, kteří proti Iaraelitům a soclali
stům stav rolnický hájí.

Proč se zdrašila mouka. Igraelská
„Neue Freie Prease,“ orgán bursovních velmožů,
vysvětluje náhlé zdražení žita (o 30 b na 50 kg.)
tím, že bursoval spekulanti, postřebnuvše na ně
kterých místech chatrnou úrodu, skonpili v jižofeh
Ubrách veliké množství žita; také pro Halič za
jistili si smlouvami značné dodávky. Celá plodinová
bursa pošťská i vídeňská jest jedné mysli při
zdražení žita. — Vídeňská a pešťaká plodinová
bursa jest židovská, pražskou ovládají židé z ve
liké části. Jest úploě v židovaké moci stawoviti
cenu chleba, mouky a jiných polních plodin.
Rolník se dře, aby se z jeho práce žid bez ná
maby obohatil a selské výrobky jiným pracajícím
třídám draze prodal. Israelité obohacojí se z potu
křesťanského stále víc a lid dělný ustavičné trpí
nouži.

Manifestační katolický sjezd v Čes.
Budějovicích koná se 29. září t. r. Pořad
sjezdu: V sobotu dne 28. náří: O 8. hod. alav
nostní večer v sále domu gpolku katolických to
varyšů. V neděli dne 29. září: Dopoledne: 1. O
půl 9. hod. ehromášdí se spolky a účastníci sjezdu
v domé spolku katolických tovaryšů. Z. O půl 10.
bod. mše sv. u sochy Panny Marie na Mariánském
náměstí. 3. O 10. bod. průvod městem do sahrady
domu spolku katolických tovaryšů. 4. O 11. hod.
tábor lidu v tóže zahradě, kde promluví říš. posl.
Dr. R Horský: „O povinnostech katolíků v době
přítomné.“ Odpoledne: 1. O 1. hod. valná bro
mada „Diecésního sdružení katolických spolků
£ č.-budějovické diecdse“ v sále spolku katolických
tovaryšů; současně konference jihočeské katolické
mládeže v sále „U Novotných“ v Lannové třídě.
2. O půl 3. hod. zahájení slavaostní schůze říš
ským poslancem Ant. Šachiem ve velké dvoraně
„Besedy“. Promluví: Hůšský poslanec V. Vojtěch
hrabě Sternberg: „O sociálním demokratismu a
masarykiamu.“ — Říšský poslanec V. Myslivec:
„O sociálních požadavcích strany katolického lidu
v Čechách.“ — Říšský poslanec P. Milo Záraba,
jedoatel „Sdružení katolických českých zemědělců“:
„O organisaci katolického rolnictva.“ — Říšský
a zemský poslanec Dr. Cyrill Stojan: „O ivno

stenské otázce“. Večer: O 8. hod. ve velké dvo
raně besední konoert kapely spolku vojínů a úřed
díků za osobního řízení kapelníka pana Josefa
Vodrášky. Za nepříznivého počasí průvod odpadá.
Měe av. slouží 8e v tom případě v chrámu Páně
av. Václava a místo táboru lidu koná 8e o půl 11.
hod. schůze v místoostech begedních.

O vlastenectví socialistického po
slamee píše 21. září „Sev. Morava": „Náš“ po
slanec Vaněk na sjezdu „Volné myšlenky“ v Praze
pravil: „Kdybych já měl při volbě rozhodovati
mezi českým „spátečníkem“ (t. j. katolíkem) a
německým pokrokářem, rozhodí bych ao pro ně
meckého pokrokáře, přes to, že jsem dobrý (!!1)
Čecb“. Poslanec Vaněk byl zvolen českými voliči
u nás, pro něho bili se naši pokrokáři, jeho lásku
k národa vynášeli do nebes, co Jeho protikandi
dáta p. D. Krista nazývali Němcem, renegátem.
Voličové p Vaňka mohoa míti radost, že jejich
poslanec je „pokrokem“ tak pronikout, že raději
se problásil pro Němce pokrokáře, než pro Čecha
— katolíka. To řekl Vaněk v době, kdy Němci
jménem pokroku snásilnili v Prachaticích Čechy,
kdy Němci v Ostravě a Vítkovicích zaásilňují
český živel, kdy tisíce a tisfce českých dítek
mrzačeno jest duševně jménem ačmeckého pokroku
v německých přelejvárnách. Poslanec Vaněk ne
styděl se taková slova vypuatiti v dob$, kdy Němci
jménem pokroku týrají český živel ve Zaojmě,
v Olomouci, na sev. Moravě v Zábfeze, v Sum
berkno, v Traávce atd. Aposlanec, zvolený českými
voliči, dal tomutu německému pokroku přednost
před Čechy — katolíky.“ — Kde byly oficielní
vlastenecké kruhy se svým protestem proti takovým
slovům? „Obnova“ r. 1904 v kratičké lokálce na
psala, že evangelický kandidát poslanectví není
u okres zasloužilý, a že podrahé takové vnuco
vání voličové katoličtí líbiti Bi ned-jí. A již 86
atrbl neurvalý povyk, že prý „Obnova“ radila
„šlápnoati protestantství na krk (!l) a volit ra
ději Němce než katolíka“, psalo se prolbané o
vlastizrádě, atd, Před socialistou však se třese
všecko.

Kurs pro výchovu pomocných sli
technických při stavbě podalků de
pravníeh sřízený při státní průmysl. škole v Praze
skýtá absolventům vyšších a mistrovských škol prů
myslových příležitost, aby rozšířili aré odborné vzdě
lání i v oboru stavebního inženýrstrí, a to jak vo
vyměřování půdy a staveb silničných a železniěných,
tak i vo stavitelství vodním a mostním. Návětěvou
jmenovaného koreu nabadou absolventi průmyslových
škol širšího rozhledu při stavbě a udržování všech
prostředků dopravních, jakož i ve atokování měst,
úpravě přípojek domovních a p. Důležitost karan
usuáne byla četnými kancelářemi technickými a úřady
samosprávnými, jež při jmenování svých technických
úředníků dávají přednost frekvententům smíněnéko
kursu před absolventy stavitelského oddělení vyšších
e mistrovských škol průmyslových. Program pro tento
kure zdarma zasílá řidilelství atátní průmyslové školy
v Praze a přiblášky do ného přijímají se do konce
tohoto měsíce.

Kurs © dělnickém pojištění proven
kovskó pp. zaměstnavatele a jich zástupce nepořádáu
bude ve dnech 1., 2. e 3. listopadu t. r. Caským
obchodním musesm. O kurs tento jeví se stálo vzrů
atající zájem. Přihlášky buďtež laskavě neprodleně
saslény, aby disposice ohledoš místností učiniti se
mohly. Přihlášky přijímá České obchodní masenm
Praba V., Mikolášská tř. č. 9. — palác „Morkura“.

Nadslabýmvýsledkemsjezdu, Volné
myšlenky“ Itají národně-sociální„Lidovéproudy“:
„Sjezd Volné Myšlenky patří aš minalosti. A oklamal |
Sklamal hlavně účastenstvím! Pan red. Pelant snil
asi o větší návštěvě, zejména cisinců — a tak odmy
ulíme li si pražské prázdné poblikum, zahořkns nám
v daši .. . Ale na něco musíme uposorniti : fe z kon
prosu obtěli těšíti 600. dem. s realisty, kteří vedení
najednou dostali do rukou! Zvlášť p. Vaněk z Mo
ravy se vyznamenali A proti nesřízeným útokům po
věstného „Práva lidu“ macil sám předseda Bartodek
ee obraditi| V tom sjezd sklamal a v tompůsobil na
nás tísnivě |... Píšeme předem, de ejezd sklamal
svým účastenetvím, ač se psalo v denních listech o
tisíoloh — to je rouška! Jeou velká městs u nás,
která „pokrokovostí“ hoří, alo měli jste se ptáti
po zastoupen(! A to jsou věci smutné a bolestné,
Oršem, zde na váha padaly okolnosti. A ty byly
trudnát Dnss klidně můžeme vše posoaditi v celku:
Mnoho krásných myšlenek bylo proneieno, mnoho
krásných věcí sformulováno — a'e bude příznivý
obra*, svláště u nás? Jeou opodatatniné naděje do
budonena? Nejsou! Klerikalismus nelení a roste! A
poroste! Proto, že my myslíme na kongresy, ale za
pomínáme na nejširší vratvy lidal rná kultara
Haské jako mor prolezla naší apolečností a léta práce
a těžké práce musí přijít, aby aepoň něvo bylo ga
chráněno. Krásným slovům nevěřímel“ — Ano, an3,
je to bída. List „lidový“ vyčítá lidovýmpracovníkům,
de zapomínají ne — nejširší vratvy lida. A ještě něoo.
Tolik se ud nařečnili radí i červenobílí, jak hrozn:u
jest ta katolická olrkov, a — jádro neztačeného lidu
českého stále více k ní Ine, šikoje se vobranné řady.
C) v tom vězí? Lid náš čím dále líp prohlíží pravou
podetatu protikatolických frází, uvědomuje te a tak
chápe dobře, kde pravda a kde lež. Teď uá naši pro
tivníci nemohou m tak značným výsledkem český lid
chlaporat jsko dříve. Urědomělí katolíci dovedou dá
tati odpověď.

Dělmletva bylo při těšbě hnědého ahlí v Ós
cháchb: r. 10906: 89.873, r. 1905: 34,888, r. 1004.
38.648, r. 1908: 86.980. Ač dělniotre ubylo, tož přeco
těžba stoupale, Pak ce vytěžilo v Čechách r. 1908:
20,019.408, r. 1906: 18,078.605, r. 1004: 18,801,641,
r. 1903: 18,301.641 tan.



Ze soudní síně,
Zabíla tchýni.

Dojemný obrázek. Prostá žena, mírná, hodná
má v domácnosti své tchýni, stařenu zlou, urputnou,
plnou zloby a vzteku. Nic není jí vhod, af snacha
udělá cokoliv. Z rána časně ji budí, vylávši jí hodně,
žene ji do lesa; když přijde domů, nadává jí znova.
Haštěří ae chvíli, načež žena mladší vaří, uvařenou
polévku nese stařeně. Tato, ač stářím přemožena,
chytla snachu za vlasy a škubá jí hlavou. Snacha,
postavivší hrnec, prudkým vzmachem ruký chytí ji
za krk, aby ji odstrčila na pohovku, ale stařena
padá k zemi, udeřila se hlavou o nohu pohovky a
chroptí. Snacha vyběhla ven a když ee vrátila, na
lezla tchýni mrtvou. — To byl v podstatě děj ob
žaloby u porotního soudu dne 20. t. m. — Obža
lovaná Teresie Klarova z jakési vsi u Králíků ob
žalována ze zločinu zabití. Všichni svědkové svědčili

ve prospěch její, Jíčíce starou Klarovou jako stařenu
v nejvyšší míře zlou a svárlivou. — Obžalovaná
viny sproštěna.

Méníli falešné pětikorany.
Od začátku března letošního roku počaly se

pojednou v kraji královéhradeckém a jinde objevo
vati falešné pětikoruny. Padělek je neobyčejně zda
řilý, přesný zvuk, takřka k nerozeznání, pouze na
omaku poněkud svým mastným povrchem význačný.
Objevily se tu a tam, poslány mincovnímu úřadu
do Vídně; tam seznali, že jsou to pětikoruny typu
hlavně chrudimského a několik typu litomyšlského,
pro jichž měnění a zavádění v oběh byl odsouzen
Emanuel Krása na dva roky. Pátráno a ejhle —
nalezena ušlechtilá společnost lidí mnohokráte již
trestaných. Byli to: Václav Pilnáček z Předměřic,
trestaný pro krádež, podvod, veřejné násilí, ublížení
na těle několikráte, známý v celém kraji šelma,
jeho dcerka, dvacetiletá Růžena Pilnáčková, trostaná
jednou pro urážku na cti Václav Bělina, řezník,
trestaný pro krádež, ublížení na těle, na cti, atd.
postavený pod policejní dozor a hlavní »ptáčeke
Emanuel Krása, trestaný pro pokus loupežné vraždy
deseti lety, pro krádež, lehké ublížení na těle mno
hokráte menšími tresty a posledně dvěma léty pro
měnění falešných pětikorun. Ze žaláře vyšel letos
28. února, a hned počátkem března padělky téhož
rázu počaly se objevovati v oběhu. Dlouho nemohli
nikoho stihnouti, až pojednou o pouti Vambeřické
chytila pruská policie ctihodnou dvojici manželů
Švorclových z Náchoda, kteří měnili falešné pěti
koruny v Prusku; ve Skalici chytla rakouská (ska
lická) policie Růženu Pilnáčkovou, která měnila tak
též falešné pětikorany.

Pátráno po nitkách dále, a tak shledání všichni
čtyři obžalovaní. Emanuel Krása bylpohodlný, ten
pětikoruny falešné jen prodával. Bělina je udával
v kartách a po hospodách, Pilnáčková po obchodech.

vorclovi souzení nyní v Prusku; udávali je v Pru
saku a tak »obchod« znamenitě šel. Musí býti těch
čistých duší ještě více, ale kapela tak sehraná se
neprozradí. Zapírali tak rafinovaně, žečlověk, nevida
ty pštikoruny a nevěda o chycení Švorclových a
Růženy Pilnáčkové, řekl by, že jsou nevinní.

Zvláště Emanuel Krása o ničem neví, na nic
se nepamatuje, má okamžiky, kdy má »klamné«
představy, simuluje slabomyslného, usvědčen je všemi
svědky a zapírá dále.

Odsouzení byli: Václav Pilnáček na dva roky,
Bělina na 13 měsíců (též pro falešné hlášení),
Emanuel Krása na 3 roky. Růžena Pilnáčková
porotci sproštěna viny, snad proto, že musela jed
nati z nátlaku svého otce.

Obhájce všech obviněných p. JUDr. Taussig
ohlásil zmateční stížnost. Václav Pilnáček přes svůj
a obhájcův protest ponechán ihned ve vazbě. Tak
potrestáni »penězoměnci«. Kdo je asi dělá? Stihne
ho také ruka spravedlnosti? Snad, sotva, možná.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 321.září 1907.1

b) pěeniceK 16-80—18 60, šita K 14:70—1600, ječma
te K 1020 1160, prosa K 11:40—12'90, vibve K ©—
19—, hrachu K 2100 —22—, ovsa K 620—700,
čočky K 34:00—00—, jahel K 14 00—32—, krap K
20-00—24-00, bramborů K 820—380, 1hl jetelového
semene bílého K —— ———, 1 bl. jetelového ne
mínka čer. K —— ———, ruského K —————
máku K 486.—00"—,|něného semeno K 30'50—00—, 100
ky žitných otrab K 1500—1540, 100 kg pšeničných
otrub K 1440—15—, 1 lg vést čerstvého K 338
—0280,1 kg mih. přero E —0
1 kg sádla vepřového K 184— 1-92, 1 Ag ivarobn K

400, 1 kopa zelí K 400 — 800, 1 kops kapusty
K 100—300, 1 hl olbule K 4-00—4+20, kopa drob.
teleniny K 0:30—100, 1 pytel mrkve K 1:20— 2000,
1 bečka hrošek K 000 — 00—, 1 bečka šrěstok
K00 — 000, 1 bečkajsblek K :00—00-—Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 81. září 1907 odbývaný

bylo: 1) obilí: pšenice 446 hektol., dita
463 ječmene 553, ovsa 804, prosa 32, vikve 0, hra
chu 5, čodky ©, jahol 00, krun 00, jetelov. semínka
3, Iaěného semene 14, máku 17. — 9.) Zeleniny:

p 1"u k 73kop,dák,ke $ cibule„— »:brambor 103 fi, :

dobytka:vápna ny n nh.

oučná a modlitebtí kn i
zpěvník ro dlevé kátěré

radeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8"

V plochých arších při odebírce nej

koooěníškola v nada Eráloní, :

Dovoluji si ot. mladé generaci ozná
miti, že zahájím

k vyučovací kurs
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.
Cena knihkopeckábrožovaný-< -5 > 4

pro pp. studující rámnjvpol pin bh3 ř v vcelo ...
v úterý 8. října t. r. vánnívceloplátněsezlacenýmzh

ve dvoraně Adalbertina. vydánína velinovémpapířevá
saný celý v kůži se zláconým

Zápis každodenně v bytě nížepszného. kříškom a ořískou . . . K 180
Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. em

W biskupemDr.J.Doubravou"4

soLuvwálerm.o *OUV. Čtvrtečka,
konces. taneční mistr

v Hradci Král., v Palackého tř. č. 369.

Za dbi
M

I l ZE

Truhlářského
Fr. Třasák, Hradec Král., Pětidomíč.241.

A MaAŽÍzemuo.

(O
(Vis Ordin. list čís, 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.z řádné ro

diny přijme

První a jediná dílna pro vzorné vyučování slečen v šití šatů, braní míry
a kreslení střihů. Na přání též zhotovování klobouků.

——

Za příčinou přesídlení a rozšíření mé

/ / / / v s

úplné modní síně pro dámy
z Eliščina nábřeží do c. k. erárního (rohového) domu

(šikmo naproti Grandhotelu) (I. poschodí)
dovoluji si velectěným dámám Hradce Králové a okolí, vzdor krátkému trvání skvěle osvědčený závod
svůj co pejuctivěji odporučiti. Jelikož zaračojí nejelegantnější provedení všech rob a kostýmů dle nej
n.odernějších aoglických a francouzských vzorů, prosím, by moě ctěná přízeň dám i v nové mé
zvětšené dílně věnovára byla.

=

T dokonalé úctě Anna Oktávoová,

u. u..

Stavba školy.
Školní obec v Dobřenicích zadácestouofertní

stavbu čtyřtřídní školní budovy a bytů.

Oferty Ikor. kolkem a 10% vadiem opatřené přijímá předseda místní
školní rady v Dobřenicích

do 15. listopadu 1907.
Plány a podmínky jsou v úředních hodinách u obecního úřadu v Dobře

nicích k volnému nahlédnutí vyloženy.

Místní školní rada si vyhražuje zadání stavby bez ohledu na výši oferty.

Předseda:

Holub Ant. ltů
E

u : ===

ÁKRÁARÁRZKÉKHHi
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Výtečný tento organisační kalendář jest dokou dobrou
všem katolíkům, duchovním i laikům, a Řašký V něm něco

Katolické organisace žádáme, „ 7,dobrého„palemneó obsahujeho vyjímámeDe spolitika.

== by hojněrozšířily— Ť 6 S ad i 9 Rádavzlátoah naarjh,—Orpnicemládea; VoRĚKA avivůumí1ce01
P na jes 08 ex.

tou 1 K (může

kapesní kalendář PokonE(mámpal mománkán.21 oi

- na rok 1908| Ig anisá Or. Jos.Polákv HradeiKrálovévAdalbertinuanebBiskupská knihtiskárna v Hradci Král.

i
Mřesíníliséy P T

(exoffo)40kusůza60haléřůnabízí č Učně * Do učení 4 čišnictyí
Biskupská knihtiskámna. k dobrému mančení se ——— přijmu

hodinář a zlatník

SpolehlivékaposníI jh . AB Hradeo Králové, vedlehotelu„Merkar“.*HH <
dopráceod... . . zL250

Studentské,pánské,úřednickéa světo- = r

známéprecisníhodinky:S- Bohatí- Na základě= řádně rn uzhansen,Intakt,Zenith,Armida,Omega, je Z jsou zbývající záso

Viktoriaatd.za nejlevnějšíceny. vý prodej = ý J y > BAROKNÍ

GapJletápísemanízáruka. ij koberec ů kozávod3 volkozávodu

Nejmodernější hodiny

GICNIONIOSIOSIOSIONONONODN

záclon
—do ložnic ásalonů — FIRMYJAN STO UPA

s krásaýmhlasembiclchatrojů. pokrývek v Praze Václavské nám 32
mpřědš o mamép eměde.|| souprav > Václavské nám.32.

Frant. Oktávec, dětsk. vozíků ceny velmi snížené.šksksl sk
bodinář a zlatník > » $

HradecKrálové, : želez. nábytku R * $ v
—:vedlehotlu „Merkur“:— í houní a t. ad. $. s s K kč

GBDODODODGODODOOCO hě

EPodělstování.
Hluboký žal, který tolik bolestně svíral srdce naše nad ztrátou drahého našeho manžela, otce, tchána a dědečka, pana

VACLAVA CTIBORA,
c. k. professora Dil. hod. tř. u. u., ald.,

zmírněn byl velice četnými projevy přátelskéS vřelé soustrasti a hojnou účastí při pohřbu zesmulého, začež vzdáváme povinnýtá. “ m
T—==ivroucí, nejsrdečnější dík. ==—

Zvláště pak uctivě [děkujeme celému slovutnému sboru professorskému zdejší e. k. reálky, zvláště p. řediteli p. Li
břckému, všem slovutným pp. professorům ©. k. gymnasia.a ©. k. paodagogia, slav. ředitelstvům a pp. učitelům lycea,
všech škol měšťanských, dívčích a obosných, vysoce důst. kapitule, zvláště vysdpp. vikáři Dr. Al Frýdkovi a M. Musilovi,
a jinému duchovenstvu, slavnému c. k. okres. hejtmanství s p. t. míst. radou Stelnfeldem v čele, velectěnému úřednictvu 6. k.
krajského | okresního soudu, p. státnímu zástupci, vrch. radovi Kuttelwascherovi s pp. členy e. k. stát. zastupitelstva,
slav. ©, k. bernímu úřadu, slavné městaké radě za projev upřímné soustrasti, p. starostovi Dr. Ulrichoví, p. náměetku Russoví
a vůbec pp. členům městského | okregního zastupitelstva za účastenatví při pohřbu, dále ulav. ředitelstvua úřednictvu Zálož.

úvěr. ústavu, měetské Spořitelny, slav. Besedě, ctihodným sestrám zdejším, pp. dárcům věnců. Děkujeme vůbec
všechněm, kteří jakýmkoli způsobem snažili se potěšiti naše srdce velikým bolem aklíčená.

„$ř P. H. R'cktrovi vzdáváme srdečný dík za vzorné vypravení pohřbu.



Logika volných myslitelů.
Vracím se ještě k volným myslitelům,

k jejich nechutným frazím a míním oRázati, jak
lidé plni ctnostných pouček a moudrých předpisů
byli venkoncem neopřímni, když svými návrhy
na společenské reformy zradili vědecký a filoso
fický základ svého nazírání. Základem tím jest
jim moniem (není Stvořitele ani duše lidské,
nýbrž vše jest hmota ve avém vývoji). Tento
monistický názor jest znám z různých projesů
volných myslitelů, a pražskému sjezdu značko
tato vtiskl redaktor „Casa“ Pelant. I prof.
Krejčí přihlásil se k tomuto učení řka, že není
proč tajiti, že volní myslitelé jsou atheisté
(bezbožci). Pro jasnější porozamění doložíme
ještě, že podle názoru volných myslitelů vše,
co se děje, nutně se děje. A z toho následuje, že
člověk ve všem všady jest zajatcem přirodníoh
sil, že myslí a jedná nutněa jest podoben
otroku, jenž byl drahdy slepým nástrojem svého

na.

pě Jest jen potřebí uvědomiti si tuto zá
kladnu vědeckého nazírání volných myslitelův
a na drabé straně čísti řeči jejich, obtěžkané
svobodou, pokrokem, vabádavými návrhy na
přetvoření nynější společenské skladby — a
poznáme hned, že volní myslitelé sehráli v Praze
komedii. Žurnalistům, kteří volným myslitelům
obstarávali reklamu, tento v oči bijící rozpor ušel,
a skatečnost ta napomíná, aby naše veřejnost
od žornalistů žádala širšího rozhledu a pro
nikavějšího vzdělání. Hlásati natnost všeho
dějetva a současně mlaviti 0 svobodném zasa
bování člověka v dění společenké, jest tolik,
jako čekati, že na tvrdé, vyschlé skále vyrostoa
nádherné růže a nejbujnější róva. A to jest
právě ta nejhloupější příhoda pod sluncem,
která se volným myslitelům na sjezdu udála.
A zpropadenoa slabostí jejich jest, že proti nim
vlastní jejich vědy musí se dovolávat „zpátečnický
klerikál“ I kdyby nebylo na světě dalekohledů,
poznali bychom přece podle volných myslitelů,
že jsou veliké skvrny na slunci.

A nejosudnější pro volné myslitele jest,
že užívali pojmů z názoru křesťanského, jako:
svědomí 'a zdokonalení mravní, svoboda člo
věka, v kterómžto ohledu vypadali jako lidé,
kteří by mobli býti něčím lepším, jakkoli
v tom, čím se od křesťanských pojmů odchy
lovali, podobali se zase lidem, kteří zasluhují,
aby byli ještě boršími. Ale ovšem, tak se při
hází všem, kdož z pyšného nedorozamění
pouhé domněnky a běžné fráse odvažují se na
zývati vědou. Reformní jejich návrhy co do
hlavního jádra věci plaly v naivnosti, v dů
sledné neupřímnosti a padělané majestátnosti.

Jakkoliv o sjezdě volných myslitelů již
mnobo bylo psáno, přece jen prospívá, když
průběh jeho a různá tvrzení řečníků všestranně
se objasňují. Výtěžky z úvah takových přispí
vají jednak k tomu, aby duševní a mravní jakost
našich nepřátel byla odkrývána, jednak aby
shromažďovaly se zbraně obrancům víry, kteří
nemohou býti bez správného názoru Da vóc,
má-li býti obrana jejich účinna. Tak na příklad
jeden řečník mlavil: „Morálka, která se řídí
svědomím, morálka svědomitosti — jest vyšší,
než morálka poahé poslušnosti (morálka auto
ritářská), Morálku křesťona potřebuje berly,
protože jest slabá. Naproti tomu člověk svě
domitý nepotřebuje žádné opory vnější k mrav
nému jednání, jeho avědomí jest dosti silno
samo v sobě. Morálka středověká i dnešní mc
rálka církevní opírala Se a opírá jen o auto
ritn a nezná svědomí.“ :

Volný myslite! řečnil ovšem volně a proto
vi sestavil dle svého názory, které nepoctivě
uzmul mravonce katolické. Pravda povídá něco
docela jiného. Právě náboženstvím křesťanakc
katolickým položena náležitá váha na čisté ná
božné smýšlení, vůbec na svědomí, na nitro
člověka a vniterné úkony jeho. Novými nau
kami však, které se též chtějí nazývati nábo
ženskými, úmysl a význam křesťanského svě
domí opět se zmařaje, protože prohlédají příliš
jednostranně k zevnějšku, spokojajíce se bez
barvou a rozplizlou humánností, která bez 0
duševněného obsahu náboženského není leč
pouhou frází, jež zejména otvrdla v řečích a
novinách našich pokrokářů. Vždyť konec konců
veškerá mravouka pokrokářská vyčerpává Se
jedním tímto slovem: „bamanita“, která, vs
pomáhajíc ve všech případech, nabyla povahy
mechanického zevnějšího prostředku, jehož je
diným úkolem jest: dělati parádu. A takové
homanitářské poctivectví zevnější můžeobstát
i a nejhorším smýšlením. Tak a podobně mra
vouku pokrokářskou musí zajisté karakterisc
vati každý, kdo projevy veřejného života jen
trochu pozorně sleduje. Je-li p. řečník na štíra
8 autoritou v mravooce, pak neví, co mluví.
Každá mravonka přece, má-li vzbuditi příslašné
jednání dle svých pravidel, musí autoritativně

zavazovat, neboť jest to dáno přirozenou po
vahou věci. Mravouka bez aatority jest ovšem
svobodna, ale také nezávazna, čímž, zvrhujíc 50
v bozazdnost, hoví vydatně sobeckosti lidské
a zbabělosti těch, jimž i nejmenší příkaz jest
zbytečným jhem.

Co p. řečník hlásal svobodnou morálkou,
to tady Již dávno bylo a jest. Jestto otevřevá
brána všem, kdož sestavovali si mravooky,
z nichž jedna odporovala drahé a jejichž au
toři navzájem o pravosti svého smýšlení marně
se přesvědčovali. A odsuzoje-li volný myslitel
odplata nebo trest za mravné nebo nemravné
konácí, nechť si laskavé uvědomí, že se ne
dočká, aby lidstvo této pohnutky za mravní
neuznávalo a jí se neřídilo. Ostatně ať vezme
také na vědomost, že iravouka katolická také
mluví o klidu svědomí, o spokojenosti a ra
dosti nad dobrým skutkem, a to jest také od
plata, kterou snad volný myslitel odsuzovati
nebade.

Jakož vůbec volní myslitelé statečně si
odporovali, nečiní výjimky ani p. řečník, jehož
mělkými názory se zabýváme. Všimušte si této
jeho věty: „Svědomí jest vnitřní nemožnost
konati zlo, vnitřní nutnost konati dobro.“ Dě
kujeme mu, že správně uvedl poučka mravouky
katolické, ale neměl bned tento dobrý dojem
setříti tvrzením: „Svědomí nemůže býti leč
volné“, Svědomí v pravém slova významu nemůže
býti nikdy volné, neboť musí vždy dobro schva
lovati a zlo zavrhovati, v kterémž ohledu velmi
názorně jest přirovnáváno k magnetce, která
jedním koncem ukazuje k severa a drubým
k jihu. Kdyby do magaetky vjelo myšlení praž
ských volných myslitelů, stali by 8e námořníci
kořistí bloudění, nepřibodilo-li by se jim pro
vrtohlavost její ještě něco horšího.

Jelikož p. řečník měl za úkol, bez klavy
a paty mnoho toho namlaviti, nadhodil také,

mrtvých předků. Aby volní myslitelé ukázali, jak
to oni umějí, v moohých řečech dovolávali se
dávno mrtvého Husa a putovali do Tábora oslavit
dávno mrtvého Žižku. Volní myslitelé odhodili
víru a popřeli Boha, u jakto již bývá, chytili
se pověry o dokonalosti svého poznání a Da
místo Boha udělali si modla ze sebe, ze své
ubché vědy, z Hasa a Žižky.

Vytýká-li se mravouce katolické autorita,
plyne z toho, že mravonka volných myslitelů
jest bez autority. Tím se stává, že mravouka
čistě lidská, neuznávajíc se autoritou, masíl se
dávati ve slažba různých vášní a nápadů, místo
aby je ovládala a řídila, což jest smrtelnou
její chorobou.

Volní myslitelé přijali za podklad své
mravouky domněnka, že Se názory mravní a
tedy i zákony mění. Nuže, pak mravouka je
jich, nucena jsouc názory ty pouze zazname
návati, nemá síly předpisovati mravní pravidla.

Filoscfové v Praze tvrdili, že, pohodivše
uáboženství katolické a popírajíce Boha, vy
tvoří náboženství nové. Leč co jest nábožeu
ství? Náboženství jest poznávání Boha a pc
měr k němu. Popírají-li tedy volní myslitelé
Boha, nemají k němu žádného poměru, a proto
domněnky jejich nejsou náboženstvím, nýbrž
víra v lidský rozum nebo nerozam.

Již jsem dokázal, že volní myslitelé hned
v základě boří své předpoklady, ale mimo to
odporovali si V řečech svých vůbec, čímě prc
zradili, že o tom, co chtěli řešiti, nemají
přesvědčení,Pozoruhodné jsou tedy sliby jejich,
že snaží se tvořit nový názory a nová pře
svědčení. Jak možno však budovat nová přesvěď
čení tomu, kdo sám jest bez přesvědčení?

Bylo hovořeno na sjezdu, že náboženství
tajemstvími svými nepřesvědčuje, že jest ve
sporu s vědou a že dlužno říditi se jen vě
deckými poznatky. Předně učení páni nevědí,
že víra s vědou si nemohou odporovati, pro
tože nemají ani společného původu, ani oboru,
ani cíle; nepodlehají tedy ani společnému su
didlu. Zásada volných myslitelů, jménem vědy
přednášena, není tedy vědecky správná, jelikož
nepočítá náležitě s povahou předměta, o který
běží. Chtějí-li volní myslitelé obsah nábožen
ství katolického podrobiti vědeckému zkou
mání, pak jest to jen tehdy možno, když vy
loučí z náboženství všechno Božské, to jest,
přestanou-li jedoati o náboženství a omezí 8e
na popis nebo výklad náboženských názorů
v člověčenstvu. Ostatně vědeckýchpoznatků proti
náboženství katolickému neuvedli, protože žádných
nemají. Nechť také přestanou mluviti nevraživě
o tajemstvích náboženských. Přesvědčili jsme
se již častěji, že 8ni ve vědě není všude mož
ný důkaz přímý až do zřejmosti. Ve věcech
Božských však žádá se od volných myslitelů
sřejmost naprostá ve včem, což jest nec
právněno. Konečně i v tom málu, 00 člově
čenstvo o záhadách světa ví, jsou tajemství,
nad nimiž se vlasy na hlavě ježí, tajemství,
jež dotýkají se každého okamžiku naší jsouc

nosti, nebot nemůžeme učinit ani kroku, aby
chom ge nepotkali s různými tajemstvími.
Vždyť poznati tajemství náboženská přiroze
nost nám uni nedovoluje. Stvořitel hodil závoj
mezi sebe a nás, neb £ pro naši sláva bylo
potřebí, aby byl duchovní boj, snaha vždy po
větším poznání; bylo potřebí, abychom 8i Za
sloužili světlo bojováním v ternnotách. Takový
byl plán Boží: pýcha nám jej zakrývá, ale po
kora jej objevuje. a
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KOBERCE

dle nejnovějších návrhů
za tovární ceny a za
nejvýhodnějších podmí
: nek dodávají spojené :
: továrny :

A NOVOTNÝ
v TÝNISŠTI n. Orl.

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!
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AJ. Langhans
Hradec Králové,

Adalbertinnm.

Kuptesi důkladnýspis: a

7 domácnosti sociál. demokratů,
Řada I. Píše J. P. Hradecký.

Cena 1 ex. 16h, 50 kusů po 14 h, 100 kusů po 12 h.

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král.
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3 Ku každé příležitosti

nejlepší dárkyza velice levné ceny nabízí

<> ŠOT.C,
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové,

Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů
a hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou.

OBO0000
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C. k. mistodržiteletvím koncessovaná.

v

Realitní kancelář 5

Inž.Č.JANA al

v Hradci Králové

odporučoje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hotel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

JOOXXXXXXXIOOOOOCXČC
K opmůlokým OTOTOLUŮ

a k novému školnímu roku
nabízíme:

Dobroslav Orel

M
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= Theoreticko-praktická

rukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké u učitelské ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,

a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnohými vy
nikajícími odborníky.

Stran 250 velké,8".

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné

vazbě K 360, poštou K 380.

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

EE ddZTE OP TÁ

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— amělocký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st, Malá Karlova
ul. čís, 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod lonbím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

„ sice 6 se šelemnými
rámy, sltémi vsasením.

Vetkeré rozpočty, akizsy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosíl ku definitivní objednávce- *

OREE*Nesčetná veřejná | písemnápochvalná uznání. ij
Založeno roku 1886.
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Upozorňuji

zvláště pp. hostinské, obchodníky a nákupní
spolky na svůj pečlivě řízený

obehod ivarůžky
(syrečky),

jež zasílám dle dohody velmi levně vždy
čerstvé ve velkém i malém.

Václav Uždil,
obcbodník syrečky,

ŠSonov, p. Nové Město n. Met.
ZCIOCACIICIOOOCIOCICHVC
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Atelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josef Můhl "kupcenástupce,
vwMové Pace (Čechy),

©) provádí s odbornou znalostí malbu chrámů C9
všech slobů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

"+

Čelná doporučení od veledůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí.

D00

Biskupská. knihtiskárna v Hradel Králové
nabízí školní knihy:

1. Malý katechismus
katolického náboženství.

Cena E výtisku vázaného 30 h.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 04 h.

katolického náboženství.
Cena I výtisku vázaného 90 h.

Katechismy jsou sch na valné schůsí biskupů ra
kouských ve Vídmí dne 9. dubna 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 18, slevou proti hotovému zaplacení,

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
avětlením do každéhovýtisku — zd se 2 výtisky pří:
sdnéhodrabukatechismu prochudé. Dlepoměru,v jakém

Čatechismů pro taukterou Školuzakoupeno, zcelé spraved
livé dostane se poměrný počet (přes 18%) pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

=- pac"
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pia X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 26X30 cm. na
křídovém kartonu vwšedém vkusném

passepartont nabízí důstojnémn dacho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárna
v Hradel Králové.

-Bm |mm

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmKB .

*r
CV“

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.a
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DTNÍ DÁKONÍ JAMĚL
látek pro domácnost, iakož i dámských apánských
látek jet u Tkalcov. výrobního spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze

obdržetiporle zboží 30mt.,obsabujícíkaždárůzné látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodaě upotřebiti,
za K 12-—, vyplacené od korua 20— výš.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

VOKOOKDOKODOKK KDOKOKOK

ZlatámedaillePardubice

1903

"ojtupom91817:90811ÉPUOT

"9061FHSdoTEPomV181

Videň 1906. Zlaté medaile.
Antverpy 1806. Zlatá medaile.

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání,
kterétjedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akclová sríčkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Telefon č. 416
Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.

Emanuel Červený,
majitel ozdobnického kojhařetvív Hradoil Králové,

vedle Grand-hůtelu, č. 889.



£ První královéhradecké knihkupectví, antikvariát a závod hudební N

i Hradci Králové. *« Bohdan Melichar v Hradci Králové. 
š (Bývalý závod Pospišilův.) ©

V n RámEna SORT| oagro prtrne snožánoůmá | "Ohypanáakobrem—,——>
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Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovav ho náčiní +ve výrobních nejetaršíhozávodu v Čechách, c. a k, dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Kupte si důležitý spis:

Karel IW.
jako křesťana vlastenec.

Píše jiří Sahula Čona 3 E.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

PROVEDENO PŘES %0 OLTÁŘŮ.ZALOŽENO 1868.

l) garnitury,matrace
a čalounické výrobky vůbeo,

dále

OLETY
do oken všech druhů nejlépe

koupíte u

v+Hradek Král.

OOO000000

Nábytek =. splátky
5 zl. měsíčně na každou stanici dodává

cís. a král. dvorní velkozávod trahlářský

[U Sutertý SÁŠBIna [lové
proti hotelu „Merkur“.

Cenmfkya prospekty zdarma a franko,

Veledůstojnému

duchovensívu |
AL Praha,ul.

Jan Staněk Kar.SvětléJ čís.19n, rob
Konviktské ul., ený pasř. spe
cielně na koste náčiní, dovoluie

1 doporučiti svůj hojně zásobený
Ja | sklad ve vlastní dílné ručně praco=

vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a t d., vše
v přesném slohu církevním, Btaré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen 0 ohní lati a stříbřl. Na požádání hotové
ráce na ukázka rozpočty, nákresy neb cenníky franko,

ba veškeré aslacení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k Yinému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. presované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené,

Josef
Krejčík

V PRAZE,
by umělecký závod 80

7— ohařský a řezbářský.

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

ručuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,

kýlové vůtelny, kBolí Aroby,Jeřkřiše,hutný ped.ite

tiky atd. dle slohu Datel oné rám nana obrasy,
premie, rograje a diplomy. nábytek ané předměty hodící se sa „afky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

sponědníce,

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

| Legitimace a.
dle 5 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

UD dostati lze levně

v Biskupské knitiskámě v Hradci [rálré

iJan Horák,soukenník
8 Rychnověnad Kněžnou

X663

M zasílá na požádání vždy
dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravýcié

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

zemských.
Četná gmámný zvláště z kruhůwele

pk důst. duchovenstva nědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnélátkyma talárys
Též na oplátky bez zvýšení cen!

EDX682KEBDXGDXCBD
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Čtěte! Z
Z domácnosti soci- E
álních demokratů. m

a Řada II. PíšeHradecký.
Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úvah“

Již prvý díl hořejší práce těšil se tak značné

pozornosti, že byl vydán v II. vydání. Zajisté že
i II. řada, která ještě zajímavější světlo vrhá do
poměrů ve straně socialistické, bude čtena ge stej
nou horlivostí.

Stran 64. Cena 16 hal.
Při hromadných objednávkách větší sleva. "již

O
[al n

Be- Čtěte a rozšiřujte
tyto spisy, jež právě vyšly

v IL vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl. — Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sahula. — Cena 8 lial.

ČO

pp- Každý -gm

křesťanský dělnílé
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce."
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

ozmarné ©
přihody.

) Humoresky.()— DIL —
Píše Tllnstruje

Jiří Sahula. K. L. Thuma.
Stran 175. Cena 1 K 10h franko.a

Knížka obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěžího a nezávadného humoru.

Objednávky výřžidí

Biskapská“knihíiskárna
w Hradoi Králové.

W



Doporučujeme

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se

Ó k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
č se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;cena levná, jakost výborná,

O0000000000 DOOOOO

Vinaku mšisv.
Zaručená přírodní, jakož i

jemná tabnlová vína vlastního Školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepy:přírodníchvin

Č. Budějovice.
Majitel doporučem Ordinar. listem diec. Čes,- Budějovická

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního vína.

ZBOBNOURV010009 Bodod000000 00D0 00GB INÝ 00000 PUPNPVDYONÁNĚH(D190910001008 8190á“
Paramenta.

Ignáce V, Nešhudla Syn
: (protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
21 (bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva :
s svůj osvědčený a Často vyznamenaný :

výrobní závod
všech kostelních paramentů,f

praporů a kovovéhe náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E

se na požádání franko zašlou.

and SUDOUOLOUOUÍKAVÁNOVDUPERUBUDOU040400 1840U: 01BuduU 10480dÝHdUdUÝ|n

Šob, úvěrní společnost
w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu)

zůrokuje vklady 4',/9/, bez výpovědi, 5"
proti 30denní výpovědi a 5',9, proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dmech 18. až 23. března £. r. Jedmotou
zdložen v Praze opětně revidována.

KXIOOOOOOGOCAAAX
Půjčuji za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostem

Moblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

Antonín Měkota,
Bradee Král., Pětidomy, č. 288.

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchoenstvu
duporučuje ra

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slobu.
Vše přesně, čisté a důkladná

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno

chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Blskupskou Milosti revido
vány.

Mešní nádoby jen v oni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opra+y nádob ko
stelních se ry „le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílí:: jen posvěcené,
psa Vzorky, zpočty, nákresy i

= E "hotové zbozínaukázkufranko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
SRB- Sta odporučení a čestných uznání poruce. <

Prosím veledůstojné ducbovenetvo o laskavou přízeň
a důvěrn závodudomácímu.

Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení od

D

Ú

|
Služební výkaz

©jako příloha k žádosti o kvinkvenálky
(dle Ord. listu č. 3., str. 82)

dostati lze 1 kus za 3 hal. — 60 kusů
za 1 K

v biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové."

Specielní výroba a sklad
domácích

všech druhů'

koupacích van
RG“skamnyi bezních"U

. firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vode=
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma 4 franko

oaobaobababa obaba bubabka

Mravný hoch
ce přijme

= do učení R
KIESLIGHÁ, pozlacovače
v Hradci Králové.

NÍ
l

s vůní falkovou decilí sněbobílé prádlo
i bez bělidla, čistí podlahu, sklo a j. v.

: 8 výsledkem dosud nedostižitelným. ::
Zásilka 20 balíčků dobírkou za zl. 1*50

franko stačí na */, roku.

)

ZE

4 Vyrábíjako zvláštoost:“ Josef Jelínek,
» mydlářw Hradci Králové,

pHBOB BB X OBE

„ Prml český katolický závod te Yldn.

František kuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže
at. d.

PAVudcň,
VII o., Kaiser

etrasge o , vedle La
zaritského chráwu

Páně.
Na ukásku zasílá

se vše franco.

NAVŠTÍVENKY

Mešní vína
Veledůstojnému duchovenstru doroluji si nabíd

nouti pravá, původní přírodní vína, neporašená k oběti
mše evaté. — Prodávám pak: Falkensteinské [ma ja
kosti po 80 h v sadech. po 90 hb v lahvích. Falken
steinské IIa jakosti po 68 h v sudech, po80h vlahv.
Klosterneuborské staré vyleželé po 1 K v sudech, po
K 120 v lahvích za 1 litr. Mám též na skladě jemná
tabalová vína rakouská, ahereká i brionská,pochásející
s Brionských ostrovů v Adrii. Cenníky podrobné zašlu
ochotně dle přání zdarma a vyplacené.

Alois Čížek,
majitel vinných sklopů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Cechách.
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Reforma práva manželského,
(Z kruhů poslaneckých).

Mezi návrhy podanými poslanecké sně
movně v letošním letním zasedání říšské rady
jest též návrh poslance dra. Offnera, vídeňského
advokáta, nábožeustvím šida, spolapodepsaný
šidem Kurandou, avob. p. Hockem a celou řadou
8oc. demokratů, týkající se, jak nadpis jeho
udává, práva manieiského, jakož €vedení rejstříků
porodů, sňatků a úmrtí.

Není to návrb, jako většina se jich po
dává, kde „se vyzývá o. k. vláda, aby předlo
žila sněmovně osnovu zákona“, nýbrž je to vy
pracovaná, hotová osnova zákona, rozdělená
na odstavce a paragrafy, tedy připravená již
pro jastiční výbor. A jelikož je opatřen návrh
tento více než dostatečným počtem podpisů,
tedy se výbor justiční jím zabývati bude a
možná, že dosti vážně.

$ 1. dotčeného návrhu Ofnerova zní: „$$
63., 64., 111., 116., J23.—136, ob. z. obč. se zru=
ují jakož i dvorní dekrety ze 26. srpna 1814
sb. z. just. č. 1099 a ze dne 17. července 1835
sb. z. just. č. 61. Pro rozlučitelnost manželství
platí bez rozdílu vyznání náboženského usta
novení $ 115. všeob. z. obč.“

O čem tyto paragrafy a dvorní dekrety,
jichž zrašení se navrhoje dr. Offnerem a sou
drahy, jednají, ví každý znašich čtenářů, jeli
kož až do sytosti loňského roku a letos před
volbami zejména na schůzích se u nás o nich
rokovalo. Zápověď manželství kněžím a řehol
nikům <$ 63.), zápověď manželství mezi kře
stany a židy resp. nekřesťaný (6 64.), nemož
nost rozloučení sňatku mezi katolíky uzavře
ného ($ 111.) zvláštní právo manželské pro
židy ($$ 123.—136), a zápověď sňatku mezi c
sobami, jimž na překážka jsou důsledky názoru
církevního o nerozlučitelnosti každého plačně
uzavřeného sňatku (dvor. dekrety z r. 1814 a
1836.) — Má tedy dle návrhu posl. Ofinera býti
zavedena rozlučitelnost manželství pro katolíky,
zákonitá mužnost platného eňatku kněží a řc
holníků (složivších slavné sliby), sňatků mezi

FEUILLETON.
Karel Bendl.

(Řeč při akademii, pořádané k notění památky Kar'a
Bendla v Kuklenách dne 30. dubna 1907.)

Bade tomu 20. září deset let, co se srd
cem plaým žalu skláněli jsme se nad čerstvým
rovem Karla Bendla. Byl to miláček českého
pěvectva. Pěvci, mluvíce o skladbách jeho, jež
8 chutí a láskou vždy zpívali, říkávali: „Což
náš Bendilček, ten se zpívál“ Snad k žádnému
skladateli sborů pěvactvo naše nevzhlíšelo a ta
kou láskov, jako ke „Karlíčku“ Bendlovi a
Pavla Křížkovskímu, knězi z řádu Augastini
únův. Óba mlavili ma k srdci a zpívali se
„božsky.“

Zemřel Bendl, opustil nás tehdy, ale
světlý dach jeho stále dlel mezi námi. S vděč
ností lnulo a lne dosad pěvectvo české ke
skvostům hudební tvorby Bendlovy, nebof ony
vybujely z nejčistších citů vlasteneckého hnutí
lot šedesátých a vyzněly z nadšeného srdce
pěvoova, aby svaté vyplnily poslání k ardcím
a jimi k vlasti.

Čím by bývalo pěvectvo české bez Karla
Bendla, čím probuzení národní bes Bendlových
zpěvůví On příšel v nejvhodnější obvíli se
svou lyrou, udeřil v její strany rozohňajícími
akkordy a záhy celá vlast rozesvučela se pí
eněmi probuzení, sebevědomí a statečnosti.

po luzích českých a nadšenými zpěvy Bendlo
vými hlásaly oslavné vlasti, budily česká ardce.

Ano, vzkříšení národa v mnohém vykonala
česká píseň, neboť, kde její hlahol v době pro
buzení ee ozval, konec bylo dřímotám a vlaš
nosti národní.

Jeme proto neskonalými díky zavázáni
Karlu Bendlovi. A pěvectvo českoslovanské a

V Hradeí Králové, dne 4. října 1907.

křesťany a nekřesťany (židy), a odstraněno
zvláštní právo manželské pro židy a konečně
dvorské dekrety, obsabající svrchu zmíněné zá
povědi.

V dalších paragrafech návrhu Offnerova
žádá se, aby úřední jednání a rozhodování, ješ
sákonem v příčině manšelství a vedení rejstříků o
manšelstvích kněžím přikázáma jsou, přenesena byla
na hejtmanství, resp. magistráty (v městech
9 vlastním statutem), Ohlášky buďtež předse
vzaty přibitím na vývěsní tabuli úřední u hejt
manství a obecního úřadu bydliště snoubenců.
Hejtmanství může ohlášky prominout, doba
ohlášek zkrátit.

Důležitý jest 6 5.návrha Offaerova, Zaí:
„Slavnostní prohlášení svolení k manželství
musí ce ačiniti před přednostou úřada okres
ního (magistrátu) nebo jeho zástupcem za pří
tomnosti dvou svědků a přísežného zapisova
tele.“ Tedy civilní sňatek obligatorní. Ovšem,
že dovoluje ee snoubeocům po azavření sňatku
před světským úřadem „dodatečně vymoci si
církevní požehnání (1) (Eiaseganag).“

Odstavec drahý návrhu týče ge vedení
matrik narozených a zemřelých. K vedení jich
ustanoveny jsou okresní úřady, t. j. hejtmanství
resp. magistráty nebo sv/áš/ní úřady matriční.
Podrobnější předpisy o povinoosti blášení pří
padů úmrtí a narození, jakož i o trestech pro
opomenutí hlášení obsahují $$ 10.—12.

Návrh Offaerův opatřen jest také důvody.
Vyjímámo z nich toto: Myšlenka moderního
státu vyžaduje postátnění manželství za sou
časného odstranění všech konfesionelních roz
dílů. S manželstvím má stát -akládati pouze
jako se sociální institucí. Požadavky všeobecné
mravnosti uotno především míti na zřeteli;
koufesionelní pak požadavky podléhají pouze
sankci kontesionelní, nikoli státní. Idea moder
ního státu vyžaduje státních úřadů k vedení
matrik. 5 církevní strany bylo prý opětovaě a
zejména při projednávání koogray poukazováno
na to, že stát okládá farním úřadům, vedoucím
matriky, ploění povinností pro stát. Odejmutím
vedení matrik správcům daochovním má býti
stížnosti té vyhověno (1).———————]
mezinimii našespolky„Libuše“a „Vlastimil“
plní zajisté vznešený akt vděčnosti, věnajíce
tuto akademii slavné, nehynoucí památce Karla
Bendla.

Karel Bendl narodil se 16. dubna 1838
v Praze. Prvního bodebního vzdělání dostalo
se mu od děda, který učil ho hře na klavír.
Od r.1855—58 byl na varhanické Škole, kteroa
absolvoval s vyznamenáním pod ředitelem K.
Pietchem. Nespokojil se však těmi vědomostmi,
jichž se ma dostalo v ústavě, ale pokračoval
ve stadiu skladby hudební u bývalého svého
učitele ve varhanické škole, u J. L. Zvonaře.
Tento horlivý pěstitel myšlenky obrodu hudby
na základě národním a výborný učitel zpěva
a znalec lidského hlasu blahodárně působil na
Bendla. Bend! také bez dlonhého tápání šťastně
ohodil na obor jemu nejbližší, obor písně a
sboru, na pole hudby vokální. R. 1861 dostalo
se mu první ceny za píseň „Poletuje holubice“
a vletech následujících stalo se skoro již pra
vidlem, že vycházel z konkursů vypsaných nu
skladby vokální vždy jako vítěz.

V r. 1864 vydal se Bendl na zkušenou
světem. Hmotné poměry mu to dovolovaiy a
tak vidíme ho za nedlouho v Brusselu jako
drahého kapelníka při opeře, pak v Amstero
damu, ale nikde na dlouho. Mládí a touha po
zkašenostech a vědění pudily ho dál a dále.
Zamířil do Francie a sice do Paříže. Zde nalezl,
po čem toužil. Ve Francii pěstována komposice
sborová, a sice v rozměrech velkolepých. VPraze
bylo vše tak úzké ještě a malé, v Paříži ote
vřely se mu široké a daleké obzory. Cesta ta

rozhodla nejen o něm, ale i o spěváckých spolcích českých. Po roce vrátil ge do Prahy a byl
r. 1865 zvolen sbormistrem pražského „Hla
holu“, krátoe po B. Smetanovi, který pro
vlastní své práce místa toho ge vzdal.

Bendl podjal se nového svébo úkola s nad
šením. Hleděl sám vytvořiti skladby v duchu
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Návrb tento, praví se ku konci důvodů,
je vzat ze zákona o manželství osob bez vy
zváví 80 matrikách těchto lidí. K návrhu tomu
netřeba poznámek, Jen kratinkou jednu. Návrh
Oftnerův týká se hlavně manželství katolíků.
Offner je žid, Kuranda je žid, Adler je teď
protestant. Offuer je právník, Koranda též. Což
kdyby si položili právnicky logickou otázka:
„Co je nám židům do maoželství katolíků ?“

Než, vratme se k výbora jnastičnímu,
který sa bude toato osnovou zákona zabývat.
Jak s ní naloží? Mnohý bude na to zvědav.
To můžeme daes už prozraditi. Jak je složen
tento výbor parlamentnl? Mezi 26 členy je
sedm příslušníků politických stran vysloveně
křesťanských, 3 polští nár. demokraté, 2 ně
mečtí lidovci. Ostatní zastoupené strany mají
po jednom člena. Divnou taktikou vůdců, či
z jaké příčiny, centrum polské (Stojalovského
strana), čítající 15 členů, nemá v tomto důle
žitém výbora zástupce, rovněž tak polští kon
servativci a stejně i italský kiab konservativců
resp. křest. sociálů (10) nemají zástapce. Na
proti tomu 6 Ramanů má zástapce, 3 Staro
rasíni rovněž jej mají, 6 sociálních demokratů
polských má zde čilého dr. Liobermanoa. A
Ofaer sám za který klab ten se do výboru
dostal? 48 německých sociálních demokratů
má zde pouze dra. Rennera a měli patrně
právo na nejméně Ž členy výbora, ale postoapili
drahé místo dru. Offaerovi asi tak, jako klab
českých agrárníků postoupil jedno své místo
ve Školském výboru dr. Drtinovi.

Dle tohoto složení celého výboru vypadla
ovšem i volba předsednictva. Předsedou ně
mecký pokrokoveo dr. Nifsche. Mezi zapiso
vateli zajímavou osobnosti je dr. Leo Winter.
Zástapci konservativních klubů docílili, že
asp.ň jedno místo zapisovatelské jim postou
peno, nemohouce dosíci ani jediného ze dvou
místopředsednických míst. — Bude se tedy
jednati v podzimním zasedání říšské rady o
zmíněném zákoně — a dle vylíčeného sesku
pení jastičního výbora velmi vážně — jímě
provedeny mají býti dalekosáhlé změny v dc
savadních poměrech života rodinného u kato

uměleckém a národními, horečně pracoval jako
skladatel sborový, hleděl, aby to nejlepší, co
v cizině poznal, k nám uvedl. Již v prvním
koncerta provedl „Římský karnoval“, později
„Křižáky na moři“ Za svého dirigentství po
vznesl „Hlabol“ mezi přední sbory. R. 1879
opět odešel do ciziny a sice byl kapelníkem
v Logáně a Nizze u boháče raského Darviesu,
který měl vlastní kapela. Do Čech vrátil se
r. 1881, oddal ae úplně činnosti skladatelské,
z které vyrvala ho smrt 20. září 1897 nemocí,
tuším, krční.

Přihlódněme nyní k Bendlovi, jako skla
datelil Byl v první řadě lyrikem a zůstane
jím! Nepřetržitý proud melodický, který hravě
prýštil z bohatého daševního fondu, zmlčený
vasládlým sentimentalismem, jej k tomu určo
val. V písních jeho a dvojzpěvech, které jsou
jen technická rozšíření formy písňové, shledá
váme 80 8 nejvlastnějším výrazem jeho duše,
která upřímně vyjádřila radost i žal lidského
života. Jmenuji sbírku „Cypřiše“, „Planě vná
rodním tona“ a „Cigánské mělodie“. V „Cypři
Bich“ vyvrcholí doba jeho mladistvého vývoje,
v „Cig. melodiích“ působí živly exotické, ná
sledkem pobytu jebo na jiho, a v „Plsních
v nár. tonu“ přikloňoje se k směru Smetanova.

Bendl však nejvíce vynikl jako skladatel
sborový. Sám výborný znalec lidského blasu,
mistr ve zvukových efektech, umělec Široké,
zpěvné kantileny musil 86 státi pilířem vší
vokální hudby v Čechách.

Pravým vlastnictvím Bendlovým u nás
jest sborová acána, které byl tvůrcem, Jest to
skladba větší rozlohy sborové, se solovým zpě
vem, recitativem, jež vyžadovala i znalost
účinnosti dramatického efektu. Látka volil
většinou z historie domácí. Tak jmenuji „Ka
lišníci“, „Smrt Prokopa Velikého“ a j.v i
„Obžinky.“ Byly mu ovšem i stejně blísky
sbory wenštho objemu, jež mezi pěvectvem



Jiků, jež až dosnd řídily se zákonem přizpůso
beným názorům církve katolické. Názorů těch
nemá v bodoucí úpravě práva manželského
býti již respektováno, s nastoupiti mají platnost
důsledky vyplývající z názoru, že manželství
jest poměr vznikající smlouvou,8 še tato jako
ostatní smlouvy podrobena jest úpravě zákono
dárné mocí státní, ovšem že úpravě ovládané
názorem moderním o účelu státa a poměru
jeho k církvím resp. k náboženským společ
nostem.

Ovšem, že okleštěno ta bude mnohé, co
zbylo v našem zákonodárství, zejména vpří
čině manželství, z dob, kdv ovládání byli zá
konodárci názorem o církvi státní a jejím ná
zorům v předpisech, jimiž upravovány poměry
poddaných, se přizpůsobiti hleděli. Bude uči
něn nejméně pokus toho, co jinde již prove
deno — odlaky církve od státo, dle francouz
ského pořekadla „chuť se dostavuje při jídla.“
Zdaří-li se čento pokus, přijde se s návrhy no
vými. Hlavní při tom ovšem bade, jak se
parlament vůči těmto otázkám zachová. Mnozí
se domnívají, že zamítavě, poněvadž tu a tam
roztrušováno, že je konservativním, a přes tyto
reformní otázky, dotýkající se poměra církve
a státa, přejde k denníma pořádka. Možná,
že poměrně dost brzy opraví 8e názor tento|
— Neškodilo by věra o padesát řádných pos
lanců, náležejících stranám konservativním,
více; ovšem by 8e předpckládati mosila stejná
čilost a obezřetnost, jakou spatřujeme o jiných
stran. To ovšem je zbožným přáním a zůstane
as nu dlonbo. Zejména Čechy padají v té pří
čině na váhu. Při trochu čilejší organisační a
agitační práci mobli katolíci z Čecb vyslati
do říšské rady více než 7 poslanců, Čechy v tom
směru potvrzají názor o „národě hasitekém“,
jsouce sa ošemí seměmi v příčiněpočtu poslanců
za katolický lid zvolených Da program kato
lický nebo křesťansko-sociální. Všude myšlenka
obrození společnosti na podkladě křesťanském
dále postonpila než a nás. Ovšem musime
míti na zřeteli poměry u nás a činitele o nich
rozhodující. Slyšíme-li z úst hodnostáře, který
nemálo druhdy zasahuje do vývoje věci kato
lické (alespoň chce zasahovati), výrok: „raději

o dva poslance méně, jen aby víra neutrpělaagitaci“ — pak ovšem zaniká veškerá naděje
lepších poměrů. Dr. Giuseppe.

Vyrovnejte nedoplatky
ža Obnovu a Časové Úvahy.

Obrana.
(3) Cesty volných myslitelů. Die

zprávy „Vol. myšlenky“ kongres volných mysli
telů v Buenos Aires projevil zásadu, že nábo
ženské průvody a pouti mají býti odstraněny
jakožto nebezpečné veřejnému blahu Jak ohro
žují (Il) veřejné blaho, o tom v resoloci ani
slova. Tedy zevní projev náboženský nemá se

"dovoliti. Zato však tentýž kongres postavil se
(v resolaci „proti pornšování evrchovanosti ro

v pravdě znárodněly. Na př. „Horalova to
dlitba“, „Svoji k svému“, „Chorál národa če
ekého“, „Růžinko má“, „Anakreontská“ čili
„Pijácká“, „Fijalečka“ atd.

Ovšem mucbý sbor z jeho let mladších
přísné kritiky hudební dnes již neuspokojí.
Ovšem. I z démantu, je-li bronšen, padá prach.
Nesmí se každý sbor Bendlův posazovati stejně
kriticky. Mnohé vznikly náhodně, příležitostně,
ve chvíli dobré nálady. Ty sbory nochtěly zna
menati ničeho, ty chtěly jen vyhověti touze po
něčem zpěvném a snadno přístupném. Tak sbor
„Na rozloučení“ povstal v hostinské místnosti
v Konviktě, uapsán byv k žádosti p, E Krtičky
na jídelním Jístku, který na stole ležel. Sbory
takové dají 86 omluviti mladistvou nekritič
ností, která spokojovala se v prvních dobách

>oblibou, které si sbory vydobyly. Ale doba
maožství Bendlova, doba jeho zralého, umě
leckého názoru dala nám dílo v literatoře
vokální vynikající. Byla to doba, kdy i Bendl
obrátil se k pramenu stále svěžímu, k hadbě
várodní. Tonžil jako Smetana po hudbě českého
„vérázu. A zdařilo 6e mu to. Jmenuji oratoria
„Švanda dudák“ a „Štědrý den.“

Bendi byl též velkolepým skladatelem
operním. V tomto ohledu činí se mu křivda,
že operní díla jeho leží ladem. Opera s jeho
mládí „Lejla“, povstavší asi v r. 1867, jeví
zpamenitý Bendlův umysl pro charakteristiku
osob i děje, vyniká vznětem a mladistvým
žárem.

Pokrok v operní komposici vidíme v ko
mické opeře „Karel Škréta“, napsané r. 1885.
Nejvyšší jakési rozpětí a prohloubení tvorby
dramatické pozorujeme v operách „Břetislava

zdravém humoru, který jeví se| v melodrama
tickémžertu„Uzenýslaneček“,psali operetty
„Indická princezna“ a „Starý ženich“. Jmenuji
J"ště «pery „Ditě tábora (Hagar)“, „Máti Míla“,

sama a svědomí“ v jejich sovních projevech.
— Tekl A člověk věřící nesmí avoje zásady
svého přesvědčení manifestovati zevním pro
jevem? „Volný“ myslitel Francesco Ferrer
(dle Času ze dne 10. září) v Praze „ostře vy
elovil se proti tomu, aby kněží a jeptišky svo
bodně mohli vyučovati“ — Ti pánové by 86
strojili pro katolíky podivnou ovobodní

Také v Buenos Aires prohlásili volní mys
litelé, že máge všecko z domácnosti odstraniti,
co připomíná dětem ničení životů a majetku.
V Praze socialista Vaněk na sjezdu „ováděl
příklady ze svého dětství, jak působily. prý
na něho vraždy, o nichž se vypráví v nábo
ženských bodinách. A — týž den pted jeho
řečí usnesli se pánové, že položí na pomník
Java Žižky věnec. Tedy skutky Žižkovy Již
krvavé nebyly, ty nesměřovsly kničení životu
a majetku. Ovšem ti voluí myslitelé, ktoří
„úzkostlivě“ protestují proti poučení dětí o
vraždě Kainově, rádi dovolí vystavovati obrazy
krvavých bojů husitských. A „volní“myslitelé
také jeli vzdát hold pomníku Žižkovu. ,

Koma se to přišli ti pánové poklonit?
Palacký píše: „Líčili jsme Žižka již uahoře co
fanatika — pro pobožnost. Zákon boží býwal
mu heslem do boje, zákona božímu propůjčoval
se samozvanec za metitele; pro zákon boží
plenil a wraždil nemilosrdně wšecky ty, kteří
dle něho žiwi nebyli. Soášelivost a showlwavost
byly ctnosti jemu neznámé; všecka obojetnost.
wlažnost, necelost a rozpačitoat zdály se mn
mrskostí před Hospodinem.“ (Ve vydání z r.
1877 III., 2, atr. 211—2.) Tadiš volní myslitelé
šli se poklonit válečníkovi, který volné pře
svědčení krvavou smrtí trestal i u vlastních
krajanů. Na mírného, snášelivého a osvíceného
Karla IV. si nevzpomněli. Jak by byl asi do
padl v Praze kongres, kdyby se bylpostavil
do dvorany Žižka 3 cepem v ruce, v průvoda
svých některých spolubojovníků?

(3)Rozdíl mezi kulturou katolickou
a husitskeu. K poučenívolnýchmyslitelů jen
jedno malé erovnání. Palacký píše o Karlštejou:
„K ozdobení jeho uwnitř Karel nešetřil zlata
ni drahého kamení: ale i krásoama, zejmena
malířství, bojně muselo přispíwati. . . podnes
ještě rád putowáwá tam pautník krásoumy
milowný, aby křísil srdce i mysl názoram ne
hojných, ale poměrně vždy bohatých zbytkůw
uměleckých těch pokladůw, kteří tu někdy
ebromážděni byli.“ (II.2, 1. str. 108-9 z r. 1876.)
A jinde sděluje otémž hradě: Wojsko Pražské
(husitské. Pozu. red.) rozložilo se na třech o
kolních horách s puškami a praky swým',
z vichž laučeli kamením welikým inečistotami
do bradn. Pašky brzy však praskaly. Mnobem
více otrpěli obležení od pěti welikých prakův,
„z pichžto prý wmetáno jest do hradu vesměs
9032 kamenůw, 1822 eaudkůw smradu a 322
saudkůw obně. Smrad we hradě byl tak nesne
sitelný, že obleženým počaly zuby wiklati 8e 4
vypadávati . . .“ (III. 2, atr. 165, 174z r.
1877.) Takové bylo. pokračování v krasoum
ných snabách nejosvícenějšího středověkého
panovníka, našeho Otce vlasti.———
a pak opery dílem nedokonané, které zůstaly
v pracovním jeho stolku: „Čarovný květ“,
„Gina“ a „Švanda dudák“, kterážto poslední
jest rozšířením zmíněné již ballady stejného
jména. Bendl ji pracoval ve svém oblíbeném
zátiší potštýnském, na t. zv. „Bendlovce." Jako
skoro každý komponista, tak i náš Bendl psal
díla kostelní. Jeho „Ave Maria“ častěji na
kůrech slýcháme.

Málo pokosil se Bendl ve skladbě orche
etrální. Většinou json to formy taneční. Nejlepší
v tom ohledu jest „Jihoslovanská rhapsodie“.
Zmícky zaslahojí i „Sousedaké“.

Nejméně pak pokusil se Bendl ve skladbě
komorní. Uvádím „Smyčcový kvartet v F dur“,
který — ač dlouho k napsání jeho váhal —
přinesl mu ka konci života jeho uznání ciziny.

Vizma ještě Bendla jako sbormistra. Ou
dovedl oživiti celý ebor pouhým slůvkem;
rozmarem svým osvěžoval pěvce, vzbuzoval
záliba pro cvičené dílo, a což hlavního, při
cvičení žádný blas neznavil, Účastník takováto
zkoušky, p. Karel Nejtek, píše ve „Věstníku
pěveckém a budebním“ v čfole lednovém:
„Vzpomínám na sborovou zkoušku „Švandy“
v očitelském ústava v Prate v Panská ulici.
Pěvci se tužili, (mělť přijíti tentokráte do
zkoušky Bendl sám), než časté opakování, aby
objevilo se vše v pořádko, unavilo pěvoo tak

odejíti. V tom přišel Bendl! Dychtivě očeká
vali jsme jeho řízení. Než on chtěl poslouchati,
Zoaveni začli jame znovu. Mistr nečinil větších
poznámek, až při místě tenorů „od podlaby
vesele a do kola. ..“ dal zpívati místo to
znovu, opravil, eám přezpívav, a my zpívali
totéž pak aci šestkráte, únavy již nepociťujíce.
Slovo vhodné a pokyny vhodně podané, skoro

nepozorovaně nás spravojící, avšak nám neubližující, nám nevnucované, oživily nás aš do

Politický přehled.
Sněimování na českém sněmů jako bez

života. Nic platnějšího se dosud naprojedmalo,
Jen samé návrhy a dotazy. Ohlavních osázkách,
o osdravění Únancí zemských a o opravě vo
lební ani mok. Nětoci jsou tu pány, ti nechtějí,
aby se něco dalekosáhlejšího provedlo. To u
kátali Němci také tím, že v komisi pro zří
zení zemské pojišťovny a v komisi pro zájmová
společenstva zemědělská obstraovali. Pozornost
epůsobila deputace politických organisací praž
ských katolíků, která předneslamístodržiteloví
stížnost proti sonstavnému Štvaní a snižování
ztátem uznaných institocí katol. církve jistou
částí veřejného tiska. Mistodržitel však pro=
hlásil, že celá záležitost spadá do kompetence
státního návladnictví, — Na ejezda místních
organisací strany svobodomyslné v Praze roz
bodnuto o organisaci strany. Hlavní slovo mají
nyní organisace místní a péče veliká má sa
věnovati vychování dorostu. — Nové roztrpčení
působí chystané jmenování soudců v Čechách,
které má se státi dle přání Němců tak, aby
v německých krajinách a území smíšeném byli
ostanovování za soudce toliko Němci. Proti tomu
protestují česká města a ministra spravedlnosti.
Otázka tato bude prý rozřešena až na počátko
zasedání říšské rady. — Zemský soud v Prase
sám rozhodl, že pro svou národaost žádný
soudce nemůže býti vyločován z vykonávání
úřadu soudcovského. Uvidíme, jak dle toho
vypadne jmenování. — Na sněmu dolnorskou
ském přijata nová volební oprava, která zna
mená značné rozšíření práva volebního. Oprava
ta vypracována křest. 80c. drem Gessmannem.
Sněm doluorak. má míti 127 poslanců, na tři
kurie rozdělených. V 1. kurii jsou 3 virilisté,
16 poslanců za velkostatek, 4 sa obchodní ko
mory. V 2. kurii 46 poslanců za města, místa
průmyslová a obce venkovské. V 3. kurii —
vševbecné jest 48 mandátů. V městech a obcích
venkovských mají volební právo 24letf občané,
kteří mají volební právo v obci a platí nej
méně 10 K daně pozemkové, domovní, výděl.
kové nebo důchodkové. Ve všeobecné korii
mají volební právo 2dletí státní občané a o
becní příslušníci po 3 léta v obci usedlí. Pro
Vídeň nežádá se tu obecní příslušenství, nýbrž
pouze tříletá usedlost ve Vídni.

Vyjednávání o rakousko-uhorekém vyrov
nání jest zase v proudu, tentokráte v Pešti;
obě strany jsou však neústapné. Velikáčetví
maďarské trochu jest zchlazeno finanční tísní,
která právě zavládla v úvěrních společnostech
maďarských, které dožadují se na vládě pod
pory b mil. koruna.

Za pobytu ruského zahran. ministra Izvol
ského ve Vídni usneseno, aby na uspokojení
v Macedonii byly co nejdřív odstraněny četné
překážky. Ale Porta naproti tomu snaží sa vy
volati veSt. Srbsku albánskou agitaci přede
vším proti opravě soodní.

Vjižní Italii celé obce odmítly jakoukoliv
autoritu a chudé obyvatelstvo beze všeho roz
dělujemezisebepozemkya žádné mocinechce
ustonpiti.g———ě———-P
ukončení. Nepřijíti Bendl, možná, že ochraptěli
jsme před akončením zkoušky všichni.“

Bude spad zajímati také zmínka z veselých
dnů jeho života. Tak píše Bendl po provedení
„Černohorců“ Radolta Augenthalerovi („Zlatá
Praha“, únor 1907): „Milý přítelil Libretto je
vekutku tak, tak — — jsou tam arci scény,
které výtečná působí, ale za to zase tolik ne
šikovnosti, že by to člověk při čtení libretta
ani neřekl — teprve na jevišti se to ukáže,
kde co vadí. S budbou jsem i já i obecenstvo
dosti spokojen, jen pání referenti tomu nadá
vají, ale řekl jsem jim: Víte co? Až nebada
mít žádnou fantasii s až mí nic nebude napa
dat, pak budu psát v tom vašem koženém
elohu, jak ci to přejete, prozatim to, Bohudík,
nemám zapotřebí. To víte, že měli vztekl“* Dále
píše: „Jakoby vše pomlavou a klepy ee živilo.
Pan Fibich, který si osvojuje nyní býti v ha
debních krazích „Ton-angeber“, ge vyjádřil o
„Černohorocích“, že tomu, kdo tam najde něja
kou melodii, za každou dá 20 dukátů. Já,
Bohužel, nemohu tak atkvěle platit, ale abych
nezůstal pozadu, tedy jsem odpověděl, že aa
tucet melodií z „Blaníka“ (to je opera od Fi
bicha) dám šesták! Víc při nejlepší vůli ne
mohu, měl bych škodo.“ Později Bendl sFibi
chem zase ee měli rádi.

| Umělei stávají se ti lidé, jimž Bůh do

pa svých darů v hojnosti. A takovým bylarel Beudl, který užil darů těch ku prospěchu
národa, z něbož vyšel.

Veliký myslitel Samuel Smiles píše v „Zá
kladu blahobytu“ na str, 320: „Hadba má vliv
v nejvyšší míře vzdělavatelný. Jef ona prame
nem radostné nálady v každé rodině. Ona diní
naše obcování 6 jinými veselejším. Otec Mat
thew, viděv nezdar svých spolků střídmosti,
pokasil se přivéstije jinou cestou k platnosti.
Povsbutoval zakládání spěváckých spolků vce
lém Irsko; vytrhouv lidem sklenici whisky



Z činnosti katol. spolků.
Z Lomuice m. P. Na den av. Václava,

patrona naší jednoty, zúčastnilo se Členstvo 8 pra
porem slavných služeb Boších. Slavnostní kázaní
proslovil člen jednoty dp. V. Kudrnovaký, jenž
krásnými slovy vylíčil nám zářivé ctnosti našebo
národního světce, dle kterých se máme spravovati,
máme-li dojíti cíle, k němuž Proztetelností jsme
určeni. Zpívanou měi av. obětoval člen jednoty dp.
Jos. Jezbera, při které vzpomenuto bylo dp. všech
zemřelýchčlenů vroucí modlitbou.— Odpoledne
konána členská echůze, při které 8 laskavou 0
chotoa přednášel příspívající člen jednoty vaší
vldp. V. Mrštík, farář v Nové Vsi n. P.. o nábo
ženském životě a jeho účineích v církvi katolické.
Přednášející p. farář v přednášce skoro hodinu
trvající krásnými slovy vylíčil nám účinky nábo
Ženského šivota, jevícího se v církvi, rodině a 8po
lečnosti lidské, řídí-li se všecky skutky nábožen
ekými zásadami. Ovocem náboženského života jsou
krásné ctnosti zbožnost, milosrdenství a skromaost.
Přednášející p. farář odměněn byl za avojí před
nášku bouřlivou pochvalou, a výbor katol. jednoty
vzdává vldp. uctivý dík za námabu a laskavou o
chotu. Na konec schůze zmínil 6e p. předseda o
svojí pouti do Lurd, ze kteréžto účasti zdejší
známí pokrokoví polovadělancí tropílí si ve Bvé
tiskovině „Pokrokové Podkrkonoší“ posměch,domní
vajíce se, če tímto způsobem — jim jenom vlastním
— sesměšní našeho obětavého p. předseda. Ubuzí
čtenáři „Pokr. Jodkrkonoší“ jaou k politování, že
Be bytí takovými ubozáckémi posměšky. Jen když
ee vyplní rubrika „Lomnicko“, že ano, pokrokoví
občané?

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzí městské rady králové

hradecké dne 23. září a 1. října 1907 usne
seno: K žádosti p. J. Tolmana, knihkupce, svěří
se témuž ku prodeji orientační plány zdejšího
města. — V budově měst. školy chlap. provedou
8c některé úpravy nákladem do 400 koruo. — Na
zem. sněm král. čes. zašle 8e petice na zřízení
sem. pojišťovny. — Vojenské správě ponechá se
ku používání kavalír č. 34 a 35 na další 2 léta
8 podmínkou, že c. a k ministerstvo války po
skytue na tutéž dobu místností v kolejí pro c. k.
vyšší gymnasium. — Místo choralistky v kath.
chrámu sv. Ducha, úmrtím sl. A. Černé uprázd
něné, uděleno bylo sl. J. Novobradské. — Míst.
odboru Č. O. B. věnuje se příspěvek na podpůrný
fond. — Zpráva lesního úřadu o pozorování mnišky
byla vzata va vědomí. — Místnosti, jichž před
sednictvo tržnice řemeslných výrobků se vzdalo
v obecním domě č. p. 127 na Malém uáměstí,
propůjčí se městskému průmyslovému museu pro
čítárou. — Povolení, ndělené místní obci Praž
skému Předměstí ku zřízení příkopu inondačního
na č. k. 622 při erární silnici, vzato bylo na ve
domí. — K žádosti živnost. společenstva řezníků
a uzenářů za slevu poplatků ze stájí v měst. ústř.
jatkách se sdělí, že záležitost ta může býti vzata
v úvabu teprve při event. zméně jatečního řáda
po novém roce. — Dámekéma pěveckému spolka——ě————.
z rukoo, musil jim ji něčím lepším vynahra
diti. Dal jim hudba. Chtěl zpěváckými spolky
působiti na zjemnění mravů Irčanův. „Jakou
hojnou radosti“, pravil Charning, „Stvořitel náš
obdařil nás tím, že nás okroožil ovzduším, jež
možno v jasný hlahol rozzvučitil A přece Jeho
dobroty nedbáme, nehledíce sobě orgánů, kte
rými možno toho dociliti. Ditky by měly zpěvo
jiš ve škole se učiti, Hlahol hadby rozlehal by
se puk vkaždé rodině. Práce by tím netrpěla,
kdyby se konala pod vlivem zpěvu 8 radostné
nálady mysli.“

Aúkol propsgovati český zpěv komu více
připadá, než našim zpěváckým spolkům? A
čestný ten úkol ooy zajisté rády konati budou
ku blahu národa a vlasti.

Končím slovy z básně L. Hejtmánka:

My žijem! Píseň zázrak vykonala,
6 buď jí dík a sláva neukonalá.
My vděční, chceme strasti zapomínat
a za to z plea ordce česky zpívat|
AČ šiv je zpěv ve bojném rozplesání,
ať blásá všade Čechů s mrtvých vstání,
ať v lesích, hájích, rolích, v českém okolí
svou plnou silou zvačí, hřmí a hlabolí;
ať šťasten pěvec, který píseň zpívá
a srdce v krásných zvacích českých zhřívá:
a kolik českých v širé zemi naší hlav,
vědy tolik hrdel českou písní věnoe slav,
ať slávy den zas vzejde vlasti nad Čechovou,
ať vítěznou se palmou Čechy zdobí novou!

Václav Gyurkovica,
. katecheta © učitel zpěvu.
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Eliáka propůjčí se městské divadlo Klicperovo na
96. Hjen 1907 a dámakému odboru Ú. M. Š. na
17. listopad 1907 k divadelnímu představení. —
Prohlášení říšských poslanců polabských o úpravě
a uplavnéní Labe bylo vzato na vědomí. — Cir
kulář zem. výbora král. čes. stran infekční cho
roby sv. „Sklerom“ postoupí še p. měst. fysiku.
— „České Besedě“ v Ústí n. L. udělí se příspě
vek. — Změna pří stavbě koofray v domě č. p 406
byla schválena. — Bchváleno bylo znéní konkurs
na místo městského zahradníka. — Vydá ge vý
mazné prohlášení, týkající se služební kance býv,
hajného p. Josefa Audrlického, vásnoucí na domku
č. p. 126 v Novém Hradci Králová. — Návrh
parcelačních podmínek pro blok VII. u Pražského
Předměstí, adělaný městskou technickou kanreláři,
předloží se k achválení obecnímu výboru. -—Žádost
Leopolda Kršky, obchodníka lahůdkami, za udělení
povolení k výčepu vína, předložená c. k. okres.
hejtmanstvím ku vyjádření, postoupí se živaosaten=
skému odboru. — Jedna řádná chudinská podpora
byla zvýšena, dvě žádosti o příspérek na ošacení
a žádost o příspěvek na byt byly zamltnaty.

Z Klicperova divadla v Hradel Král.
Dne 29. září zahájena byla podzimní suisona
Balákovými „Terny“. Zdařilá myšlenka satirické
frašky zbytečně je zpastřena pozlátkem slovních
— někdv dosti banálních — vtipů, hnzených ga
lerii; některé pak scény, zvláště v IL jednání,
unavají svou povídavou délkou Jinak vyzírá z dílu
nepopíratelný talent, jenž bystrá své odpozorování
dovede podati v rouše peprné satiry. S provede
ním byl by autor sotva spokojen; intencím jeho,
které sám v předmluvě vykládá, vyhověla asi je
dině slč. Nekovařlková (Haltsingerová), která cha
rakter své role miatrné zachytila a vzorně podala.
Též p. Růžička (Čečovička) vtřetím jednání pěkně
se rozebral — v IL aktu byl hrdina jeho dosti
bezbarvý. Těžkon úlohu Ladviky poměrné dobře
zahrála pí. Kohoutová; alabší byla Valerie (pí.
Klobvučníková); alč. Richtrové (Katy) přidělena
byla úloba naprosto nevhodná a dopadla podle
toho. 5 dobrým pochopen'm hral p. Raab (Kou
delka), jenž scénu pěkně oživil; rovněž p. Faltin
(Černý), který však v karrikatuře apřílišoval;
p. Dušek (Novák) byl bez života; p. Peřina
(Smoika) líbí se mi vždy v podobných úlohách;
tentokráte pojal svou úlohu poněkud suše, bez
pravého teinperamentního humora, jak tobu cha
rakter její vyžadoval. Dobrým v úloze Šmidrkala
byl p. Svoboda. — Výskgvnvst francouzských slov
působila neodolatelnou komikou; také souhra
mnohdy vázla a výstupy samy o sobě dlouhé někdy
byly k nepřečkání. Přiznávám však otevřeně, že
kus byl velice těžký, a jsem přesvědčen, že si
pp. ochotnící dali 8 nastudováním maobo práce.
Dojmem nanejvýše nepříznivým působila ochot
vická lože, naplněná dětmi... Mimovolněpřipadl
tmi na mysl Mošna, jenž nikdy nedovolil svým
dětem jíti do divadla, když sám hral. — Obe
censtvo zachovalo 86 dost) macešsky; návštěva
nebyla sice nejelaběí, ale všude zbývalo míst,
zvláště v ložích. Hradecká intelligence bavila se
na prowenádě a v divadle zastoupena byla jenom
nepatrným zlomkem , Dr. Aliguis,

Veřejná uchůze spolková v Hradci
Králové. Odbočka Všeudbor. sdružení křesťan.
délnictva a Politický kfeať -demokr. klub v Hradci
Král. pořádají v neděli dne 6. října 1907 o 2.
bod. odpol. ve dvoraně Adalbertina veřejnou schůzi
spolkovou. Pořad: Oprava voleb. řádu do zem
ského sněmu. Referuje vadp. ThDr. Fr. Reyl, ře
ditel Borromaea v Hradci Král. — 2. Boj proti

Frant. Vesecký, dělník zámečnický z Hronova. —
Dělatci! Živnostníci! Rolníci! Svou mobutnou ú
častí dokažte, že v boji za práva utiskovaných bu
dete vždy na svém místě.

Zčitárny městského průmysl.musea
v Hradci Král. Čítárna otevřenabyla 22. září
opětné návštěvě pravidelně. Do konce září ve 4
večerech navštívilo čítárnu 198 osob. V čítárně vy
dáno na B2 žádánek 47 svazků odb. spisů a 89
předlohov. děl s více než 450 předl. Domů ga
půjčeno 65 osobám 52 avazků knih a 243 předloh.
Do okolí 17 osobám 39 sv. knih a 682 předloh.
K vykládaným Časopisům přibylo nově více pozo
rahodných časopisů a spisů. Čítárna i knibovna
přístupna jest v neděli od 10—18 hod. dopol.,
v úterý a v pátek od 6—8 hod. večer a ve středu
od 4—6 hod. odpoledne. Správa knihovny znovu
žádá o vrácení dávno půjčených knih a předloh.
— P. Jar. Pospíšil, kand. prof. zde, věnoval kni
bovně 1 ročník Zlaté Prahy aspis „Calturwandel
ond Woikerverkebr.“ Za členy musea s roč. pří
spěvkem 2 K přihlásili se pp.: Ant. Petrof, dvor.
tov. zde a V. Beneš, odb. učitel v Mladé Bole
slavi. — Bezplatný kure ciseleurský zahájen byl
v úterý dne 1. října v býv. místnostech. Přihlášky
do kmrsu přijímá učitel karsu p. Jos. Lankuš v ho

dop. a v pondělí a ve středu od 6',—8'", bod.
večer. Vyačování rozšířeno letos o ciselování v kůži.
— Malířský kurs zahájen bude dne 12, října
v musejním atelieru v býv. paedagogiu. Přihlášky
přijímá učitel malířké úkoly akad. malíř p. K.
Langer, t. č. v Jaroměři dlící a správa musea.
Vyučuje se vždy v dobotu od 10—12 dopol.a
od 2—4 hod. odpoledne. Malířeké atelier nachází

se v budově býv. paedagogia v II. poschodí. Při
hlásiti se možno kdykoliv. Honorář měsíčně 6 K.

Slavnostní akadomie vBorromnen.
Chovanci b. Borromaea pořádají v neděli dne 8.
Hjna b. r. akademií na oslavazlatého jubilea knět
ského vadp. Msgra Al. Frýdka, inspektora ústavu,
Začátek v 5 hodin odpoledne.

Ještě o vzdělavací čímnosti Joptišek.
„Osvětal.“ po naší odpovědi na pokrokářskévýtky
replikuje aspoň ubobými frazemi, poněvadž začíná
poznávati, že drzé lhaní se vždycky nevyplácí.
Praví, že jeptišky jako vychovatelky a učitelky
našich divek jsou „něčím nepřirozeným a absurd
ním“, ony prý kladou důraz „na povrchní for
mální vědění.“ Kdo by so jeptišek na škole ujímal,
ten prý jedná proti zásadám moderaf paedagogiky
a didaktiky, téžce hřeší ua zájmech naších dívek,
atd. Vyber sí ztoho, kdo co chceš. Fráze zděděné
po mladočeských „nadšeocích“, kteří na př. dovedli
každou chvíli mlaviti „o zradě na naší svaté věci
národní.“ Prý „Obnova“ nevyvrací tvrzení „Ověty
lidu“ ponkázáním na methodu a osnovu učební
nevyvrací tvrzení, že děti u jeptišek méně se
naučí než u světských učitelů. Vzácný pisateli, za
pomněl jste předoěa blavné dokágati tvrzení svoje
vlastní. Pouze tvrdita po případělbát dá se leda
cos — jak vidíme na „Osvětě 1“ Pokrokový pi
Batel může na př. tvrditi, že kdesi kolem severní
točoy jest kolonie „fanatických klerikálů“, a pak
začněte vyvraceti. -— My však náhodou víme tolik,
že vychovatelka, která nerozptylaje upiatou po
zornost a svědomitou Činnost nejrůznějšími zájmy
mimoškulskými, přirozeně naučí víc, než paedagog,
který pro lživé psaní do pokrokových listů, pro
shánění štvavých schůzí, pro různý sport atd.
mysl rozptyluje a počíná si tak, jako by jeho
práce ško!'ní byla věcí vedlejší. Zajímavo jest na
př., Čemu všemu naučí krajně trpělivé a horlivé
jeptišky v několika letech děti blochoněmé a
často ulabomyslné v Rudolfinu. Přesvědčili jsme
Be, že tyto dítky, ueužívající smyslů všech, naučí
ae ve dvou letech z věd profánních o mnoho víc,
než děti slyšící nod vedením pokrokového pueda
goga. Zato však žalno poslouchat, jak zakrní často
duch dítěte pod pokrokovým paedagogem, který
nenaučí ani vtipné přemýšlet, ani „mechanickému
odříkávání.“ Pokud potřebám současným má vy
hověti zdejší škola, potud zajisté jeptišky dobře
svůj úkol plní. Kdo chce poukazovati na slova
hr. Póttinga, nechť předně uváží, že Pěttingeum
jest jinou školou než zdejší a — žo na ní roz
bodně nechtěl míti zakladatel za vychovatele volné
myslitele,

Mudební skladatel K. Moor pořádá
ve čtvrtek 10 října t. r. v Hradci Král. v Klícpe
rově městském divadle v krátké době svůj druhý
samostatný koncert,

Úmrtí. Po těžkém utrpení zesnal v Pánu
na Vinohradech 28. sáří p. JUDr. Ad. Šimek, c. k.
finanční rada a předuosta berního referátu v Kar
líně. Muž, jakých málo. Za svého pobytu v Hradci
získal ai sympatie všech vrstev. Na jeho šlechetnou
povabu bradecké občanstvo dlouho nezapomene.
Byla to duše něžná, zbožná, soucitná ku všem bídu
trpícím a nadšená pro vše krásné Pohřeb konal se
30. září na hřbitov vinohradský. Bůňůodměniž
jeho skutky stonásobnět — 29. září akonal zde
stařeček 87letý, p. Fr. Černý, otec vldp. c. a k.
polního kuráta. Tělesné pozůstatky za veliké účasti
1. října vykropeny, převezeny do Benešova, kdež
3. t. m. k tichému spánku uloženy.

Dary. Paní Marie Ctiborová, vdova poc.k
professoru v. v. státní vyšší reálky v Hradci Král.,
věnovala k uctění zesnulého svého chotě prof. Václ.
Ctibora foadu chudých c. k. vyšší reálky v Hradci
králové obnos 50 K. — U příležitosti svého le
tošního sjezdu věnovali pp. abiturienti zdejší o. k.
vyšší reálky z r. 1882 fondu chudých ústavu obnos
30 K. — Ředitelství reálky vzdává p. t. dárcům
srdečný dík.

Také „zábava“. Dohotovíge pracně pod
oknem pěkná fagada, ale sotva Že začne schnouti,
jiš přijdou umělci, kteří ji kazí; pořídí se na dům
nová omítka, která se bned neznámými eportemany
na rozích odlupuje a jinde Be na ní udělají rýhy,
tak že je potřebí opravovati. Zhotoví-li se na
dvéře výkladol skříně umělecký nápis, na nějž se
může rakou dosáhnouti, jest neznámými praty roz
mazán, tak že malíř musí pracovati saovu. A
jinde na domech stále více nechutných čmáranic.
To nejsou v našem městě případy ojedinělé. Jako
by v tom byl systém. Jest potřebí, aby nejen
policie, ale 1 všichni jiní občané pátrali bedlivěji
po stopách takových škůdců, kteří bezcitně kazí
práci dělných tříd, a jimž pěkný vzhled zdejších
budov překáží. Takovému kazisvětství má 86 uči
niti rázná přítrž.

Pro Ústř. Matici Škol. vybralp. Tittl
v botelu „Merkar“ u stolu denních hostí „u zř
cadla“ obnos K 1220 a odvedl k zmíněnému ú
čela místnímu odboru. Díky |

Ze Zálož. úvěrního ústavu v Hradeol

kázky pokladniční a knížky vkl. uloženo celkem
K 11.060.289-44. V září eskontováno 1436 kusů
směnek v obnosu K 2417.00795. Ve skladišti
uloženo zboží vcené K 1,103.580— ©



Z Holice. Měl zde natavojící schůzi klub
strany státoprávní. Posvání řečníci dr. Hrbek, Dr.
Hajn a Udržal. Schůze navštívena slabě. Dr.Hrbek
poukazoval ba to, že před volbami 86 moobo vo
ličetvunaslibovalo,alo málo se splnilo—euš jsme
ovšem čekali sami. Dr. Hajna pojímala brůza nad
možnou směnou trůvu; prý žádná strana se tak
čile nepřipravuje pro budoucnost jako strana „kle
rikálol.“ Jen kdyby to bylo pravda! A pak af Dr.
Hajn tolik se těch „klerikálů“ nebojí. Byly mu
naše hlasy dobré. Udržel upozorňoval,že rostoucí
naše strana musí ge potírati ze vší síly. „Kleriká
lové“ již od doby Cyrilla a Methoděje vám nepři
nesli nic dobrého. Od lavice, kde seděli dva židé,
ozvalo se: „Tak jest.“ — Zkrátka p. Udržal musil
přece běčím dokázati, še jest „tsky- katolík.“ Takhle
p. Udržal pomábá chudým rolníkům k blahobytu.
A před volbami agrární poslanci tolik se namlu
vili, že jsou taky katolíci. Teď se lísají k Masa
rykovcům, kteří projevili odpor proti církvím všem
akteří praoují pro vyloučení katolického nábožen
ství ze Škol. K tomu všemu Masarykovci dělají
ochranný štít soc. demokratům a chválí je přímo
jako zjednaní. A proto, katolíci, na stráž! Nespo
léhejme se v ničem na ty, kteří v čas nouze mají
pro nás v ústech med, aby po využitkování ns
Šinců nespravedlivé o nás se otírali. Milajme se a
a nedejme se! Vzhůru v pevný šik!

Z Týmiště m. ©. V den sv. Václava dne
98. září konala ge v městě našem řídká slavnost
posvěcení nové, krásné, účelné zařísené budovy
měšťanské školy. Obřad posvěcení ochotně vykonal
na žádost místní školní rady týnišťské vidp. Jos.
Kaplan, vikář z Cuslavi za assistence dp. Ant.
Robíka, katechety z Rychnova n. Kn. a místního
duchovenstva. Slavnost začala v chrámu Pán vzý
váním Ducha sv., načež ubíral se průvod k nové
postavené budové školní. Zde vykonány nejprve
předepsané církevní obřady svěcení. Pu skonče
ných obřadech vystoupil na vkusně ozdubené řeč
niště pan Fr. Trojav, ředitel zdejší školy měšťan
ské, by pronesl elavnostní řeč. V krásné, promy
šlené slavnostní řeči své a 8 opravdovým řečnickým
zápalem a uměním poukázal p. ředitel na význam
těto slavnosti pro zdejší město. Zminilse nejprve
o těch, kteří ei získali záslubu o uskutečnéní
zdejší školy měšťanské. Byl to především zemský
výbor král. Českého, zemská a okr, školní rada,
obyvatelé města Týniště v čele s místní školní
i městskou radou, kteří nelitovali paněšitých obětí
na vybudování důstojného stánku ku vzdělání
mládeže. Dále poukázal Blov. p. řečník na důle
žitý význam Bkoly pro národ náš, vřelými slovy
vybízel rodiče ku vzájemnému jich spolupůsobení
s učiteli, chtějí-li míti zo svých synů zdárné a
ctnostné občany a užitečné členy našeho národa;
povzbudil přítomné žáky k upřímné lásce ke škole
a jejím učitelům a provoláním slávy J. V. císařia
králi Frant. Josefovi, což přítomní třikrát opěto
vali, skončil. Na to vystoupil starosta našeho
města p. Aug. Vrabeo, jenž poděkoval srdečně
všem účastníkům, kteří v tak hojném počtu brali

(lu na této elavoosti, zmínil se s díkem 0
všech činitelích, kteří se o zbudování měšťanské
bkoly zasloužili a vzletným, opravda vlasteneckým
proslovem, dýšícím opravdovým porozuměním pro
rozvoj Školství, odevzdal p. řediteli Fr. Trojanovi
klíče od nové budovy školní, pronášeje při tom
pevnou naději, že pan ředitel společně eostatními
pp. učiteli osvědčenou, mondrou péčí svoupovede
veškeru naši mládež rnkám jeho světenou tak,

aby s toho mělo prospěch netoliko město našu,nýbrž celý český národ. Požehnáním v chrámu
Páně se ukončila tato významná slavnost, která
zůstane všem účastníkům a zvláště naší mládeži
Školní v milé vzpomínce. Slavnosti zúčastnilo Ee
mnoho vzácných osobností cizích i domácích. Mezi
hosty zvláště sluší jmenovati pana předsedu okr.
školní rady rychnovské, místodržitolekého radu
Wuneche, c. k. okresního hejtmana z Rychnova
n. En., doputace městských rad Rychnova, Vam
berka a Kostelce n. Orl., patronátní úřednictvo
z Častolovic, zástupce učitelských sborů škol měšť

a obecných Rychnova P ted. Franenbergemv čele, Vamberka s p. řed.Daškem a Kostelce
p. Orl. Dále slavnosti se zúčastnila městská rada
a zastupitelstvo Týnišťeké, starostové okolních
obc, spolky Týnišťské a mnoho obecenstva z města
i okoli. Městské radě dostalo se též mnoho po
sdravných telegramů, zejmóna od zástapce zem
ského výboru Mons. Dra. Boriana, od p. poslance
Dra. V. Škardy, od p. posl. Dra. Fr. Drtiny, od

mnoho jiných.
Strašný výbmuchacotylénu v Jose

fově. V neděli asi o půl 9. večer byli pře
kvapeni zdejší občané ohlušující ranou, jako by
siloý blesk náhle udeřil Země se zachvěla jako
při zemětřesení. Rána slyšena jasně i v Jaroměři
"a Čáslavkách, tak že nastal veliký poplach v Jo
'sefově i okolí. Co se to jen stalo? — A již v ně
kolika minutách letěla od úst k ústům zpráva, že
botelier p. Olta jest zabit. Vnádvoří hotelu všecko
rogbito. Dvóře, okna, prádelna, vozy a kočáry roz
thakány, z místnosti na dvoře zbyla pouhá kupka
ramu. A mesi troskami nalezeno na kosy roztrhané
tělo nešťastného boteliora, který se byl přiblížil ke
špatně fangujícímu strojí acetylénovému se svět
Jem. Tlak byl tak mocný,že bylo znáti stopy krve

Ja se drahý den soudů! komise.
Z Dašle. Odbočka všeodb. adružoní křesí.

dělnictva pořádá v neděli, due 6, října o půl 4.
bod. odpol. členskou schůzi, na které bude před
nášeti dp. farář Ludvík Hora. Členové, sáčastněte
Beco možná v největším počtu táto přednášky a
přiveďte své známé. — Členské příspěvky buďtež

řádně dle spolkového řáduplaceny aby pak liknavým v nemoci atd. nevznikly zbytečné mrzntosti.
Svůj časopis vyzvedni si každý u jednatele.

Tábor lída proti katolíkům pořádá
Strana agrární a národně-sociální v neděli 8. října
t r. ve Skorenicích u Chocně o 2. hodině odpo
ledne. To jest jejich hlavní činnost „ve prospěch
kultery a blahobytu“ českého národa — útočiti
na náboženské přesvědčenínezkaženého jádra lida
českého. Takhle se nás ve Vídni moc zaleknou|
Pan Paďour před volbami dokazoval, že je taky
katolík aspoň ústy na schůsích, teď dokazuje svoje
taky-katolictví svými útoky proti katolíkům. Aby
„Pomohl rolojotva“, spěchal honem na Košumberk
rušiti katolický tábor, byl ohlášen jako řečník na
protikatolickém táboru ve Sloupnici, teď bude hří
mati do „klerikálů“ ve Skorenicích. O tom ovšem
nepoví, jakými sprostotami a Ilžemí pronásledují
národní nociálové katolický lid, jak umějí upřímně
věřícího katolíka znásilňovati. Také ae sotva zmíní
o sprostotách sociální demokracie, vrhaných v tvář
netoliko katolíkům, ale i Kristu samému. Bylo by
zajisté dobře, aby se dostavili i řečníci naší k u
braně svých práv a cti své strany. Bylo by žá
doucno, aby na táboru poučili lid o velikých lžech
„Cepu“ a „Venkova“, o alianci sgrárnicko-Masa
rykovské, o tom, jak „nezištně“ agrární předáci
pracují. Nikoho tito „taky-katolíci“ nemrskali tak
nelítostoč « prolbaně jako právě náš katolický lid.
Jen se, katolíci, na tábor dostavte. Žádejte o slovo
a důstojně útoky odrazte. Nebade-li vám slovo
uděleno, pak si sami „protiklerikálové“ vystaví
vysvědčení o své avobodomyslnosti a pravdomlav
nosti. Saad se zastydí aspoň nyní a nebadou si
tak bezohledně počínati jako proti Dr. Myalivoovi
ve Sloupnici.

Veřejná pokroková schůze v Bo
nově a Cáslavě. Dne 29. tm. m. svolal pokro

kov, klub Ronovský veřejnon schůzi. Referovalp. Hajms Pardubic „o kulturních požadavcích“
svým chvalně již známým způsobem. Dosti názorně
vylíčil mizerii našich zemských financí, malomoc
zemského sněmu a akceutoval požadavek volného,
rovného, blasovacího práva. V druhé části řeči své
obořil se na katolíky, katolické kněze české a
na „klerikalismus“ vůbec, jež uvedl jako úkůdce
lidstva a národností vůbec. Klerikelismas prý to
byl, jenž přivedl Francii na pokraj záhuby, kle
rikalismos to byl, jenž přivodil porážky Francie,
klerikalismus má prý na svědomí Španělsko a jeho
národobospodářekou miserii. I u nás v Rakouska
je prý „klerikalismus“ neštěstím Čech, poněvadž
spojuje se s centralismem vládním. Proto je natna
odluka olrkve od státu. Dále útočil zcela hrubě
na knětstvo, vyčítaje mu kuchařky, útočil na systém
zákonů obě. 63, 67. a 111., které vabraňují vol
nosti rozlaky manželské. — Láímal kopí proti ce
libátu kněžstva, uváděl dílem pravdivé však pře
hnané, dílem nedokázané případy, kdy zákony
tyto staly se neštěstím postiženého. Žádá rozlaku
manželství. Praví: „Muž opilec, ženu i děti týra
jící, má býti sloučen s ubobou ženou na celý život?
Ne, žena ubohá má býti od jha osvobozema, aby
ji bylo možno míti také blašenější budoucnost.
(Hlas s žen: „A aby muž opilec mohl jich ne
šťastných učiniti ještě více“). O volné šk-le a
požadavcích jejích zmiňoval ee velice málo, po
něvadé otázka tato působením sdejších nókte
rých pp. učitelů má půdy zde velice málo. —
P. sekretář Mušík 1 Hradce Králové sonhlasí
zcela a požadavkem volného, rovného a tajného
hlasovacího práva, poněvadě jest to oprávněným

však všecky lidi dobré vůle a zdravého rozumu,
aby nedávali ae ve vlek stranám, jež i po obdr
žení tohoto práva by uaše kalturní a národní po
žadavky splniti nemohly a jež také splniti v úmyslu
nemají. Má totiž na mysli všechny politické strany,
jež dosud v Čechách působily a působí. Potírajíce
se na vzájem, kráčely vědy rozdrobené. Katolíci
čeští a katolické kočžstvo stálo ještě do nedávna
v těchto různých politických stranách. Ale jakmile
všichni političtí činitelé obrátili Be surově proti
náboženatví katolickému a kněšstvu katoliokému
avláště, pozbyli sympatie českého lidu veskrze
katolického a vyvolali stranu novou, která avó
soukromé náboženství a knčžatvo, svoje křesťanské
kulturní požadavky a cíle chce hájiti cestou ve
řejnou, politickou, kterýmšto spůsobem také na
náboženství útoky se činí. Páni pokrokáti, ať už
z táborů jakýchkoliv, vydupali si stranu novou a
8 tou musí nyní počítati. Jame lidmi úplně pokro=
kovými, ovšem v pravém slova smyslu, nazíráme
na Život čistě rozumně a proto stavímo so rozhodné

proti pošadavkům mravnost, pokrok, prodnostobrožujícím, jako jsou potadavkyroslaky církve
od státu, rosluky manželské a volné školy. Kam by
tyto tak pokrokové zásady vedly, právě to dokasuje
nynější hospodářská a mravní skáza Fraacie, jaká
nastala splněním všech oněch tří požadavků. Francii
nemá na svědomícírkev, Francii má na svědomíprávě

od tří 8
historické semeniště,k Frántouzd la
Boba, víra a náboženství, naučila pověstné shýra
losti a mravní zkaženosti. Francouzská pavěda to
byla, která vedlavojska francouzská od porážky
k porážce, ona přivedla k neblshé rovolaci fra
couzské, která má tolik životů na svědomí; nově
recké, zhýralé pokrokářatví je to, co Fraucii od
lidňuje. My však v Čechách víme, že katolické
kočžstro bylo prvním a blavním původcem našeho
národního znovuzrození, ono vedlo národaí hnutí
naše adárně, a kdyby nebylo liberalismu nevěre
ckéhbo,který tehdejší dobu jsko mor zcbrátil, ne
bylo by došlo k takovým koncům jako dnes, kdy
národní požadavky naše a politický život je ve
stagnaci už od 30 let. Proto se chápe nyní kato
lický lid se avými duchovními správci práce, která
bobdá, vedena v duchu křesťanském, bade míti ©
mnobo zdáraější výsledky, nežli strany 8 nátěrem
pokrokářským, ale srdcem nevěreckým. Dále vy
vracel pádně pan sekretář J. Mašík všechny
neoprávněné výtky, činěné „klerikalisma.“ Řeč
Jeho, častým potleskem provázená, přerušována
byla sorovými útoky rozvášněných sociálně de
mokratických pokrokářů z Práchovic. Pak vystou
pila nešťastná úgura p. evaogelického faráře Ma
chotky s Vilímová, jenž opravdu komickým a hrubým
způsobem otíral se o celibát katolických kněší,
o pouti a slavnosti katolické s prohlásil, že se
stranou pokrokářskou scela souhlasí Pak recitovali
strašné krásně dva soudruzi z Vépenného Podola
a Třemošnice s lístků, jichž obsah zněl jako ze
Záře a Práva Lidu. Pak vystoupil p. Hnilička
s Bonova. Pan Hoilička mladší je důstojným
syaem svého otce! Starší p. Hnilička to byl, jemž
při slovech p. sekr. Mužíka, že kněz katolický je
rakouský státní občan a že může a musí své po
vinnosti a práva občana plaiti, řekl, že kněz toho
práva nemá. Ó pokrokářská svobodomyslnosti| ©.
Hoilička ml. opponuje katolickému řečníka slovy
Viktora Huga. Směšao! Ať přečte si p. Hailička
ml řádně katechiamas, beztobo ho nezná a pak
at si přeříká Vikt. Huga ódu o církvi u kapitolu
v „Bídnících“ o biskapu a zločinci Jean Valjea
novi. Pak replikoval p. Hajn opravdu naivné a
vratce: Revoluce francousská zavedla rovné, volné
a tejné hlasovací právo(!|1), revoluce v osmačty
Heátém zrušila robota (!!!). Katolík kašdý je
klerikél, nebot je vede v Hradci Jesuita p. Je
melka (!!l), Iterý mámí od „nebeských koz“
peníze. A farské kuchařky jsou a budou i tebdé,
když bude zrušen celibát od papeže, poněvadě
S 63. obč. zákona rakouského nedovolí kněžstva
se oženiti. (Je to „klerikální“ stát a zákony, co,
pane refaktore?) Pokračuje dále, že jen pokro
kovým směrem domůťeme se všech svých kul
tarních, sociálních, politických a národních ide
álů. Sebr. Mužík v konečné feči praví, že, abychom
stkvělých svých cílů dosáhli, k tomu jediným
prostředkom a cílem jest život katolického kře
stena, a proto jsme a zůsteneme věrnými kato
liky (Obrovaký potlesk). Když k faktické poznámce
přiblásil se p. katecheta Bláha, spustili soc. de
mokrati haronský křik a začali zpívat: „Pryč
s tyrany a zrádci všemi |“ Povstává hluk, a před
sedající p. Emanuel OChramosta, řídící učitel
« Kněžic, schůzi končí, Vedle něho předsedali
p. Dostál, dělník ze Žleb a p. Ant. Boháč, učitel
z Ronova. Pokrokáři, jichž bylo £ Ronovaasi 13,
doplnění byli národními socialisty a sociálními
demokraty. Vidí snad nyní, že jim v Ronové pše
nice nekvete. To ostatně mohli věděti již dříve,
neboť tak mravně skrachované strany politické
není v Čechách celých vůbec a nebude, jako je
v Ronově. V únoru nadávali agráraikům, pak zví
tézil v nich lokální patriotismus a slíbili voliti
zdejšího agrárníka Havelka. Přišel dr. Havelka,
m'adočech, odhlasovali ma důvěra. Přišel sem ná
fodaě sociální kandidát Jeníček, a páni ronovětí
pokrokáři mu ve 2 hodiny odpoledne přísahali
věrnost; to jim však nepřokáželo, aby jiá v Ohodin
neslíbili věrnost sgrárniíkovi Havelkovi. Při užších
volbách do říšské rady volili sociálního demo
krata. Když však jeden soudruh s Práchovic dal
poadravovat jednobo tlustého soudraha ze škol
ronovské, pojal pány pokrokáře stud, jaké tomají
spojence, a založili pokrokářský spolek. Páni po
krokáři měli při celá tak pobnuté schůzi plná ústa
křesťanskélásky a mravnosti. Je to však křest.
láska a mravnost, zasílat na kollegu denunciaci
anonymní na st. zastupitelství a kuziti mu exi
stenci? Schůze skončila pro naší dobrou věc vý
hodně. Lidé ronovětí poznali s očitého přesvěd

ač velice pobnaté a nepokojné, nedošlo k žádnému
pěstníma konfliktu. Teprve na silnici nedal vše
točný jazyk jednoho soudruha tak dlouho pokoje,
dorážeje na pokojného občana hrabými nadávkami,

sš„dalo k zápasu, při němž soudruh Špatně pochodil.

Z Ohotěbořska. Dne 29. srpna byla ve
řejaá sobůse lidu ve Svinném, na alž « l
se velký počet rolnikův a žen. Pan farář Vlček
tečnil o nejdůležitějších zájmech rolniotva v sú
konodárství semském. Vytkl obory, ve kterých
semě i stát jsou povinny o lid zemědělský se
starati. Aby však zájmy venkovského lidu důrasně
mohly býti bájeny, jest potřebí stavovské organí
sace, © jejíš vlastuosteáh.“p. řečník obšírněji se
roshovořil. Po té vysvětlil záměry volných mysli



teři na nůž vypověděli boj nábož ka
Vvšiu. Pořečíroepředabe kat, JŠdíle
nilo se hor'ivě několik rolníků. Agitace protikato
lická rozhorleně byla odsouzena a s nadšení
přítomných bylo posorovati, že mažně budou státi
v řadách obranců náboženství a nynějšího spole
čenského řádu.

Z Chlenmka. Dne 29. září byla u nás
veřejná schůze Jídu, na níž před četným poslo
chačstrem mlavil p. farát Vlček o hospodářské
organisaci na základech svobody a na podkladě
vázanosti. Poté rozhovořil se o světovém názoru
křesťanském a materialistickém, dovolávaje 6e roz
umu, vědy a zkošenosti. Nato podrobněji vzal na
přetřes jednotlivé výpovědí volných ©myslitelů
+ Praze a dokázal, še jsou proti zásadám vědec
kým a rozumovým. Vývody jeho zvláště po této
stránce sledovány byly 8 největší. pozorností, jež
byla ještě zvyšována líčením, kterak patron vol
ných myslitelů vědecky podváděl. I tady patrno
bylo, že slova řečníkova hluboce se sarývají v duše
posluchačů.

Tiché jubllemm démantové svého
kněžství slavil dne 28. září vedp. vikář F.
« O:třetína o svého bratra také jubilára ve Slati
Řanech u Cbradimě. V domácí kapli krásně upra
vené sloužil vadp. jubilár tichou mši 8v. za mosie
tence svého bratra a dp Štěpiny, spirituála pen
elonátu ve Slatiňanech. Po měi av. udílel požehnání,
oož dojalo všechny k slzám, zvlášť když bratří 66
láskou objímali. Vedp. jabilent obdržel veliké
množství blahopřání jak od osobních přátel, tak
i od vynikajících osobností. Jeho Bisk. Milost dr.
Jos. Doubrava ráčil vyznamenati jabilára gratulač
ním dekretem, jejž odevzdala deputace traktu
Pardabského. Blabopřejný telegram zasla) J. Exe.
místodržitel hrabě Cvudenhove a místodržitelský
rada Scheller s Praby atd. — Ad multos annos!

Různé zprávy.
vOBNOVU« V PRAZE

dostatilec vkmihkupecivíp. FrantiškaHovorky
©Žitná ulicí a vprodeji novin p. MVlčka na

Příkopech.

Sjezd jihočeských katolíků. České
Budějovice byly ve dnech 28. a 29. září svědkem
neobyčejného nadšení. Na 30.000 čes. lidu katoli
ekého, z celých jižních Čech tu sbromážděného,
veřejně takto projevilo, že hotovo jest v boj se
pustiti za nejdražší svó statky. Lhostejná a nevě
Tecká inteliigence, pokrokářstvo, soc. demokraté a
podobní živlové zachvěli ge jistě nad tím obrom
ným proudem katol. lidu, krčíce se v malomocném
vzteku, a Němci budějovičtí tou spoustou českého
lidu byli jakoby omráčení a v předtuše svého
blízkého páda ztichli. Čeští živnostníci, rolalci a
dělníci, kteří především obeslali tento sjezd, mobli
věru ve svá mravní povýšenosti mocně zvolati:
Národ jame my! Mocným dojmem působila chvile,
kdyš vneděli o 10. hod. za přítomnosti asi 20.000
katolíků ne náměstí u sochy Panny Marie sloužil
vsdp. gen. vikář Hůlka měi ev. A za průvodu těch
mes lidu do zabrady katol. domu udiveně vsblížely
celé Budějovice. V zahradě do lidu nové nadšení
vlil poalsnec dr. Horský, který v řeči své ponká
zal ns útoky nepřátel a na povinnosti katolíků.
Současně promluvili k zástopu před katol. domem
Hěští poslanci: V. Myslivec a P. M. Záruba. Iřeči
jejich s nadšením vyslechnuty. Odpoleďne posl.
Šacbl sehájil tábor na náměstí Senovážném. Hlava
na blavě. Na tribuně objevil se posl. hr. Vojtěch
Bternberg, který důkladně proklepal kůži realistům,
pokrokářům a soc. demokratům. Posl. V. Myeliveo
pojednal o působnosti kartelů, zdražování uhlí a
j. a o odstranění těchto závad — a promluvil i
© starobním pojištění lidu. Nato poslanec P. M.
Záraba mlavil o bolestech a stescích rolnictva. A

čtvrtý řečník, snámý neunavný pracovník poslanec
dr. Stojan = Moravy, jako člen stálého živnosten
ského výboru, pojednal o otázce živnostenské. Tím
vyčerpán vlastní program sjezdu. — Ke ajezdu
tomuto drušila se též konference katol. mládeže

s jiš. Čech. Duší celého tohoto hnutí mládeže na
čes. jihu jest nadšený kněz P. Modestus Vošavka,
který také tuto konferenci 29. sáří zahájil. O or
Sanisaci selské mládeže promluvil tu V. Šťastný
s Prahy a ke sdružování řemeslné, dělnické mlá
deše vůbec nabádal F. Vesecký jako sástupce Vše
odborového sdružení křest. dělnictva v Hradci Kr.

Nadšeně promluvil i posl. V. Myslivec. — Sjezd
ihočeských katolíků a konference katol. mládeže
stě vneseu nové vzpružení do řad katolictva če

ského.
ská rada misace kateliků

v král. Českém (sepelitické hodlánasá
kladě usnesení svého ze dne 21. 1907 evolati
Im konci listopadu £. r. semský sbor ko schůzi
do Prahy. Za tím účelem uposorňuje všechny
korporace (zejména vikariáty a spolky), aby co
nejdříve osnámily svá dolegáty, jak byly již roze
alaným cirkulářem žádány. Z vikariátů jmenovaly
jiš delegáty: Rokycanský, Novostrašecký,Sedlecký,
Mnichorický, PHbramaký, Bystřický, Slánský, Kra

3 , Křivoklátaký, brodský, Brandýsský,
vaký, Německobroědký,Libechovický, Mond:

nický, Nymburský, Mělnický, Novobydžovský,
Chrudimský, Náchodský, Kopišítsský, Poděbradský,
Chrastecký, Jistebnický, Pacovský, Táborský, Vo
lydský, Pelhřimovský, Plánický, Novohradský a

řeboňský — Dále žádá zemská rada pp. du
chovní, aby v brzku saslali vyplněné kupony,
pokud tak dosud neučinili.

Mladočeský ehniček dohořívá, proto
sbývající mladočeské veličiny foakají z plných
plic, aby tak rychle nevybaslo. Ale jak? Stávají
se přímo komickými. Mledočeský „Den“ s „Ná
rodními listy“ v boji 8 vltězící stranou katolickou
užívají zbraní krajně nepoctivých. Na př. „Nár.
listy“ přinesly 30. září zprávu o sjezdu katolíků
v Bndějovicích, v níž se tvrdí zcela vážoč, že
sjezdu se zúčastnilo 2000—2500 lidí, z nichž
dobrá polovice žen a dětí. Nezpředl mladočes
kému zpravodaji protikatolický fanatismus před
očima vlčí mlbu? Sám jistě neklerikálal „Hlas
Národa“ oznamuje due 1. t. m. původaím dopi
sem 1 Budějovic: „Byl tm pořádán první sjezd
českých katolíků za účasti obrovské.“ Píše, že 29.
září bylo přít -mno mši ev. na Mariánském náměstí
16—18.000 lidí, že dr. Rorský mluvil v zahradě
k 7000 osobám, že více oaob tam se nevešlo. „O
půltřetí bod. odpoledne asi 7000 lidí sešlo se u
katolického domu, odkulé šlo se na tábor na
Senovážné náměstí. Zde čekalo již nejméně 13.000
lidí “ Tolik eděloje „Hlas Národa“. A teď mladu
české orgány obtějí lakovati veřejnost takovou do
očí bijící lží! Jak se činí směšnými nejen před
účastníky sjezdu, ale i před těmi, kteří trochu
katolický ruch jihočeaký zaají! Vzpomínáme, jak
loni při poubém sjezdu bohoslovcův a kněží byla
veliká dvorana Besedy i s vedlejšími místnostmi
při slavnostním večeru přím» nabita. A teď z ce
lých jižních Čech by bývalo pouze 2000 účast
niků! Mladočeský refereote, z poubých Budějovic
jich bylo daleko víc. Naši účastníci po sjezda
jedoomyslně prohlašují, že je samé obrovská, ne
čekaná účast překvapila, Jest potřebí po odkrytí
tak nehorázné mladočeské lži ještě porážeti ne
pravdy další?

Zářivý charakter pokrokových uči
telů. Na výpad „Lidových Novin“ proti učitelstvu
katolickému otiskaje „Našinec“ 2. t. m. z kruhů
učitelských dopis, z něhož vyjímáme: „Přečetnými
příklady můžeme dokázati, že pokrokářskému uči
teletvu je práce školní vedlejší, ta se ponechává
očitelstvu | katolickému; | učitelstvo ©pokrokářeké
práce školní netěší, jemu je milejší útvavá jeho
činnost v životě veřejném: učiteletvo pokrokářské
honí se opravdu po těch tučných žlabech, o kte
rých pan pisatel tak závistivě plše, při čemž chápe
ge často zbraní nejnemravnějších a nojbídnějších,
jen aby tučného žlabu dosáhlo. Hanobení osob
zbraněmi nejhrubšími, donášení, očerňování, ano
nymní ndávání osob jim nepohodlných a denunciace
jsou moderní zbraně učitelstva organisovaného|
Přečtěte Bi jen jedno číslo „Ducha Časa“, „Lu
bioy“, „Ostrav, Denničku“ atd. a slova tato po
tvrditi musíte v plaém rozsahu. Ba jsou až tak
neatydatí a drzí, že, ač do nenáviděných klerikálů
bijí slovem živým i psaným, přece neostýchají se
obtěřovati a kříženon páteříposlance „klerikální“,
by tito jim k těm „tučným žlabům“ u vyšších ú
řadů dopomohli. Také bídné povaby jsou v uči
telstva pokrokářského! ' Pan pisatel po celé Mo
ravě sháněl doklady, by tvrzení svá podepříti mohl,
však je nepodepřel; sa to my můžeme několika
příklady z jediného města jen — a to nevelkého

1 pánům pokrokářům poslonžiti, že pravda mlvíme.“

Teunha po vzdělumosti vo vychva
lované Frameji. Ministr Briand chystá ve
Francii nový zákon, který má zasáhnouti tresty
ony rodiče, kteří nedbale posílají děti do školy.
Ve Francii je totiž návštěva Školy nedbalá a vo
skutečnosti 26 —30 procent obyvatelstva analfabetů,
ačkoli úřední výkazy udávají 43 proc. u mušů
a 68 u žen. Ministr Briand sám označil tuto sta
tistiku za nedostatečnou. Kdežto dosud dle zákona
z r. 1882 mohlo dítě obdržeti propouštěcí vysvěd
čení o "/„l1—11. roku, podle nového zákona má
býti návštěva školy do 12 let! — Tohle volní my
slitelé, kteří v Praze tolik vychvalovali „pokro
kovou“ Francii, naprosto zapomněli sděliti.

Ženské huutí a otázua dělnie. (Poli
cejuí aasistontka.) Iuteresantoí příspěvek Im ka
pitole: „Sociální povolání žen“ přinášímoichovský
Časopis „Allgemeine Zeitung“ svou správou o pů
sobení předkrátkou dobou v Maichově ustanovené
policejní assistentky. Pamatovánihodné vývody to
hoto lista uúvádímo doslovně: „Dle požadavků a
potřeby doby byla III. referátu naší policejní or
gauisace před týdnem přidána ženská síla, jejíš
úkol úředně neomezený dá se vyjádřiti krátkými,
avšak závažnými slovy: péče o besbranné paní,
dívky a děti A aločns Stemmlerova, naše nová
policejní assistentka, tuží se, což budiž předesláno,
ve svém avrchované těžkém, besnadějném úřadě
s onou spalostí lidí a zkušeností ve svété, s onou
mateřskou trpělivostí a s pravou ženskou taktností,
Jit takové, hlubin lidské dušeso dotýkající posta
vení vyžadaje. Takové činnosti, spočívající na zá
kladě nooiálně-blahodějném, chtíti dávatí určité

předni a dle paragrafů omezené hranice, bylo3 bývalo při zvláštnosti přesíraného a přec dů
ležitého oboru nemístným. Ze avé činnosti sama,

s pomocného vyhledávání bídy, Již každý den a
hodina jí před očí přivádí, má si policejní nssit
tentka svou velkou úlobou vytvořiti, vybudovati a
vyplňovati. Prostitutka, banebným vykořisťováním
dežitelů k zemi přitlačená, jejich spapností od
brlobu do brlobu štvaná, nachází radou policejní
aasistentky, pokud jí sama předem pom?cnoa raku
neodrasí, poslední snad východiště ze života zou
falství a hanby; mladé děvče, které z nedostatku
zaměstnání se dostalo již na ulici, avšak jistým
pocitem studu jest ještě ovládáno, octne-li se tváří
v tvář řádeéma člověku, bude eftiti epišy vřelé
napomínání a domlouvání policejní assistentky, 80
kterou spíše cítil a s níž můžeo jistých jí se do
týkajících věcech takovým způsobem a výsledkem
mlaviti, jejž od aniformovaného policejního komi
saře nikdo nečeká a ani nepředpokládá. Déti bez
ochrany konečně, 8 nimiž muž vůbec neví, co Si
počíti, jsou avěřovány od policejní assistentky,
u míš Boucitné, porozumění plné ženské srdce
svojí řečí mluví, takové ochraně, která pravou
cestu zaručoje a duši od budoucí záhuby zachra
ňoje. Jedná se tudiž o lidi, kteří právě dostali se
do policejních nočních krahů a kteří již tistce stu
pínků zkázy překročili, již všsk nepodléhají dosud
právomvci policejní. Beze vší pochyby měla by děv
čata v takovém stadiu býti co nejvíce chráněna a
soukromé Šlochetoosti a páči sůstává zde vděčná
půda a to hodně široká. Při vší páči soukromé
však přichází tak mnobé dítě ku páda a konečně
přece dostane se policii do rukou, kde jako p?
glodní záchranná kotva aseistentka ochranu a pomoc
skýtá. To činí její úřad obzvláště těžkým. poně
vadě představuje jednu z posledních, když ne po
slední stanici záchrany pro lidský materiál, jenž
pro dobrotu srdce už není přístapným. A zde je
také bod, kde občaustvo může nasaditi páky, vy
hledá-li důvěrybodnou policejní assistentku a jí
oznámí náhodou snad zvěděvé případy, radu Si
od ní přinese anebo jí svoji poručenku odevzdá.
V stálém styku 8 blabodějnými spolky a společ
nostmi, jich četnými a účinnými pomocnými pro
středky a vyzbrojena onou znalosti zákonů, jichž
musí si býti stále vědoma při dossbu svého jed
nění, bude policejní assistentka spíše s to, kde
natno —- a ono je vždy nutno — rychle pomoci;
a rychlá pomoc je dvojí pomoc, bude-li a to, co
možno nejlepší cestu k záchraně poloztracené by
tosti nastoupiti. — | Positivní výsledek krátké
činnosti naší policejní assistentky záleží v tom, že
jit celá řada dotazů z oněch pomoci potřebujících
krohů přišla, a ve všech případech rada a ochrana
v tom smyslu byla poskytnuta, v jakém si ji při
tvoření místa představovali. Policejní ředitelství
má největší naděje v další čionost assistentky, jež
právě odebéře se na osm dní do Stuttgartu, aby
působení tamější policejní assistentky z vlastního
názoru poznala. — Sociálnímu duchu doby, jenž
nalézá projev vo snahách mnoba ženských spolků,
vyhovělopolicejní ředitelství mnichovské přivolením
mista assistentky v takovém způsobé, jenž od
všech přátelů lidstva musí býti co nejsrdečněji
pozdraven.“ — Nehodilo by se též pro Prabu?

Pomoc důstojeletvm mají zase připra
viti národové rakonští. Jen pakatýlek — 9 mili
onů korun — chystá se ministr věnovati důstoj
níkům. Nedostává prý se jim. A co dělnictvo,
živnostnictvo, drubá česká universita?

Kdo mám udrašuje uhlí? Jost u nás
v Rakousku především pět velkých uhelných apo
lečností, které jsou v rakou židovských, jak tomu
nasvědčnjí jména správních radů. Ve správní radě
Ostravské akciové apolečnosti jsou: ©Wollbeim,
Gomperz, Fleischer, pak také Rotechild,Petscbek,
Weinmann. — Správní rada Mostecké uhelné spo
lečnosti stkví se v hlavách: Hallowitz, Peschek,
Chreubach, Bihl, Moravetz a j. — Severoněmeckou
uhelnou společnost v Mostě řídí Elibogen, Adler,
Herziog, Klein, Morawitz. — Ze Západočeského
uhbolnéhospolku akciového těží hlavně Sdgermayer,
Grůobanm, Bloch, atd. — V Trifailské uhelné
společnosti jsou ředitelé Bollak, Herz, Karafiat,
Weiz. — Všecko cizinec a žid, kteří jen o svou
kapsu se sturají, vlast naši až na dno vyčerpáva
jíce a ochuzujíce. A soc. demokraté proti témto
svým „přátelům“ ani muk,

Nešili mu srdce. Čeledín Hampl v Mor.
Ostravě nožem do srdce těžce raněný pomalu už
dokonával. Avšak ostravský lékař dr. Nengebaaer
nešťastníkovi hruď otevřel a ránu na srdci zašil.
A Hampl jest prý zase chlapik...

Jak roznmějí socialisté rovnému
a avobodnému hlasovacíma práva. „H:
náoký Kraj“ píše 21. září: „Co te dálo po užších
volbách do rady říšské v Prostějově, o tom byl obrá
sek podán při přelíčení, které se konalo před kraj
ským soudem olomackým ve středu, Jak snámo, shlaklo
6e v den ašší volby po 9. hod, večerní, kdy osnámena

byle porážka knpy veliké množství sociálních demokratů v průvod. Iáhli ulicemi a na náměstí Fran
tiška Josefa prodrali se kordonem strážníků, kteří
marni je vysývali k rozchodu. Průvod táhl pak na
náměstí Smetanovo a bylo patrno, še jdou na dům
národních socialistů, kdež bylo teké mnoho osob,
Ohrožení strážníci, kteří byli ze zástupu bombardo
vání kamením a cihlami, byli nuceni tasenými sbra

němizástup rosohnati. Při útoku na otrášníkyKniknutém bylo sasašeno 13 strážníků, = nichá někteří
byli lehce zranění. V úterý byli šalování krojčovětí

oonfci, 17letý Kar. Bartošek, 19letý Jindř. Hive,
le 18letý tesařský pomocník Jos. Král a ddlatý



oburník Ant Dostál vesměs v Prostějově, Neuposlecbli
vysvání k rozchodu a až na Dostála také házeli.
Křiva pak vyzýval k útoku slovy: „Harrá, ku předu
do nich", Doatál pak také rolel: „Ka předu, musíme
prorazit“ a strážníkům nadával: „Prostějovská špína,
henba jim“. Věiobni byli odsouzení: Dostál na 16 dní
do tuhého vězení, Král na dra. ohtatní dva každý na
tři měsíce do těžkého žsláře. Z těch Doatál, otec pěti
dětí, avého přenáhlení litoval nejvíce.“ — Podobných
aurových násilností ovšem se dopustili socialisté za
volebního ruchu víc.

Titalatury c. k. berních úředníků.
a násvy o. k. berních úřadů dle výnosu 0. k. finanč
ministeretva následovně změněny: C k. hlavní a berní
úřady pojmenovány jednotně: „C k. berní a soudní
depositní úřad.“ — Titulatory úředníků: C. k. berof
praktikant místo praktikant berního úřado; c. k. berní
Assistent (XI hodn. třída) místo adjankt berafho ú
řadu; c. k. berní ofliciál všech úředoíků v X. bodn.
třídě; c. k. berní správce všech úředníků vIX bodu.
třídě; c. k. vrobní beraf aprávce místo c. k hlavní
berní (v VIII. hodnostaí třídě). Oba vrchní úředníci
mají se nadto označovati jako „přednosta úťada“, po
případě „kontrolor.“

Rostržitý profewsor. 82le'ýpr.fossorma
thematiky Monchot obíral se problémem, jak bybylo
možno vyažitkovati tepla papraků slonečních. Ukončiv
arou dráhu učitelskou, šel do výslužby a bydlil
« malém domečku v Remeši a žil jen pro svá studia.
Jeho žena blbla, aniž to učenec pozoroval, kupovala
a nie neplatila; protože nikdy ani drně neplatila,
přišla exekuce, již však ptijala, majíc v ruca nabitý
revolver. Dali ji do blézin“e. Stařičký profesor byl
velice překvapen, když přišla do jeho domku komise
a zabavovala jeho nář:dí. Nic neříkal, ale kdyš mu
chtěli vzíti jeho knihy a fysikální přístroje, protesto
val a docílil, že mu je ponechali. Nejkrásnější je na
této bistorii, že má professor Monchot od státu ročně
4000 K výslažného, ale že zapomněl celá tří léta vy
zdvihnouti si peníze. Na štěstí si nyní na to vzpomněl,
a jestliže zase nezapomene, spad si vyzdvihne peníze.

Zahradnické práce vjesenítřebavykonati
s patřičnou důkladností, má-li příští sklizeň uspoko
jiti. Všechny zábony, určeré pro lapenatou zeleninu,
miřík, špenát, selát, kapusta atd. důkladně se hnojí
prohnilým bnojem slamnatým, a pak na hrabou brázda
se zryjí. Podle potřeby třeba též bnojití vápnem, kai
nitem, straskou, kompostem atd. Jabodiště se vyčistí,
záchodovým hnojem pohnojí, zkypří, načež so trsy
obloží bnojem hovězím. Též chřest dlužno pokrýti za
hnilým hnojem. Vysóvá se petržel, mrkov, špenát, sází
česnek a šalotka, Zimní kapusta, self, salát ohrnu
jeme, aby srdéčka zůstala volná. Záhony 8e popráší
vápnem, aby hmyz n slimáci se zničili. Všechny zbytky
rostlin pečlivé sebereme a zkompostujeme. Zničí se tím
zárodky škůdců, a získáme dobré hnojivo. Stromky
převaznjeme, kolíky obnovujeme, koře prořezáváme,
trsy vytrvalých rostlin přesazajeme a semenozelenin
z květin zazimujeme v suché, vzdušné místnosti.

T době mákaz žvýkejmejalovcovébobale.
Chráníme se tím před nákazou a současně se tím
podporoje zažívání. Třeba-li dlíti v blízkosti nakat
Jivou chorobou postíženého, čvýkejme zralý jaloveo,
jejš za tím účelem stále mějme po race.

Lopuchu všeobecně považujeme za plerel.
Že je výborným léčivem v růsných chorobách,
úplně se zapomíná. Odvar kořene, tbé dřevité, šene
na moč a na pot. Též se osvědčujepři vleklých choro
bách kožních a prsních. I lnpení sušené v lékařství dobré
koná služby. Kdo ei chce zachovat vlasy a předejít
předčasné holohiavosti, nejlépe pochodí, když vřelou
vodon poleje kořeny lopuchy velké či lékařeké (Articam
lappo officinalis), a když je řádně vyluboval, odvarem
tím pak hlavu denně před epaním důkladně vymývá,
Je to nejlepší „prostředek“ proti bolohlavostí s ne
atojí ani haléře, neboť lopucha lékařská roste u nás
věnde divoko. Ostatně lze lopuchu pdstovati pro lé
kárny. 6 kg aprových kořenů dá1 kg anchého zboží.

Dobré hnojiště je základemdobré sklizně.

jiště dosti vzácným zjovem. Čí nám nezáleží na dobré
sklizni? Jeme již tak bohatí, že je zcela Ihostejno,
ztratí-li se nám polovice hnoje a nejlepší živiny
zmizí-li z hnoje následkem špatného hnojiště? Je sa
jisté na čase, abychom zaso takovým „maličkostem“
věnovali trochu pozornosti a odetranili alespoň nej
hrabší chyby. V tomto směra doporučují se hnojiště,
jak osvědčila se ve Švýcarech. Tam nevyvážejí hnoje
do jsm pod okep střech, do nichž s celého statku
vode se stéká. Hnůj so netopí v kaluži amrdaté,
pařeništi chorob, nýbrž hnojiště je zbudováno ve
stinné poloze pokaa možno k severu, a sice na po

rovněž jsou obehnané zídkou z cementového betonu
60—80 cm. vysokou. — Koma se nezamlouvá toto
výcarské hnojiště, sf si pořídí podle svého rosamu
hnojiště jakékoliv, ale škod velkých a ztrát snačných
nezamezí, nobudo-li míti hnojiště nepropustné dno a
aděnou obradn. Ztráty drahocenného čpavko a látek
dusíkatých zmenší se více než o polovici, když atarý,
uhnilý hnůj nevyškrábame do posledního kousku,
nýbrš necháme něco starého, ubnilého hnoje a tím
pak dno hnojiště posteleme. „Dáme-li čerstvý buůj
bezprostředně na holé dno hnojiště, ztratí 80 procent
i více látek dusíkatých. Kdežto na starém hnoji ule
želém, jimž dno hnojiště ee postele, obnáší stráta
sotva 16 pet., tek fe na 16 metr. centů hnoje činí
zisk nejméně 1 236 kilogramu dasíku, jinak-li je bno
jiště náležitě upraveno. Upravouhnojiště, rosamným
ošetřováním hnoje za rok získá se tolik drahocenného
dusíko, kolik obnáší náklad jas bnojira náhradní čí
obchodní, tedy zisk nemalý.

„Výtečný prášek výkrasmý zadarmosi

pem jestliše v jesenípasbírámozdravýchšaludů.Jody upražíme, v hmošdíři na moučku utlučeme a
tutéž na zima uschováme v sucha dobře uzavřenoo.
„Dáme-li drůbeží několik Išic denně do měkkého kr
miva, ponese hojně i dobře se vytuční. Též moučka

| 86 semene kopřiv dobře působí. Mleté kopřivy, šalndy
a jetel po kytojí velmi obrý krmný prášek,

V době pelichámní je drůbež neobyčejně
choulostivé a lá. Třeba ji obrániti přednepo
bodou, průvanem, zimou a vydatně krmiti srnír,
olejnatým semenem slunečnic, semencem a p. Do zobu
se má přidávati moačka ze akořepin, rybí moačka a
podobné. Za studeného počasí dávejee drůbeši měkký,
vlašný zob, jakmile opnatí bředn. Postarejmo setéž
o zásoby písku hrubšího a edravou, čistou voda.

Léčive moocenitelné poskytojíčernébe
sinky zralé, Oost besinkový mírní bolení blavy s ho
rečky, šťáva Čistí krov, půdí moč a podporuje zaží
vání. Bezinky avaříme, vřelou vodu z nich vyt'ačíme,
procedíme, savaříme, ocakříme, a sico na 9 dílů šťávy
bereme 1 díl cukra, načeš ao nechová v uzavřené
lábvi, Kvašením šťávy získá se bezinkový ooet léčivý.

Časté zamrzání osemí aslabou úrodoost
zaviňoje zdegenerované osivo. Proto třeba zaváděti
v hospodářtví nově vypěstěné semeno. Napřed však
natno provésti pokue v malém, zdali nové osivo vy
hovuje místním poměrům.

Maso králičí počaliprávěprodávativkrámu
na hlavním náměstí ve Lvově, kilogram za 1 K. Ve
Lvově jest zvláštní oddělení pro zabíjení králíků vy
krmených v prvním zem. ústavé pro chovkrálíků
Chovem králíků na maso jistě ne dá čeliti přílišnému
zdražování maea jiného.

"Tržní zprávy
V Hradoi Králové, dne 37. září 1907.)

£I plenine K 16-20—17 40, šita K 16'00—1660, Ječmo
ne K 1180 1200, prosa K 18'00—0000, vikve K 0—
00—, hrachu K 24-00 —00'—, ová K 6:60 —7-40,

E 86:00—40'—, jahel K 2400—00—, krap K
24'00—40:00, bramborů K 800—8'20, 1 hl jetelového

semene bílého K ———<—m 1 Bi. jetalového nemínka čer. K —— ———, mmekéhoK —————
máku K 46-—00—, lněného semene K ———00"—, 10
kg žitvých otrab K 14-00——00, 100 kg pšeničných
otrub K 13:00——-—, ! kg másla čerstvého K 234
—2-72, 1 kg másle. převařeného K —m%0 -—,
1 kg nádla vepřového K 192— 0'00, 1 kg trarobu K
028—082, 1 vejce K 0'07—0r00, 1kopa okarek K 0—
0:00, 1 kopa zelí K 6-00 — 800, 1 kops kapusty
K 1'80—2-00, 1 hl cibule K 4'00—4*40, kopa drob.
zeleniny K 1:00—180, 1 pytel mrkve K 1:80— 0'00,
1 bečka brašek K 6:00 — 08-—, 1 bečka švěstek
K 6-— 800,1 bečka jablek K 8:00—10-—Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 37. září 1907 odbývený
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 136 hektol., šita
159 ječmene 184, ovsa 234, prosa 7, vikve 0, hra
chu 3, čočky 2, jehel 00, kran 00, jetelov. semínka
0, lněného semene —, máku — — 2.) Zeleniny:
zelí 169 kop, okurek — kop, kapusty 70 kop, oibule
40 bl, drob. zeleniny 60 kop, mrkve 40 pytlá,
brambor 216 hl, saláta — kop. — 3) Ow +: jablek
-80 hl, hrašek 40hl, švestek beček 20, — 4) Drob.

do! : vepřů 3 kusy, podavinčat 426 kusů.

(Zasláno.)

PanuJosetu Urbanoví, obarníka
v Kostelci n. Orl.

Osvětě lidu“ obyzdné obvinění
„jednobo s obyvatelůAdalbertina“ s trestního skutku
a sdělojete, že jste sice jako stranník nechtěl tehdá
prozrazením „poškoditi pověst Adalbertina a. celou
stranu“, ale že jste resignoval na svou fankci, nechtěje
„s takovými lotry se scházeli a stýkati.“ | Veřejnost
je jistě zvědava, který příslušník naší strany zasloužil
si tehdejší Vaši útrpnost a jakým způsobem tento

-čin mohl vrheti ošklivý stín na společnost, která Vás
i při zmíněné shovívavosti nechtěla mezi sebou trpěti.
Vysýváme Vás, abyste porěděl plnou pravdu. Ostatně
Vám adělujeme, že jeme záležitost tuto odevzdali
právnímu příteli.

Za správu „Adalbertina“ v Hradci Králové

Dr. Fr. Beyl, jednatel drudstva.

Uvořejnil jste v

Poděkování.
Vyslovuji „Všecdbor. adražení křest. dělni

ctva“ srdečný dík za správně mi vyplacenou pod
poru cestovní a organisaci tato odporočuji všemu
křest. dělniotvu co nejvřeleji.

V Augsburka v Bavorsko, 27. září 1907.
Jos. Lux,

. krej'. pomocník.

Poděkování.
Podepsaný děkuje vřele všem, kdož svojí

pomocí přispěli mu k úbradě útrat ve sporu 8e
800. demokratem F., zvláštní diky pak vzdává
„Všeodbor. sdružení křest. dělnictva.“

V Holiciob, 28. září 1907.
Alois Ondráček.

Listárna redakoe.
Na Chiumeeko. Píšete nám, že páni po

krokáři pořád pátrají, kdo, kdo jen do „Obnovy“
o Kosicích zprávu dal. Pan farář, p. Nágl? Ti
lidé jsou tak zaslepení, že ani nepochopají, jak
by mohl odsuzovati jejich „rekovské činy“ taky
jiný. Pravíte, že p. Nágl, kdyby byl chtěl psáti,
mohl začíti už dávno dříve, že p. uč. Suchánek
„vyřadil“ obraz Panny Mario na chodbu pod skříň
jeko překážku „umělecké výchovy“, že by bylo
dobře vyzvěděti, proč horní čásť kříže upadla,
a pod. Přicházejí nám zajímavé zprávy také od
jinnd. Ale zatím s uveřejněním sečkáme, až jak
bade dále. Myslíme si jen, že p. Nágl mlčeti rot
hodně neměl. Či vyrostly už pokrokářské stromy

ve ppoko, že se bojí každý i pravdu 0 nich pověděti

„———
Pilně čtěte

a všude rozšiřujte
velice časový a pro obrana katolictva vysoce
důležitý spis:

Zrcadlo
pokrokového tisku.

Plše Pozorovatel.

Přítomná kniha dokozeje pádnými příklady, jak
krokový tisk aesurovuje náš národ nízkými eprosto
mi, jsk pokrokové listy o katolictvn nestoudně Jbou,

jak převracejí ze zášti proti nám pravou vědu, jských
gákeřnických podekoků užívají, aby štít katolictva
potřísnili, atd.

Jest to nutná kniha pro každého křesťanského
sociála, který při různých schůzích má odbaliti pravou
povabu těch, kteří proti nám pod falešnoa rouškou
osvěty bojují.

Kašdý se může z kniby povčiti, jak rafinovaná
zloba, jaké násilnictví vůči katolíkům řádí v listech
pokrokových.

Stran 828. Cena 1-70 K franko.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Továrna na cottagová americká u

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrá: spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešť,VIII.kerJózsef
kórát 1£ =. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —
Vídeň=VII.,Mariahilferstr.

80.

Cenníky zdarma a
franko. ja

Nejnižší měsíční dd

splátky. ň -U
P. T. duchovenstva zvláštní výhody.ELE

Kogrilským OTNCLÍN
a k novému školnímu roku

nabízíme:

Dobroslav Orel
Theoreticko- praktickárukověť

chorálu římského
pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního spěvu.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,

a mnohými Ordinariáty. Odporučenomnobými vy
nikajícími odborníky.

í Stran 250 velké 82
Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné

vazbě K 300, poštou K 380..

Biskupská knihtiskárna
wHradci Králové.W S



OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i

zpěvníkpro diecési královéradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8*.

méně60 kusůfranko sa 20 K, 100méné 50 kusů
kusů za 40 K.

brožovaný . . . .. . + + «
vázsný v poloplátně ©- . . . 08
vázaný v celoplátně ©. . 08

vázan : oloplátně se ulaceným

vydání na velinovém papíře vá
zanýcelý v kůžise neemem a ořízkou . . K1

Užívání „Oltáře“ J. M.
ější: jdůstoj

E
soLuwálernuo *
A MaAŤízemo.

(Vla Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

Biskpská knihtiskárna v Hradci Králové
nabísí školní knihy:

l. Malý katechismus
katoliokého náboženstvi.

Cena I výtisku vázaného 30 k.

2. Střední katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

9. Volký katochismus
katolického náboženstyi.

Cena 1 výtlsku vázaného 80 hk.
schvá alné

Katechienyjsou M Poa schdní bíabupůro
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

ekladu s 18/, slevou proti hotovému zaplacení.
Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se

vícece prostř ictvím c. k. okr. školních rad, nýbráza 11
— ježpo jednom vlepeny jso s přís ušným v

světiením“do každéhovýtisku — vydají se 2 výtiskypří.ého druhukatechisní re chudé. Dlenomáz v lalěm
techiamů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved

livé dostane se poměrný počet (přes 189) pro tutéž školuzdarma pro chudé.
Rozšiřujte!

Katolokým jmachům - Spolky Katolické
Sepsal P. M. Voňavka.

Vyšlo v Čas. Úvahách jako sešit 9, a 10,

V době, kdy nám hledí urvati mládež strany
nepřátelské, jest poačení o důležitosti katol. apolků
mládeže nejen časové, ale i velice nutné,

Stran 56. Cena 16 bal.
Při hromadných objednávkách značná sleva,

Objednávky obratem vyřídí
administrace „Časových Úvah'“

v Hradoi Král.

Josef
Krejčík

HE) V PRAZE,
Do ohařskýa Kaběřený.

Pisárna a dílnyna Letné čísle ota—Vvu.
Sklad: Velká KKarlevaul. 6. 30

kellovécesty:notně" hraně a kt oltáře,|Pry okapa
Původní cenník

v nákresy, hraakp"počty bezplatně a
Renovacestarých oliářů akostelních sařísení.

ó

Atelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

JossfMůhl"leomnástepee,

w Nové Paoe (Čechy),
© provádí s odbornou znalostí malbu chrámů

všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd,

+
Četná doporučení od veledůstojného ducho

venstva k volnému nahlédnutí.

OODOOOOOOOOOOO

pp- Každý -gm

křesťanský dělník;
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce."
Předplatné činí pouze 8 koruny ročně.

V. Čtvrtečky

be Dovoluji si ct. mladé generaci ozná
miti, že zabájím

pro pp. studující
v úterý 8. října t. r.

ve dvoraně Adalbertina.

Ň ž Zápis každodenně v bytě nížepseného.

V. Čtvrtečka,
k konces. taneční mistr

ŽS v Hradci Král., v Palackého tř. č. 359.

SIOSONORI4 ASA
Správky rychle, levně a se zárukou.

Též poštou.

Visací bytové hodiny od . zL 2—
Spolehlivé kapesní hodinky

do práce od.. . . .. zL 250
Studentské, pánské, úřednické a světo
známé procisní hodinky: SN“ Schalf
hausen, Intakt, Zenith, Armida, Omega,
Viktoria atd. za nojlernější ceny.

WWE3letá písemnízáruka. Jj

Nejmodernější hodiny
—do ložnic a salonů —

s krásným hlasem bicích strojů.

Přesvědčte se © vzorné a Svědo
mité mé práci a solidní obsluze.

Frant. Oktávec,
hodinář a zlatník

Hradeo Králové,
—: vedle hot.lu „Merkur“. :—

CIE IU DE OEACA,
BIDRONONOSIONOSANANDOONAA

HBNAANSMGOAHYSKIEHANANA

KRKA 2 KOK

; dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

' synovec, nástupce)
odborný

— umělecký zárod —

ro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 ut., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
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Zdenko Ježek,
majitel nejstaršího a největšího závodu
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v Hradci Králové.



Koberce Sníženécon! Záclony SL AV IA| | JL |
VZÁJEMNĚ POJIŠŤ.

Studentská lůška. Úřadně povolený výprodej! | Uhláky a přistavee. BANKAV PRAZE.

, £ : : X SAZBA A PODMÍNKYVYNIKAJÍ OSVĚDČENÝM VÝ

ERÁLNOSTÍ.| „| JanStoupa | a
Matrace a žíněnky. v Praze, Dětské vozíky. VŠECHENpů n ČLENŮM,smaoř SLAVIA

£. -© Václavské nám. č. 32. * —— POZORUHODNYJ80U ZVLÁŠTĚSAZBY:——

Portié 04 1. říjma v paláci PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ,PRO
a pokrývky. Assicurazioni Generali. Župany panské. PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,

NA VĚNO DÍTKÁM, NA
VÝSLEDKY MNOŽNÉ, SE

. : 4%,STOUPAJÍCÍM ZÚBOK,
Houně Snížené ceny! Kožešiny NÁ POJIŠTĚNÍPENSÍ

hospodářské. . před lůžka. V POSLEDNÍCHLETECHVYPLÁCELASE 10%,
= —— DIVIDENDA.

RESERVY A FONDY | K 38,242.074.78
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 91,936.993-73

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

GENER. ŘIDITELSTVO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

K i důkladný spis:

"E a“o" iřestní linéy
Z domácnosti sociál. demOKMÉŮ.| „ 5x) 40 knot sa 60 haléřůnabin

Řada I. Píše J. P. Hradecký,

Cena 1 ex. 16 h, 50 kusů po 14 b, 100 kusů po 12 h. Biskupská knihtiskárna.

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Krd. A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

V LUBLANI, VE LYOVĚ A ZÁHŘEBĚ.
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) ca, Vyrábía nabízi za ceny nejlevnější při provedení nejsotidnějším l .

přesnéma uměleckém:Železnávrata,vlezdová,aljlené16ploty chlapce yA řádné rodiny.“ od 8 K výše, železné schody rovné Itočité, železná
várnátm, stájím a j., balkonová a schodišťová zábradíl «náhrobní
mříže, Incerny, kandelábry, korunní lustry, svícny, rámy a ve* >

Ukoréjinépředmětypřepychovézeželeza,bronze,mosazea Václav Stern berge mědě dle dodaných neb vlastních výkresů. U l ,

Na přání navštívím F. T. pp. interesenty osobněneb mělu hotelier

P em polejennároiahy v Adalbertinuv Hradci Králové.
E Ceny nima provprovedenídení nejlepál "Jj > y

Výtečný tento organieační kalendář jeet pomůckou dobrou
všem katolíkům, duchovaím i laikům, a každý v něm něco

Katolické organisace žádáme, Hg čobráhonalezne,G obsahujehoryjímámoDe apolitikav teněmámy— NPPSLADSKÝooo ee
prktioýchdoků. Čemujet vieJornk. I- ox90b.P na jest velice lev ex. a
poštou 1 K (může lat známkách). Při od

Kaposní kalendá nejméně12E 60hal.zaex"objednávkyřídí Shrlaní

gp“ na rok 1908m „Org ansá O. Jos.Polákv HradeiKrálovév AdalbertinaanebBiskupská knihtiskárna v Hradci Král.M=- a
Akciový kapitál K 4,000.000-— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
1 devis, valut atd. Výměna kuponů. :

a

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.

$ v ž

m | Záložní úvěrní ústav | m

| š wHradci Králové. 8
č 3

Vklady napoklad Poukázky4. odednevloženído dnevybrání.

Stav vkladů kozosm červeno K 10,722.102-70.

Telefonč.9, Fihálka v Semilech. Telegram:»Ústave. ů

a UE
Majitel Politické drmástvo U>Levé | Lradel Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor Antomím Pochmon. —Tisk>n bisk. kniktiskéray v Hradci Kral



Školská hlídka.
. Píše M. C.

Sociálně demokratická škola v Berlíně a po
lieie. 1. říjoa měla býti škola otevřena. | Policie
ale vypověděla učitele pro sociální theorii a bi

-storický materialismas i učitele německých dějin
bospodářství a národobospodářství Rudolfa Hilfer
dinga. Ale Fr. Mehriug a Rosa Lurembergozá
zachrání školu přijetím nových hodin.

Z kongresu Volné myšlenky dle reflexí Če
ského učitele. „ . . . nechtělo se ani domů z těch
volných hájů, kde se dýchalo tak krásně a prsa
dmula se v předtuše lepších chvil, jež lidstvu při
nese budoucnost, plod zápasů dneška. — Ioteli
gence ženská roste, žena stává se spolubojovníkem
proti klerikalismu. Škole patřily intensivní snahy
volných myslitelů a těšíme se, že na práci na
tomto poli účast českého učitelstva má svůj po
ctivý díl. Byli to: z universitních professorů
dnes (I) nám tak milé (!) — láska pánů učitelů
je tuze vratká (viz prof. Drtinu), — jméno dr. F.
Krejčího, ze středních prof. Spálený, z obecných
naši obvyklí pracovníci Jos. Černý, K. V. Tuček,
Jos. Smrika, Konrád Pospíšil, z dam sl. Rálišová
z olomouckého Půttingea, kdož pilně přispěli zde
k společnému dilu za osvobození školy“. — Háje
volné — Potemkinovy vesnice — hračka pro malé
děti. Sami si páni nalhávají něco, Čemu ani ne
věří. Sjezd neuspokojil nikoho z účastníků ! Pottin
geum svou Činnosti obrací vzácného svého dobro
dince-kněze, svého zakladatele v hrobě. Škoda, že
nevidí, jak z peněz jeho stala se „vychovatelkou“
kukačka — měl by asi málo radosti!

Školský časopis německý. Odborný ačitel
z Mariánských Hor Vlad. Navrátil vydal I. číslo
„Německých zábav“, časopisu věnovaného ku pod
poře vyučování němčině na školách měšťanských.
Celoroční předplatné 1 K 50 h. Pěkný tento a
užitečný list má v obsahu: Sollen wir deutsch
lernen? — Was gibt es neues in der Welt? —
Der sůsse Brei.. . a velmi mnobojiné prakticky
uspořádané a vhodné látky. Ioserty jsou obouja
zyčné. Časopis tento vřele dopvručajeme i rodičům,
kteří samostatně s dětmi svými němčinu pracují.
Jest to pomůcka velmi vítaná!

Zvláštní inspektor pro měšť. školy zřízen byl
v Korutansku. Jest jím prof. Hanuš Benda.

K akci sestúlnění školy vybízí něm. učitel
A. Sterivg zvláště z toho důvodu, že, dokud uči
telstvo nebude zařaděno mezi státní úředníky, ne
zlepší se jeho platy.

Co platí? Podle $ 34. ř. 8. a v. vyhlašuje
místní Školní rada den pro přijímání žákův, ale
prováděcí předpisy k $ 166. ustanovojí den při
jímacích zkoušek. Pedle$ 165.řádu dohlédá místní
Školní rada k další povinnosti žáků do měšťanské
školy nepřijatých, ale podle prováděcího předpisu
k $ 165. rozhodne okresní školní rada o způsobu
jejich vyučování. Podle $ 166. řádu platí se za
přijímací zkoušku do vyšší třídy měšť, školy po
platek 12 korun, ale podle prováděcích předpisů
k $ 167. nezapravuje se žádný poplatek za přijí
mací zkoušku, kterou se zjistí, du které třídy měšť,
Školy žák ze střední neb odbor. školy má býti zařa
děn. Podle $$ 168. a 174. řádu při přestoupení
žáka z měšťanské Školy mezi škol. rokem vydá
se frekventační vysvědčení, ale podle prováděcích
předpisů k $ 43. vydá se mu pololetní vysvědčení.
Zmatek nad zmatek.

Pogoruhodné! V Plzni mělo dovolenou pro
nemoc v lvňském škol. roce 11 učitelek a jen 1
učitel. Slečinky se umějí šetřiti. Úmorná práce
klášt. učitelek se podceňuje a slečinky se hýčkají.

Kocdukce na měšťanské škole schválena byla
právě moravskou zemskou škol. radou pro Školu
v Olešnici.

Náklad na okresní konference učitelské škol
měší. Největší v okresu táborském 366 K a nej
Menší v žambereckém 28 K. Celkový náklad na
konference učitelské škol měšť. byl 11.807 K. Pe
níze vydané na konference učitelstva škol obecných
Jsou „poměrně“ větší. Nejsou to vyhozené peníze?

Analfabeti v pruském vojsku. Ze 159.256 no
váčků bylo v r. 1905 0049, analfabetů.

Z Posňanska. Provinciální školní rada vy
dala nařízení u příležitosti stávky polských dětí,
platící všem ústavům učitelským, aby nepřijímaly
tyto žáky, kteří stávkovali. Z toho mají radost
některé listy německo-učitelské: „Žákům, kteří
roší pořádek školy, schází nezbytná míra výchovy
a mravní zralosti. Těm třeba zameziti přístup
k vyšším ústavům“

Škola ve sklepě. Dle C. U. mají v bezpro
střední blízkosti Prahy v Košířích ve sklepní lida
moruě 70 dětí.

Metamorphosa. Jeden pan učitel z okresu
královéhradeckého vystoupil z církve. Poněvadž
však zákon školní ve své neliberálnosti netrpí
učitelstva bezkonfesního, byl by pan učitel přišel
o chléb a proto odvolal vystoupení. Pevný cha
rakter, atd... . „osvědčené“deklamace. Šťastná
církev, že nepřišla o vzácnou perlu!

Kulturní hlídka,
Pražská „dlopmtace“s volnými mj

sHteli. Jelikož leckde šíří se o průběhu téže
zprávy nepravdivé, není na škoda znova ledacos
připomenouti. Tedy dne 11. září dostavilo se pět
dachovních do Plodinové bursy k debatě, poněvadž
jim slíbeno, že se zachová úplná svoboda slova,
klid a slušnost. Ovšem jen slíbeno. V prakai všecko
vyblíželo opačuě. Tolik židů du sálu se dostavilo,
a pak čekejte klid! „Hlapáci, Čraf pánové, černí
blázni“, takové byly učené argumenty těch, kteří
prý přinesou vysší vzdělanost a uvolní vzlet kal
turoích myšlenek. Policejní komisaf 25krát musil
napomínati dorážlivé „světlonoše", kteří místo u
vádění věcných důvodů hleděli jízlivými Vtipy
církev zesměšniti, potapiti. „Dokud neuznáte člo
věka nad Bobem, dotud jste našimi nejúhlav
nějšími nepřátely“, prohlašoval jeden volný my
slitel, aby dokázal, že vé volném myšlení již nikdo
nemůže dostoupiti vyšších sfér než on sám.
„Není Boha, a kdyby byl, musili bychom jej
odatraniti,“ janácky provolal jiný. A třetí zas, že
prý Bůh nic účelně nestvořil; prý jaké šeredné
vnitřnosti nám dal. Mladí židé proti řečaícímu
P. Albánovi řádili jako posedií, hulákalo se, pí
skalo, až hlas Albánův zanikal. Zenker ještě ke
všemu mu vyhrožoval. Neměl pokoje ani řečník
dr. Hilgenreiner. — Volní myslitelé! Tohle mají
býti snad výsledky ataletého usilování o vyšší
kulturu, o zjemuění mravů| Takové vyjevené, jí
zlivě se šklebící a pokřikující tváře mají býti do
kumentem, jak volní myslitelé jsou schopni uva
žovati nestranně a apravedlivě o myšleukách lidí
jiných. Volní myslitelé! Všichni uvážliví lidé vi
děli, jak tito lidé stojí o skutečnou svobodu, jak
ji „etí“ při jiném; moslemínská zaujatost, zasle
pené, bezmyšlenkovité napadání názorů člověka
jiného — toť má býti důkazem, jak tito lidé chtějí
„svobodně“ a „vědecky“ přemýšleti. — Ve čtvrtek
přišel k P. Albánovi berlínský stadent, účastník
volaomyslitelského sjezdu, který prohlássl, že celá
řada vysokoškolských stadentů, přítomných dispu
taci, odmítá nealušný způsob debaty, jakji vedli —
volní myslitelé. Dodal: „Prof. Hilgenreiner —to byl
pravý řečník, jenž slovnon elegancí a vědeckou
správností skutečně vynikal. Přijměte náš dík, dp.
pitere! — Dobře. Zdaž však odhodlali se ti, kte
rým fanatism nezaslepil očí docela, svěřiti takové
problášení tisku a podepsati se? I kdež pak! To
by jim volní myslitelé dali výtopek! Před tyranií
a silbým hrdlem těchto lidí krčilo se všecko do
koutka. Ty listy české, které si hrají na kulturní
vůdce národa, přidaly se na stranu útočníků. Misto
co by statečně poučily, jak má vědecká disputace
ve XX. věku (!1) vyhlížeti, odbývaly katolické řeč
níky lacinými vtipy. Z toho se lid velice vzdělá a pu
učil! Není již strannického štvaní míra vrchovatá?
Nezaslouží náš lid, aby by poučován o kulturních
i protikulturních časových událostech věcně? Do
savadním způsobem sice vzroste fanatisinus, ale
skutečné volné myšlení spláče nad svým „pokrokem.“
— Ještě dobře jest připomenonti,jak schůze sko
čena. Když replikoval dr. Tschirn na řeč dr. Hil
genreinera, tu vládní zástupce koncipista dr. Gellner
začal s řečníkem vyjednávati. Při tom předsedající
socialista Wutschel problásil: „Žádám, abyste řeč
níka nevyrušoval a 8 ním nevyjednával. K tomu
jsem zde já.“ Nato dr. Gellner: „Pánjest cizinec;
vysvětluji mu, o čem může a nemůže mluviti.“
Předseda: „Nemáte co vysvětlovati.“ Dr. Gellner
tudíž pobrozil, že rozpustí schůzi. Předseda:
„Učiňte to.“ Dr. GeJner: „Zakazuji řečníku po
kračovat a rozpouštím schůzi“ Slova rozhovoru
mezi dr. Gellnerem a předsedou uvádíme dle zprávy
„Nár. listů“, které rozhodně nechtély překrucovati
skutečný obrázek ve prospěch katolických účast
níků. A rozhovor uvedený vrhá na předsedu
Wutschla zajímavé avětlo. Měl dr. Gellner právo
a povinnost vysvětlovati, co za stávajících zákonů
cizinec v Rakousku mluviti sml? Zajisté že ano.
Proto despotický protest Wutschlův byl naprosto
nemístný. A skutečně vědecká, věcná disputace o
náboženství má rozhodně zuačnou volnost v tom
Rakousku, kde censura propouští i tištěné pc
směchy na naše svátosti, ba i na Krista samého.
Patrno tedy, jak asi „slušně“ řečník mluvil, jest
liže komisař byl nucen napomínati. A jestliže
„neměl co vysvětlovati“, byl by ve echůzi
úplně zbytečný. Jestliže si myslili volní mys
litelé, že vědeckými důkazy přítomné kněze po
razí, proč sám Wutschel vybízel, aby komisař
schůzi rozpustil? Rozhodně by pánům více slušelo
pověděti davům promyšleně něco nového než v a
ristokratické póze přistupovati na návrh komisařův.
— A — předsednictvo stěží zachránilo dr. Gellnera
před insultem kulturně povýšených stranníkůvl
Divná to ukázněnost těch, kteří mají ukázati aspoň
část té vzdělanosti, jakou sami se vychlonbají. So
fistika volných myslitelů při debatě byla přímo
úžasná. Bude dobře, vydají-li se řeči obou protiv
ných táborů v plném znění, aby každý nestranný
poznal, koho vedla k řeči láska k pravdě a koho
fanatická zášť a nedůtklivá sobělibost. Volný mye
litel Vogtherr ohradil se a velikým rozhořčením

proti trzení Albánovu, že „nevěra zbavuje povin
ností.“ Prý boršího a perfilnějšího obvinění ce
mohlo 8e svobodným myslitelům dostati. Jen chlad
nou krev, volní myslitelé, a místo strojeného roz
hořčení konečně trochu myslete. Vétšinou v osobního
Boha nevěříte, ale za to klaníte 86 svému pozem
skému bobu Haecklovi, ačkoli témuž „volnému
mysliteli“ od odboroíků na slovo vzatých byla
dokázána veliká vědecká mělkost a docela i rafi
novaná nepactivost. A tento vášbůh jest monistou
a deterministou, věří, že všechen vývoj jest předem
určen nikoli svobodnou vůlí Boba nebo svobodným
rozhodnutím duše lidské, ale neúprosnou nutností.
Vždyť prý Boba není, a člověk svobodné vůle
uemá. Tudíž z takové naaky nutně by plynulo,
že člověk ani volně mysliti nemůže a že — ne
maje svobodné vůle — nemá aai zodpovědnosti.
Pravý determinista nemůže přece uznati, že za
své dobré nebo zlé skutky jest povinen účtovati,
přijímati odměnu nebo trest. Vždyť všecko dělá
— jak myslí — z nutnosti. A vědomí zodpověd
nosti přece tak úzce souvisí s vědomím povinnosti
— že těžko zde oddělovati. Jen tedy místo roz
hořčení raději log cky a důsledné uvažovatil A
chcete-li míti všecko na podkladu vědeckém, do
kažte nejprvé skutečnou, neúprosnou vědou, že
Boha není, nebo že člověk není nijak odvislý od
Stvořitele. — Jinak vám žádný vzdělanec věřit
nemůže, že váš odchylný postup na základě bez
věří děje se na půdě vědecké. Pokud vědecky svůj
atheismus nedokážete, nutno poražovati vaše nej
modernější zvláštnosti za stavéní zámků v povětří
a za nevědecké dobrodružství.

Moderní Revne o Macharovi. Pokro
kovému lista „Moderoí Revue“ jistě ani Pelant
neodváží se vytýkati „klerikální zaujatost“ a vůbec
nějakou nemístnou Šetrnost vůči církvi naší; vždyť
jest to také orgán svobodných myslitelů. A tonto
list píše o Macharových feuilletonech: „Vystupaje
zde duch, jenž potírá všecky modly, mimo jedinou:
sebe samého. Zkoumá a pátrá, zaujímá ke všema
ostré stanovisko a vypořádává se 86 vším Conej
důrazněji, neuznávaje autority, nepřipouštěje neo
mylnosti, mimo jedinou: svou vlastní autoritu,
svou vlastní neomylnost. —- Všecky známky Člo
věka věřícího, stranníka jediné pravdy. — Neváhá,
jde jisto, jako alepec, jenž se mní ua čisté rovině.
Staví zákony. Rozhoduje definitivně, neodvolatelně.
A anathemisuje (dává do kla'by) jako každá
církev. — Má intransigentního (nesnášelivého)
ducha starých náboženských zuřivců. — Stal se
svobodným myslitelem. Bojovníkem za uvolnění
ducha z pout římské církve, Vystupuje jako nový
mesiáš budoucnosti, jež jest jemu samému nezná“
ma: ví-li, od čeho hlásá odvrat, nezná naprosto
kam vésti. Neboť jeho sebejistota de projevuje
jenom tehdy, kdy potírá, co jest. — Je zajímavá
podívaná na n“j, avšak nevábná a odpidivá
oa konec pro každou aspoň trochu jemnější
citlivost ve věcech ducha. Ne, tak se nebojuje
svoboda člověkova, tak se nepřiblíží k metě harmc
nického (souladného) pozemského života — to
je stará sveřepost, staré násilí, stará zaslepenost
v nové masce. Credo, guia ubsardum (věřím,
poněvadž to jest nesmyslné) — p. Machar toto
staré slovo opětně realisuje (ve skutek uvádí).
Až bude jebo „Řím“ v kvižním celku, uvidí se to
bezesporné.“ — Takto tedy posuzuje literární čin
nost Macharovu sám vážnější Časopis pokrokový.
Ale co to všecko platno? Většina pokrokářstva
jest pracemi protikatolických fanatiků tak zpracc
vána, že lačně sáhne vždy po knihách, kde jsou
uveřejněny protikatolické útoky. A hlava pokro
kářská ráda uvěří tomu, po čem srdce její touží.
To jsou její duševní hody — číst něco, čím její
protikatolická jízlivost jen víc se rozpaluje. Ma
charův „Řím“, v němž církev dostává kopance
tolik nespravedlivé, tak tendenčně vypočítané,
vyšel již ve III. vydání. Pokrokářský zrak shltne
radostně všecko. A přece — jak by otevřelo oči
dílo, jež by porovnalo nestranně, vědecky Rím po=
hanský s Římem křesťanským| Anebo nechť aspoň
se vydá co nejdříve kniha, která by nejokatéjší
nepravdy spisu Macharova postavila do pravého
světla. Velicí duchové putují do Říma shlédnout
velikolepé umělecké památky římské z doby, kdy
v městě tom panovala ta „ukrutná“ papežská
stolice. K vůli novověkým činžákům by tam jistě
nejezdili. A každý nestranný vzdělanec projevuje
zasloužený podiv nad tím, co křesťanské umění
v Římě vykonalo. Slavnéma spisovateli Sienkie
viozovi se život pohanského Říma nijak nelíbil;
on vítal dobu tu, kdy červánky doby křesťanské
nad ním vzplály. A znal dějiny tohoto města da
leko lépe než Machar, který přichází po něm ten
deučně překrucovati, tak že Macharův spis přímo
čiší slepou záští vůči katoliciamu a úsilnou sna
bou očistiti ty pohanské tyrany, které sami po
hanští spisovatelé odsuzovali. Jelikož Macharův

Řím“ jest koiha protikřesťanská, nalezne obliby
hojnost! Proto jest potřebí zavčas postarati se 0
vážný protispia. Jak mnoho dobrých snalců Říma
nachází 8e i v Čechch! A přece klidno, tiše, jako
by se nic nedálo.



Děslednost N. Doby. Masarykova„Naše
Doba“ v posledním čísle (r rubrice: Po životě níbo
ženském a církevním) věnuje přes půltřetí strsn
církvi katolické, pět řádků Rosfnům, dvanáct řádk
sedmihradekému manželství, obracejíc brot článku

zase proti naší církvi. Takový „Příbled jest velicejednostraoný a schválně hodně neúplný, Co se ode
hrálo v Praze v náboženské obci židovské, tedy zrovna

fei očima stoapenců „Neší Doby“, o tom ani mok.
Pod úrabon podepeáno obratně datum: 7. září 1907,
Aspoň se v tom člénka nemusilo peáti o židovském
novém roku (9. září), třebaže referentovi zbývalo na
to místa a ča«u dost. Strana, na níš jest dokončení
úvahy, jest ze tří pětin čistá jako lilium. Zprávy
školské, jež jeou přece vytištěny před zprávami ná
boženskými, jeou dopsány 20. září. Ale — pokroková
„Naše Doba“ právě při zprávách náboženských uvázla
na 7. září. A přece bylo tentokráte tolik zajímavé
látky z tábora pražekých rabínů! Kritika tobo rachu
byla rozhodní důležitější než poznámky o cholinských
Rusfnech! „Naše Doba“ posuzoje v zmínšné rabrice
stanovisko pražských katolíků ke kongresu „Volné
myšlenky“; o poměru rabínů k témuž ajezdu ani
slova A přece právě rabíni kázali proti kongresn tak
ostře, až sám Česko židovský Rozvoj proti nim se
ozval. A to už jest přece zjev kromobyčejný. „Rozvoj“
napeal 13. t. m., že pražští německo-židovětí rabíni
zabájili křížové tažení proti vítězící pravdě a snaží
80 zachrániti avou Živnost (!!) kázaními v synagogách.
A pokračoje: „Rádi zaznamenáváme hojnou účast našich
stoupenců na kongressn. . . Pražští německo-židovští
rabíni našikovně odba'ili ledví, Jame jim za to vděční.
Jako obctodník, když pozoraje, že mu ubývá zákaz
níků, snaží se vychvalováním zboží a sladkými slovy
odcházející ai udržeti, tak i pražští německožidovětí
rabíni ve strachu o živnost a živobytí zneužili kaza
telen o novém roce k agitačaí protipokrokové demon
straci, Pan Dr. Kisch chtěl dokonce účastniti se ve
řejného hádání v Plodinové barse, ale rozmyslil si věc
včas a přiblášku odvolal. Jaká škoda! Kázaní pp.
rebínů dokázala nanovo, že rakouské shromažďovací
zákony vykazají mezeru. Policejní úřady posílají ú
ředuiky do všech schůzí, jen na jedno místo ne, odkad
se pak může beztrest1ě mluviti proti čemakoli, totiž
na kazatelnu. A tak tedy jsme svědky, jak kazatelny
zoeužívá se k politickým projevům, tím nebezpečněj
ším, že nelze je paralysovati na místě, Na to také
pánové hřeší. Ale zapomněli, že brejí s ohněm. Vy
volali duchy, jichž se neshostí. Haali stojatou vodou
v židovstva, ale vlny vzdouvjí se výše, než jim milo
a hrozí je pobltiti. Mnoho židů do dna duše štvaní
rabínů roztrpčilo. Kdo seje vítr, klidí troud, a tak
mohou páuové dožít se ještě všelikých překvapení“
Tak tedy psal židovský Rozvoj“ 13. září; zato však
„Naše Doba“, mající zprávy školské s datem 20. září,
skončila svoje náboženské pozorování sedmým zářím.
Kdež by také atronsila nějaké slovo proti rabínům|
Vždyť přece její redaktor Masaryk pracuje pro zmo
hutnění a obšťastnění českého národa právě v Ame
rice — poukazovéním, jak by se dalo čeliti antise
mitismu. To by dostal referent „Naší Doby“ co proto,
aš by zámořský přednášeč po návratu seznal, jak se
stal jeho list náhle „taky-antisomitským!“ Masaryk
svým zpátečnickým hlediskem snažil se dokazovati,
jak která církev působí na rozvoj blahobytu národ
ního. Nebylo by tadíž zcela důsleiným pohovořiti
tské o tom, jakým způsobem židovské náboženství
přispěl) k tak závratnému rozvoji kapitálu iergel
ského? Byla by to úvaha zvlášť časové a pro náš
národ velepotřebná; vždyt přece vidíme, jak 1 za vý
chovy rabínů židé jsou v Čechách nejbohatším ob
čanstvem. Ale Mararykova strana bojí se proslovení
pravdy o židech víc, než židé sami. Referent wnažíse
namlaviti, če papežský syllabne „zarazí ty beztoho
skromné začátky biblické vědy, kritiky i oxegose,
která tu a tam se ukazovala v neemělém náběhu,
professoři a doktoři theologie budou dále jako při
disputaci královéhradecké hájit pravost £. zv. oommu
joanneum . . .“ Ta potřebí chytiti lehkomyslného re
ferenta za drzou raku. Mohli bychom ee toho „učence“
tázai, zda viděl aspoň hřbety těch učených kaih,
které o bibli sepsány v novějším čase od katolických
odborníků. To že jsou „skromné začátky biblické
vědy ?* Dr. Musil slavil vo světě vzdělaném hotový

co by fanaticky zaujatů „Naše Doba“ něco šíře na
psala o velikém úspěchu katolického učence, odbývá
katolicku exegesi paušálním pohrdáním. Zahraniční
i protestantští a racionalističtí odborníci velice vý
skamy Masilovy chválí, „vědecká“ „Naše Doba“ od
bývá katolickou vědu velkopanskými frázemi. Věda
Musilova ovšem nehodí se do krámu pokrokářekého, kde
se prodávají — realistické domněnky, vypočítané spib
na ubíjení naší věrouky ve prospěch skutečné pravdy
a pokroku. Jen pryčs vědou, která by mohla škoditi
reputaci Masarykově! A povězte, pane referente, jak
že byla při disputaci královóhradecké hájena pravost
„comma joanneum“? Nespletl jste se vesvé seujatosti
notně? Bylo naopak v Hradci řečeno, že v naší církvi
dosud vědecká disputace o tom „comma“ není zaká
scéna ©K tomu dodáváme, že v naší bibli ono místo
bylo nzávorkováno v té době, kdy protestanté je tiskl
ve svých biblích bez závorky. Bylo by dobře, kdy
byste na místo aristokratické pózy a paušálního od
auzování trochu víc studoval katolickou věda z pů
vodních pramenů.

Chvála = úst mopřátelských. Listu
„Memento“ telefonováno bylo dne16. srpna : Radikálně
socialistický městský radní Parizot praví ve své
správě o hospitálech, kterou oznamoval v jednom
z posledních sezení městské rady dijonské, následu
jící: „Srovnejme přec naši dnešní bilanci s dřívější.
V roce 1900 vydala nemocnice denně 1000 franků. Od
doby té stoupají vydání, počínaje platem zřísenců aš
k účtům řezníka, pradleny i lékárníka. Ve dvou letech
máme vydání větší o 188.000 franků. Je to výsledek
marnotratnosti, špatného obchodního vedení, pochy
beného dozoru. Počta nemocných nepřibylo, při dobrém
Mzení nedošlo by bývalo k tak špatnému výsledku.

opekoji, že obchodní správci Bpatně hospodařili;kdyby měli ješ-ě svědomí, museli by nemoenici opu
stiti. Na prefektuře dívali so neradi na odchod sester,

neaviděli by mic raději, neš aby se sestry vrátily“.
K těmto sejísté významným slovům připojil jiný člen
městské rady výmluvnou poznámku: „Bez bézně vy
slovme, še před zosvětštěním neměla nemocnice ani
baléře dlabu. Deficit počal teprve tebdá, kdyšJaikové
nastoupili místo soster“.

KOOOODOCKX

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

[nž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sei (© sabraniční. i

Kancelář „Hótel Hyršl“.
ZápisnéSK. č

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!
ICÍCÍÍÍÍÁŘÍCÍCÍÍCÍÍCÍÍCÍCÍE

Truhlářského :*£:z řádné ro

Fr. Třasák, Hradec Král., Pětidomíč.241.

diny přijme5

Pravá jen

V původních balíčch se jménem

Kathrelner. )
m

.d

Silně rozčilující zrn
kovou kávu by nikdo s
neměl pfti nesmíšenou! čá
Kathreinerova sladová

káva Knejppova

se jedině osvědčila
jako nejlepší přísada,

erá jest lehce stra
vitelná, vý
živná a krev
tvořlc pod
poruje zdraví.

z

Dětibyse měli
zvykati jen na

Kathrelnerovu. S
—

Upozorňuji
zvláště pp. hostinské, obchodníky a nákupní
spolky na svůj pečlivě řízený

pdehodvarůžky
(syrečky),

jež zasílám dle dohody velmi levně vždy
čerstvé ve velkém i malém.

Václav Uždil,
. obchodník syrečky,

ŠSonov, p. Nové Město n. Met.

Oznámení do Hradce Králové a okolí!

Emanuel Červený,
majitel ozdobnického knihařstvíVHradci Králové,

vedle Grand-hótelu, č. 869.

zvětšené dílně věnována byla.

Anna Oktávoová,
dámská krejčová a modistka,



Znloš.r.1896. jsoustálonaskladě.
(Bývalý závod Pospišilův.)

0 naprosté správnostia selidnosti svědčí
stoleté trvání závodu.

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. 808"1FelvZ

4
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

kola. porameniůl raporů, příkrovů,koberců a
kovev ho náčiní be výrobnáchnejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Kupte si důležitý spis:

jako křesťana vlastenec.
Píše Jiří Babula Cena 3 E.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

V SYCHROVĚ,
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

JIVANY
JMTAA

h
dále

OLETY
do oken všech druhů nejlépe

„koupite u

O00000000

NÁBYTEK
— A —

KOBERCE
dle nejnovějších návrhů
za tovární ceny A za
nejvýhodnějších podmí
: nek dodávají spojené :

továrny

A NOVOTNÝ
V TÝNIŠTIÍn.Orl

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!

Legitima.ce nu
do důvěrných schůzí

dle.$ 2. shromažďov.zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati lze levněns 1: :

v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,

ZlatámedaillePardubice

"e[repom9)4]Z:9061uÁpu0"T

"9061zHSdorrepom917

Vídeň 1006. Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
kteréjjedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.
Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská nlice číslo 7.
Telefon č. 416

Ku -každé příležitosti

nejlepší dárky
za velicelevnéceny nabízí 8<7.Šor coĎ

zlatník a stříbrník,
přísežný soudní znalec a odbádce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skoostů

a hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou.

O0000000000
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Nánytak 24 SpLÁk
5 zl. měsíčně na každou stanici dodává

cís. a král. dvorní velkozávod trablářský

LVSu SŠ du Ind
proti botela „Merkur“.

Cenníky a prospekty zdarma a franko.

XCPI X CPDXGODXGODXGFI X

Jan Horák,?
soukenník X

v Rychnově nadKněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční salisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- psluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

ČP XGR2XG8IXCBXCSD-»——>
Veledůstojnému

duchovensóvu!

EBIIX663X

hc

danSfaněk,z%Kar. Bvětlé

Konviktské ul., Mčís. r rohp
cielně na koste ažnáčiní, dovoluie

i doporučiti svůj hojně zásobený
A sklad ve vlastní dílně rnčně praco

"vanýeh kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a t d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem v ohni slatá a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrob a zlacená ručím. Největší výroba a

sklad v Prase k volnému náblédnutí. Provedení ad nej
jednoduášího do úejstkvostnějšího. Chudšímkostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené,
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Doporučujeme

První výroba

věžních

hodin
v Ďáslavi

KARLA ADAMCE,

8

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

cena levná, jakost výborná.

Vina ku mši sv.
Zarnčená přírodní, jakož i

Jemná tabulová vína vlastního školení
doporoučí

křesťanský velkozávod
firmy

F. HERINK, sklepypřírodníchvín

Č. Budějovice.
Majitel doporučen Ordinar. listem diec. Čes,-Budějovické

č. 30—31 r. 1904 k prodeji mešního vína.

rm
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Paramenta.

Ignáce V, Nešhudla Syn
(protokolovaná firma) :

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

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu |:
| svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod :
všech kostelních paramentů,f

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

ec na požádání franko zašlou.
B0400 0020,0OBUDDUOOHDDODUON00000000 ODO 1000

Špob, úvěrní společnost
w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu)

zůrokuje vklady 4',/9/, bez výpovědi, 5%,
proti 30denní výpovědi a 5,9, proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dnech 18. až 23. března t. r. Jednotou
záložen v Praze opětně revidována.

AKAAXAXIMOOOOOOAAXOAXXOCX

Půjčuji za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostem

Moblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

XX
X
X
X
X
X

8 X

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstaršíodbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostnéj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
zbotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chorenstva práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupskou Milostí revido=
vány.

Mešbí nádoby jen v ohnl
zlatím za ceny velice levné,

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry..le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, “ spočty,nákresy i

hotovéboží naukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
Sta odporučení a čestných uznání po ruce.

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
Adůvěru závodudomácímu.

Spolkům doporučaji rychlé a levné provedení od
znaků spolkových atd.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kvinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32)

dostati lze 1 kus za 3 bal. — 50 kusů
za l K

wbiskupské knihtiskárně
w Hradci Králové.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček
všech druhů

koupacích Van
ES“ s kamny | bez nich <“

firmy

Josef Komárek,
závod klempířský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Ž1ŽKkovonáměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko.

Audi hudhduch
Mravný hoch

=- do učení 3
u JOS, KlESLICHÁ, pozlacovače

v Hradci Králové.vyrrrtrýrreY

Nl l

Alelier sockařsko-řezbářské
23 pro práce kostelní

244 v

J. NUNIAKA V HRADCI KRAL.,
= FĚTIDOMÍČ. 286,

Doporučuje se slušně P, T. docho
veastvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědníc, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů atd. atd.

R
Opravuje u obnovuje staré

kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

ČSVPS
První český katolický zárod ve Vídni.

František Ruher
Dílna ku vyšívání

Pa zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížea td.
70 «Videmň.
VII. o., Kaiser

strarse o., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

NAVŠTÍVENKÝ
- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

Mešní vina
Voledůstojnému duchovenstvu dovoluji si nabíd

nouti pravá, původní přírodní vína, neporušená k oběti
mše svaté. — Prodávám pak: Falkensteinské Ima ja
kosti po 80 h v sudech. po 90 h v lahvích. Falken
steinské I[a jakosti po 66 h v sudech, po80h vlahy.
Klosterneubarské staré vylešelé po 1 K v sadech, po
K 120 v lahvích za 1 litr. Mám též na skladě jemná
tabulová vína rakouská, uherskái brionská,pocházející
s Brionských ostrovů v Adrii. Cenníky podrobné zašlu
ochotně dle přání zdarma a vypleceně.

v
mAlois Cížek,

majitel vinných sklepů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želívě a pro četné

důst. farní úřady v Cechách.
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Práce českých stran.
Píše venkovský pozorovatel.

Reorganisaci strany mladočeské netuší se
nikde mnoho dobrébo. Důvěrvíci slyšeli pěkné
řeči, mnoho dobrých návrhů a jadrných my
šlenek. Přijeli, aby je slyšeli, a slyšeli, aby pak
odjeli. Zejména venkovětí důvěrníci, mimo
města, byť měli dobrou vůli, nemají zase prc
středí, v němž by mohli podle návodů sjesdo
vých pracovati. Že venkov jest pro mlada
českou strana ztracen, nemusí se zvlášť doka
zovati, neboť to dokázaly říšské volby. Snad
důkladná reorganisace mohla by 80 dodělati
jistých výsledků ve městech, kdež mívala strana
mladočeská vlastní své jádro voličské.

Řvavý radikalism, který zvítězil posledně
na Vinohradech, není zdruvým zjevem ani po
litickým, ani národním. Bodiž všeho štěstí
přáno tomu, komu ještě radikalism imponuje,
my nad ním nejásáme, nebcť jest nám jasno,
že jest to ošuntělý prostředek, jenž povrch
ností svou movšedněl a ani jednoho ministra
nikdy nezastrašil. Ovšem, lámou-li hůl na tímto
radikalismem přední listy mladočeské, neměly
by zspomínati, že v poslední době i v jejich
sloupcích jest mnoho radikalismo protikato
lického. Shledali jsme nejednou, že zejména
v „Nár. Listech“ bylo filosofováno tak, až se
Blo i oa sama podetatu náboženství vůbec.
Tento neblahý zvyk jest společný všem listům
svobodomyslným, ať již se jmenují pokroko
vými, radikálními aněbo ještě jinak. Ukaz
tento není zajisté poslední příčinou ubývání
antority vůbec, tedy i politické. Ale kdo pak
by chtěl v těchto věcech hlonběji zpytovati
vědomí a sledovati myšlenky až do posledních
jejich důsledků!?

Ba věru, neuplypulo ještě mnoho vody
od té doby, kdy byly politickými a národními
autoritami Rieger, Mataš a jiní předáci bývalé
strany staročeské. Does autority válí se v Su
tinách. Zásady a politický postup náš v po
všechných rysech 60 sice nezměnil, ale cítíme
bolestné voliké změny mravní a daševní. Anto
rita má tu zvláštní povahu, že může někdy
vše ovládati, a den na to sama pošlapána býti,(O

FEUIULLETON
Zkrocení zlého muže.

(M) Edgar Recall byl na výši své kariéry.
Politické vědomosti jeho byly sice nepatrny, ale
ze to výmluvná ústa dovedla chrliti záplavu skvělých
slov, jež buď opojovala jako šumivé šampaňské,
nebo zchlazovala jak chladné proudy Bigle-riveru,
protékající jeho otčinu, krásný a půvabný Fools
town.

Otčina jeho byla nejenom krásná, ale i
v každém obledu vzorná, pokroková. Elektrické
osvětlení, automobilové spojení, volební právo
žen, vzorný plán assaneční, rozluka manželství,
vodovody, vše bylo zde provedeno. Fools-town je
město a republika. Volí do svého sněmu 36 po
slanců a kandidátem poslanectví je šťastný Edgar

Recall.
Volební kampaň se blíží chvatným krokem,

a Edgar Recall, jsko zaměstnání svého krejčí, tedy
rozený diplomat, pracuje už plnou parou pro
svou kandidaturu. Zeplatil daně, aby mohl býti
volen, řeční po všech barech Coal-streetu a Loafer
streetu, za kterýž okršlek kandiduje. Řeční, mluví,
křičí, pije, kouří a platí řád za celou společnost.
Je ne výši své kariéry. Jen jediné mu kalí radost.
Dlouboletý jeho kamarád Tom Faultfinder, nadaný
politik a výmluvný švec, postavil ze proti jeho
kandidatuře ; jeho vlivu podařilo se držeti v oppo
sici třetinu blasů. Ale snad podaří se Recallovi i
tuto třetinu získati pomocí Frencise Guzzlera,
trafikenta, a pak bude pánem situace a poslancem
on, Recall.

Ale ještě mu kazilo dobrou náladu něco.

Bola to jeho paní, resolutní Tereza, rozená Chitchatova. Ta nechtěla tomu nikterak rozuměti, že
by při kandidatuře manželově, jíž jinak přála,

V Hradci Králové, dne 11. října 1907. |

takže povuba její nechá se vyjádřiti, že 8 Ka
pitólu ke skále Tarpejské jest pouze krok. U
pás lidé veřejně činní nedbali toho, jak by
autoritě mezi oběma pojmy: Kapitólu a skály
Tarpejské zabezpečili Čestné trvácí a stálou
vládu. Měl-li býti kdo odstraněn a měl-li na
býti vrchau směr nový, užívalo se a užívá 8e
tak silné kritiky, že pravda a spravedlnost
mobou se vystěhovati někam do Siberie. Vše
trhat, kritisovat bez oddechu a úoavy, chy
trácky všemi prostředky odporučovat sama
sebe a svou stranu, to jest hlavní moudrostí
vašich proroků. Masaryk pro sebea své věrné
nazval to vhodně: kácením model. V zájmu
povšechné sitoace národní nepostačí reorgani
sovat pouze stranu mladočeskou, dnes by se
měly reorganicovat strany všechny a ne poaze
politicky, nýbrž také a jmenovitě za tím úče
Jem, aby se zřídila a svóho významu nabyla
autorita, bez níž není jednoty, pořádku a moci.
Silou autority miliony lidí různících se zájmy,
vášněmi, ideami, místem, dobou, stýkají se
v jediném střediska a pobybují 8e, 'jako by
pro ně nebyl než jediný čes, jediné místo, je
diná idea, jediný zájem a jediný život.

Autorita jest vrchní moc, která budí pc
slušnost a úctu. Poslušnost jest dobrovolné
poddání se vůle vůli jiné. „Setníku, postavte
se sem.ge svými lidmi a nastavte prsastřelám I“
„Áno, jenerálel“ To jest poslušnost člověka
svobodného, při níž velící i poslouchající jsou
stejně vznešeni. Úctajest drahým živlem au
tority a jest jí stejně natna jako poslašnost.
Úcta jest vážnost spojená s láskou, a člověku
nelze posloucbati dlouho toho, kdo nás nena
plňuje ani láskou ani vážností. Z toho jest pa
trno tedy, že musí míti určité vlastnosti po
vaby a ducha ten, kdo má býti antoriton, a že,
postaví-li se před námi autorita jednoho nebo
několika, nesmí se hryzavou a závistivou kri
tikou podrývati. Pyšné heslo individualismu,
hlásané s universitních stolic, jest královskou
lučavkou autorit. A mimo to heslo individu
alismu jest i dosti pošetilé, neboť jak má tolik
různých vůlí činiti jen jedinou, není-li nějaké
vůle evrohované, která je v sobě všechny alu
čoje? A jak je možna moc, oení-li každý občun
na prvé vyzvání ochoten zaojati místo, na něž

musely býti řeči volební dlouho přes půlnoc a že
by se její manžel musel každý den vraceli tak
»umluvoný«, že nestačila mu ani brána domu,
v níž vrat nebylo.

Zrovna lo všsk Edgar neměl rád, aby se mu
žena do jeho »osobních« záležitostí pletla.

"Drž hubu a dostl« »Ty jeden hnidopichu
zblázněná, já mám držet hubu, já? Drž ji ty,
drží ji pes! A abys věděl, při volbé ani hlasu ti
oedám.«

Tohle Recalla doopravdy dopálilo. Tak ona
jeho žena a takhle se vyjádří! Edgarovi byla jeho
kandidatura věcí choulostivou, posvátnou, jíž
dotknouti se bylo největším zločinem. A teď jeho
manželka, osoba mu nejbližší, nechce jeho poli
tické budoacnosti obětovati ani svůj blas. Ač je
Edgar jinak pokrokový člověk, přece mu napadá,
že to volební právo žen mu byl ten černý dlužen.
Zlostí se necítě zvolal: »Mezí tebou a mnou po
vstala propast hrozná. Jdi k otci svému, propou
štím tě ze všech závazků manželských a mateř
ských.«

S Terezou se země zachvěle, kolena podkle
sla. On Edgar Recall jí řekl rozlučující formuli:
»Jdi kotci svému, propouštím tě ze všech závazků
manželských a mateřských.« A jsk to řekl, formou
zákonně předepsanou, proti níž nebylo žádných
námitek! Byla svobodna, bez muže. Teď byla
klidna, odhodlána, Přistoupila ke stolku, něco
v zásuvce chvíli kutila, načež se obrátila a udi
veným tónem se tázala: »Co tu chcete, pane? Zde
nemáte již co pohledávatil Byt je můj, poněvadž
je v mém domě, nábytek je můj, šicí stroje kou
pila jsem same, nač máte právo, jsou tamhle vaše
zapáchající dýmky, o něž, prosím, byste se posta
ral, jinak Vám je vyhodím z oken. A teď marš
ven, kandidátol«

Inserty se počítají Ievmě.
Olmova vychásí v pátek v poledne.

Ročník XIII.

jest povolán? Postup byl tento: začalo se 8 in
dividualismem, pak 8e zatočíla domýšlivostí
hlava těm, jimž usnadněno bylo tímto způsobem
posuzovati lidi duchem a povahon vynikající,
protože lidé bezvýznamní upadli by v zapo
umooatí, kdyby si neobrali za terč velikány, a
konečně při povaze obrany a dobývání národ
ních práv všechna tato nedisciplinovanost prc
ryla si široké řečiště v životě politickém. Odtud
tolik vůdců, stran a tolik vůdců na pensi, pro
které se již stran nedostává. Za takových po
měrův autority utrpěti masily. Hlavoí vinu má
ta. žoroalistika, která znehodnotila nejprve
autorita Riegra, po Riegrovi nutně byly po
praveny autority jiné, i mladočeské. Dělo se
tu něco podobného jako ve filosofii. Sotva že
žák zmocnil se zbraní svého mistra, již pojal
úmysl založiti svůj vlastní směr a učení mi
strovo nahraditi naukou svojí. Jmenovitě v po
litice podrývání autorit jest vždy kletbou zlého
činu.

Talo politická rozpcutanost, rozšířená ne
disciplinovanost a neschopnost uznávání auto
rit má smutné důsledky, jichž jsme právě
svědky. Úpadek strany mladočeské jest toho
názorným dokladem. Jestliže kdo by wobl býti
autoritou ve straně mladočeské a politickou
autoritou národní vůbec, jest to beze sporu
poslanec Kramář. A podívejte se, jak se s ním
zachází a jak se o uěm píše v novinách mladších
stran. Jest vždy znamením úpadku, jestliže
stranník nedovede réspektovat povaha a dacha
svého odpůrce.

Víme dobře, že těmito řádky nic nena
pravíme a že pro mimokatolickou veřejnost
jest nám spokojiti se jen poubým konstatc
váním.

s +
*

Strana katolického lidu. Z předchozího roz
boru plyne však pro nás české katolíky nejen
východiště, ale také nrčitý cíl. Setrvačné síly
politického národního chaosu jsou tak úporné,
že bychom radami svými marně plýtvali. Proto
správně bereme se již cestami vlastními, také
již z toho důvodu, že pod komandem pokro
kářským a socialistickým ohýbají záda české
politické strany, což my v zájmu národním

systému Browningova a milý Edgar Recall, kan
didát poslanectví, krejčí, vyletěl jako švec.

Za ním vylétly jeho dýmky, krátké dřevénky,
rachotíce a kutálejíce se jako ořechy po schodech
dolů. Ale co bylo Recallovi? Peníze měl — a to
je hlavní věc. Za tři dny bude poslancem a pak
bude hej! Libry sterlingů denně budou kapat.

Vesele kráčel do baru, večer pronesl řeč,
druhý den pil jaře na zdar své kandidatury, večer
měl zase řeč, ale ku podivu, oduševnělé jeho vý
vody neselkávaly se, jak se Edgarovi zdálo, s ta
kovým souhlasem, jako dříve. Sesílil hlas svůj,
počal zimničnou činnost vyvíjeti v den volby,ale
pořád se mu zdálo, že není vše, jak by býti mělo,
že stranníci jeho jsou nějak chladni, že ten starý
pletichář Tom Faultfinder, švec, se mu škodolibě
šklíbí, A měl jakési tušení, tušení neblahého
výsledku.

Bylo pět hodin odpoledne —šest mrtvých,
dvacet policistů a čtyřicet z obecenstva těžce ra
něno — když vládní zástupce města a republiky
Fools-townu vyblašoval výsledek voleb: +16, okres
Coalstreet a Losferstreet; pan Edgar Recall 4 hlasy,
pan Tom Faultfinder 26 hlasů, paní Tereza Chit
chatová, rozloučená Recallová 976 hlasů, zvolena
tudíž nadpoloviční většinou paní Tereza Chitcha
tová a jest poslancem za 16. okres.«

»Ta zmije.«
Prvním politickým činem paal Terezy Chit

chatové bylo ve Fools-townu odstraniti zákon o
rozluce manželské, kterému žádná žena nepřála;
proti činu Edgara Recalla postavily se všechny mo
derní bojovnice, jichž působení podařilo se na
Terezu soustřediti tak značný počet hlasů. A
Edgar je přece poslancem, ovšem jen proto, že
paní Tereza, jeho paní, nyní už nerozvížitelná, je
poslankyní. Smířili se, ale pan Recall tajně pra
cuje pro odstranění — volebního práva žen.



řiniti nesmíme a nemůžeme. Síla a budoucnost
naše jest « nás samých. Naše vedení politické
musí to míti stále na zřeteli a všechny činitele
uschopňovati tak, abychom přitahovali všechny
živly konservativního smýšlení. Láska ko
pravdě a spravedlnosti, vážnost A slušnost ve
slově.i v novinách mosí býti vědy naším vůd
čím heslem. Není licbocením „Obnově“, že
v tomto ohledu zachovává svůj Štít neposkvr
něný. Jest mravním diktátem, aby se takdělo
ve všech katolických listech a na všech kato
liokých schůzích. Brániti se musíme, a obrana
vyčerpává vlastně největší část našich sil, ale
obrana masí býti takové povahy, aby platila
všude a imponovala prostéma i vznešenému,
člověko z Jidui inteligentoví. ©

Hledíme-li k taktice nepřátel, kteří dle
ojedinělých případů vliskojí zoámku všemu
katolickému, jest nám přičiňovati se o to, uby
zodpovědnost v našich řadách u kuždého jed
notlivce byla utužena. Nezodpovědnost připra
vila hrob již mnohým politickým stranám,
kteréž podaly potomatvu tolik příkladů, Zejich
nelze nedbati těm, kdož opravdově pracují o
prospěch strany a zájem národa.

Již několikráte v článcích toboto lista na
jisto postavena pravda, že katolická věc,jakkoli
obklopena jest kritičností doby, přece na druhé
straně má velmi příznivé podmínky slibného
rozvoje. Neni dovoleno tedy, aby jednotlivci
snadno vyvarovatelnými chybami znesnadňovali
„práci a postup celku. Naši nepřátelé mají za
Jisté dosti úhan, abychom jich mohli dobře
Využiti jsko prostředků obranných, ale masl
se to díti jistotou pravdy a slušností výrazu.
Jen ae nebojme, řežme a palme na vlastním
těle, neboť bolest bude pramenem radostných
úspěchů. A když již jest nám v race vtisknut
meč, budeme se brániti, a když již politické
poměry naše jsou rozhárány, a vyvírá z nich
slabost vůči vládě a proti nepřátelům, bademe
se snažiti, abychom budovali vážnou politickou
strano, jež by měla svůj význam doma apří
slušnou váhu ve Vídni. K tomu účelu jest pě
stovati a posilovati všechny dobré vlastnosti,
jež jsou zárakon zdara, k tomu cili jest po
třebí nadšené a obětavé činnosti, neboť doba
slov již pominula a zárodkem budonenosti může
býti jenom promyšlený skutek.
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Židovská pojišťovací společnost. Pokrokůřské
listy s námi mají zajisté kříž. Není bnutí jejich,
abychom si ho nevšimli. Jmenovitě je velice
mrzí, že stále na duševcím katastru jejich hle
dáme hranice, které by je dělily od zájmů ži
dovských. Hranic ovšem nenalezáme a práce
naše jest marna, ale marnost ta nás těší, pro
tože i tento negativný výsledek vždy arčitěji
naší veřejaosti dosvědčuje, s jakým oprávně
ním mohou pokrokářské listy borovati pro 80
ciáloí a hospodářské prospěchy našeho lidu.
Tak na příklad, co jest v tom licoměrnosti,
když „Osvěta lidu“ nebo „Čas“ rozpovídají se
o zdražování potrovin a uhlíl Tak hezky se
čtou fráze jejich o utlačování lidu podoiky
sookromokapitalistickými, tak výstražně zní
blasy jejich o opatřeních, kde běží o výrobky
denní spotřeby a o podniky všeobecně ažitečné
a potřebné, ale o tom, komu na blavo nejji
stěji, mlčí noviny pokrokářské jaku zařezané
a jméno „žid“ nevytáhneš z nich ani heverem.
Když se dotkneme pokrokářů na jiném místě,
spustí hned křik, jako bychom z nich kůži
stahovali; okážeme-li však na jejich židovskou
pojišťovací společnost, ponořují se v hluboké,
trapistické mlčení.

Jan Marat ve francvuzské revolaci vydával
časopis „Přitele lidu“ a rozplýval se v něm
takovou láskou k lidu, že milým občanům pod
Širočinou katovou neustále hlavy se kutálely.
Naši pokrokáři mují v sobě také něco, co za“
váchá revoluční maratovštinou, neboť, překá
žejíce hospodář-kéma uvědomění, pomáhají
zluťvkům lidovým kutáleti se do židovských
pokladeu. Rozdil jest ten, že 66 tu neplatí hla
vami u krvi, nýbrž jenom mozoly a potem.

» *
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Ostudné otroctví. Pokrokáři otvořili v českém
jazyce zvláštuí slovník a ekladba pro člověka

-8umostatnóho, svórázně myslícího, na oikom
nezávislého. Uvolnění z odvěkých pout. p
zvednutí hlavy, uový rozmach, síla přesvědčení,
cbápání nových cílů, nové obzory, takové a
podobné pojmy řínou ss z jejich per a usa
zují se tiskem na trpělivém papíru. Jest to
nalepování pozlátka, aby zmámení byli nerě
domí, nebof ve skutečnosti stále objevojeme
poata, kterými hrdinové jsou poováni,anojsou
to i zámysíné otrocké služby, konané směrům
a zájmům, jež protichůdny jsoa našemu ná
rodnímu cítění i slušnosti vzdělaných lidí, Pan
Horký v posledním čísle „Národ. Obzoru“ se
v temto ohledu zajisté náramně proslavil. Jako
redgktur uveřejnil řadu anekdot, jež mají účel
zaeděnít u. potupit roského cara. Vyšlyv Ber
síbě to povídá již hodně, a přeložil je J. Hr.

Rádi bychom věděli, kdo ten J. Hr. jest. Pa
trno, že anekdoty oapsal baď zařivý Němeo,
nebo jízlivý šid. „Národní Obzor“ opatřil si
tím kvalifikaci, še může býti dobře odporučen
všem zapřisáblým nepřátelům raského cara,
ruskóbo národa a jmenovitě židům. Jest velice
smutovu pravdou, že naše české a slovanské
vědomí vlastními příslašníky se nestoudně ba
nobí, a že se vyskytují zjevy, které dříve ne
byly možny, jako dnes v dobách éry pokro
kářské. Oh ano, pokračajeme a prohlobnjeme,
jak zof termia pokrokářeký; prohlubujeme ne
dostatek národní cti a pod rouškou anokdot
prohlabujeme neslušné obchodnictví.

Dopis z Prahy.
Před mastávajícími volbamido sboru obecních

starších. Ještě avi nejsou vypsány obvyklé do
plňovací volby do sboru obecních starších a
již přihlašnje se mnoho kandidátů, žádostivých
domoci se zastupování občanstva. Vystapují i
Jidé, kteří, opravda a přímo řečeno, nemohou
na radnici přinésti mimo bezmesnou troufalost
ničeho, čím by obci pražské mohli prospěti.
Těmto pánům snad se vůbec zdá, že zasedatí
na radnici zaamená opatřovati protekci svým
příbozoým a známým 8 pomábati jim k dosa
žení výbodaých mlet ve elušbách obce pražské.
Pomíjíme zatím ty, kteří o maodáty budon se
ucházeti, a povšimneme si oněch obec. starších,
kteří ze sbura vystapojí. Je to v prvé řadě
druhý náměstek starostův Josef Jiroušek, jenž
přinesl do sboru dobrou vůli a opravdovou
snahu pracovati pro zájmy živnostnictva a ře
meeloictva, jemož však poměry nedaly prová
děti to, čeho zajisté by sobě byl přál. Tento
Pán není povahou výbojnou a proto nedovedl
odstraňovati klacky, házené jemu pod nohy
některými mladočeskými obecními staršími,
kteří by nejraději vládli radnicí sami. Opětná
jeho volba jest rozhodně zase zabezpečena.
Dále vystapoje ze sbora V. Romováček, stavitel
a majitel domů, jenž zasedá ve ebora od roku
1894. Jest mužem dobrého srdce a mnoho 8i

veřejnosti pražské není známo, že by byl nějak
zvláště obnivě se zasazoval o změna trachli
vých poměrů na radnici. Pokud se týče sládka
A. Siřiště, jenž jest ve sboru od roku 1901,
jest z těch, kteří se netlačí do popředí, leč
také neodporají advokátské politice, která sta
roměstskou radnicí zmítá. O důvěru voličstva
bude se dále ocházeti i dr. VL.Srb, někdejší
starosta pražský, jemuž vlastní etrannici zne
chutili starostenství, takže nekandidoval pc
třetí, ně samo mladočeské sdružení bylo by jej
rádo vidělo na primátorském stolci, ježto ne
mohlo se sbodnouti mezi sebou a jeho nástapci.
Taktéž má volbu zajištěnou. Od roka 1900 za
sedá ve sbora K. Stárku, pražský wulynář,
který také vystapaje. Po sedm let, co ve sboru
zasedá, pronesl pouze po dvakráte „delší řeč“
o několika slovech — dal uávrb na konec de
batv. Praví se, že má protikandidáta v osobě
někdejšího mladočeského poslance mlynáře B.
Ryšáuka, leč zdá se, že by to nebyla žádná
vymoženost, ježto prý, jak ojišťají dobří známí
obou těchto pánů, nula je povědy rovna jenom
nule. Dále vystopují: stavitel A. Kubr, 0
němž lze říci, že pilně navštěvoval schůze
sboru, konané jednou za měsíc; dr. V. Frič,
který nemohl se déle dívati na hospodář
ství v městském chodobinci pražském, zase
dající ve sboru od roko 1893; architekt V.
Pasovský, který jako odborník jest ve sboru
platnou silou; L. Peterka, úředník Hypoteční
banky a velmi horlivý člen zalesňovacího 8
okrašlovacího spolku; V. Prášek, jenž toahou
po sensuci seštval si na sebe kde koho, tak že
ocitnav ve v nemilé situaci, že byl opuštěn
všemi a stál proti všem, resignoval k veliké
radosti ob. staršího. dra. K. Černohorského,
který stejuě s ním vystuprje ze sboru a bude
nacen velmi se namáhati, aby opětoě do sbora
se dostal; z vystupujících další obecní starší
vinárotk J. Šulc, jenž dostal se do sbora ocho
too svých denních hostí, radničníto kamarilly,
bude asi -opětně zvolen, stejně jako J. Seyd,
dílovedouci v závodě Jakoba Rothbergera.
Z mladších členů sbora podrobí se doplňovací
volbě dr. J. Šupich, jenž má volbu zabezpe
čenu; V.Březnovský, jehož na radnici jest ne
zbytně třeba, poněvadě se železnou důslednosti
vždycky se ozve, kdykoli sbor míní odhlaso
vati nějakou pošetilost, jako na příklad povo
lení půl milionu koran os koňské sávodiště
různým dobrodrožným baronkům a skracho
-vaným existencím.

Z téch, kdož vystapují a do sbora se asi
již nevrátí, buďtež jmenování J. Havlíček, ho
-dinář, smutně proslavivší se svými hostinskými
místnostmi a jistými koncessemi; Fr. Braun,
pokladník hraběte Thbuou ve výslužbě a páté
kolo ve sboru, kde ještě nepromluvil, malo
stranských zubožených poměrů v ničem 8e ne
sastal, takže Malá Strana v něm vůbec ani
zástupce nemá, natož psk jiná čtvrt. Z juste

mentů malostranské Úřednické Besedy loni do

mandl, jenž aní jednou ve sbora 80 neobjevil
a čtrnácte doů po svém zvolení poslal ataro
stovi oznámení, že se vzdává, kandidovati a
kaodidován více nebade. Na Malé Straoě mimo
to vystupuje ředitel Fr. Hansl, svědomitý muž
a opravdový zastance zájmů zanedbané .této
čtvrti, dále T, Cetlovský. O důvěru židovských
svých soukmenovců bude se acházeti dr. A.
Baštýř, jenž vlastně dosud neví, koho má su
stupovatí, bude li opětně zvolen — zdali zájmy
židovských sookmenovců, či voličatva. Totéž
platí o dra J. Růžičkovi,jenž jako člen správní
rady společné vodárny i její právní zástupce
vysnamonal 80 ohromnými účty, které dat si
platiti za různé úřední práce. Na Vyšehradě
koočí mandáty stavitele Hodka, jenž vlastního
otce svého chtěl zbaviti obecních prací, 8 pc
věstného dra K. Černohorského, inspirátora
nynějšího starosty a vedoucí hlavy wladoče
ského sdrožení obecních starších. Jest samo
ařejmo, že edražení již pracaje na agitaci pro
svóho pohlavára, bez jehož rady bylo by snad
lére pracovalo ku prospěchu obce, leč bůře
ko prospěchu některých jednotlivců. V Libni
odstapoje A. Pinz, účetní pražské akc. strc
jíroy s jediný z obeoních starších, posílající
dítky do německé školy. A to po všech těch
novinářských výzvách a vybídkách! Inu, také
obecnístarší...

Jak vidno z tohoto velmi atračného roz
boru, obešel byse sbor obecních starších bez tak
mnohého výtečníka, který, kdyby nebyl v obec.
zastopitelstvo, neznamenal by vůbec ničeho,
takto ale domnívá se, že hodnost jeho ve sborn
jest dědičnou a podle toho si také vede, pod
porován tiskem, jenž tak často obě oči při
wbuřaje, aby bájil zájem struny.

Doba, kdy zasednou na radnici mnžové

3 pravdě osvícení a úezištní, jest ovšem ještěaleka — — —
o +
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na správu ústavu práce král. hlav.
města Prahy. 8 oprávněnými nadějemi pohlížel
drobný lid k ústava zprostředkujícímu slažby
a práce v Praze, jež pohříchu byly v mnohém
zklamány. Ústav práce, řízený někdejším žur
nalistou P. Projsou, měl stáli se útočištěm
všech, kdož dožadují ga zaměstnání, jsouce
k tomu noceni různými okolnostmi života. Leč
jiš přijetí, jehož se jim se strany správce P.
Projsy dostává, jest tak zvláštní, že nutno ve
řejně zde na ně opozorniti, Jmenovaný pán
navykl si při jedoání se žadateli tón, který
nikterak neodpovídá způsobům, jež by v in
stitaci tak. humásní měly býti domovem.
Zatím pražské denní listy uveřejňojí týden
co týden statistické výkasy, dle nichí vel
kómu množství služby bledajících bylo za
městnání opatřeno. Buď jsou tyto výkazy 08
skutečných faktech založeny, nebo jsou pouhe
pouhou, vtipnou reklamou, leč v zájmu
dobrá věci prováděnou, Kdyby jen třetině z u
vedeného počtu osob, jimž dle výkazů v no
vinách služba opatřena, vo skutečnosti bylo
poskytnuto zaměstnání, již to bylo by záslaž
no... Nechtějíceprozatímrozebírati, jak du
leko shodují se s pravdou výkazy Ústavu zpro
středkojícího v Praze práci, nutně musíme na
tom státi'a trvati, aby správa ústavu se žada
teli zacházela vlídně, ne arpatně. Možno přece
vmysliti se do stava žadatele, když jest nucen
doprošovati se wnísta z jakýchkoliv důvodů
v těžkých moohdy okolnostech životních, kdy
ostarán utíká se o pomoc a dvojnásobně zle
se ho dotkne každé drsnější slovo, každá —
nemístně pronesená poznámka. Doufámo, že
tento pokyn příslošným krobům postačí, sby
věci uvedly do pořádku.

+ *.

ý prašský člendriám. Cizinec, zablou
divší do Praby v kteronkoli roční dobu, spatří
povždy oě«olik ulio rozkopaných, chodníky
zastavény epoustami stavebního materiála a
chodce prodírající se vším tím 8 námahou a
mochdy i nebezpečím úrazu. Běda obchodní
kům, v jichž blízkosti provádí se povástná
pražská kanalisace, běda živnostoíkům, když
ulice, kde maji své šivnosti, se dláždí! Ta ni
koli enad jenom po celé dny, nýbrž po celé
týdoy jsou obchody zahaleny v mraky prachu,
obecenstvo pro spousty stavebního materiálu
do obchodu nemůže a také avi 80 neodváší,
následkem čehož obchody váznou u jich maji
tel5 jsou poškozování. Zdá se to býti jako
osudnou kletbou, že v Praze doposud nenaučili
ge stavěti raoionelně. Rozkopati několik ulíc
současně, ponechati je po nějakou dobu v De
uvěřitelném stava nepořádku a počíti práci
zase jinde, toť u prašského stavebního úřadu

ouhá jenom maličkost. A jak rozkopati!
Vybloubiti přímo propasti, jako na příklad při

sřízování domovníchpřípojek, kde v Prazepracuje se s neuvěřitelnou Jedebylosti. -A do
sorčí orgány? Ty ke všemuklidně přiblíšejí s
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mlčí, jako by:,za neslýchaný tento šlendrián
rozuměl sám o. Tak něpořádně, jako
v Praze, nestaví se snad v žádném velkém
městě ovropském, a je to Praze skntečně
k ostadě, že v této věti dosud nenólpěna ná
prava. Jsou případy, če byly rozkopány celé
ulice v jedné čtvrti města najednou, hlavní to
tepny ruchu obchodního i dopravního, po ně
kolik neděl. Ba byly rozkopány některé ulice
zbytečně — a omylem —na útraty popiatníků,
jimž takovýmto způsobem jenom přibývá zby
tečných útrat.

Což pak neogjde se na radnici nějaká
prozíravá hlava, která takováto nepořádky při
činí se odstraniti? Jest k tomu právě již čas
nejvyšší.

K hynoucí vlasti láska mísí. Ze šlechty není,
kdo by se věrně obce sastával. Na lom jiš dosti,
kráčáme-li oblečení v slaťohlav a šarlat. I lid, řídě
se mravy panstva, stejného bespráví se dopouští;
přísahá křivě a kuje šalby. Veta jiš po staroby
lých výsnamech slov; šibal u nás odňal jméno
moudrému a spořivému lakomec Padouchů se stříci
platí za pýchu Však s to, co někdynádošní dědové
Nejvyššímu přisnávali, jejích vnukové nyní loupí.
Není prý tam na nebi mstitele; smyýšlenočistec €
peklo; Epikur (pohanský filosof) nám pravdu dí,
že duše umírá jako tělo. Zločinec, prostý naděje
na radosti šivota příštího, myslí, še se nemusí dáti
někdy spravedlností Soudce; prý v nebesích není
bytosti svrchované; svět bez zákona se pohybuje. —
O přispěj jiš, Olče milostný (sw. Václave), nám
na pomocí Hle, lid svěřený Tvé ochrané pospíchá
ku propasti ; hrozí jemu sáhuba náhlá, jestliše se
rychle neshtuješ.

Bohuslav z Lobkovic o mravnosti a sbošnosti
věku husitského r. 1489.

Obrana.
(3) Teplé a atudemé melze logicky

sloučiti. Tak píše 5. t. m.Masarykovský „Čas“
ve článko, kde se sám vamáhá ve sve proti
katolické zášti teplé a studené slačovati a
slavnost jičipského gymn. Se svého „vyššího
hlediska“ zlebčiti. Sděluje např. jizlivě : „Slav
nost počala, jak u našeho národa detmokrali
ckého, pokrokového, národa Husu a Žižky, ani
jinak býti nemůže, kázáním a mší.“ Pokrokový
referente, od které doby jest náš národ „po
krokový a demokratický“ ve smyslu Musary
kově? Dokažte, že jádro národa si nechalo
ochotně vočkovati bacilly rodící se v požidov
štělém a „volnomyslitelském“ „Času“, u pak
teprve odsazujte nedůslednost národa. Právě
český lid přes všecku agitaci židovských po
krokářů rád na kázaní a wši sv. chodi. Jaký
jest tudíž v Čechách kontrast mezi demokra
tismem (lidovosti) a mezi obcuváním boho
službám ? Či přání židovstva jest tintmočením
tažeb demokratismu českého? A jen moslemín=
ský fauatismus, který se nedá poučiti žádnou
bistorii, dovede zneužívati jmen Husu a Žižky
proti uši sv. a kázaní, Jak hy realisté rádi
přebarvíi povahu těchto dvou mužů, kdyby to
šlo! Když volnomyslitelští bezvěrci zaeažívali
ve svůj prospěch jména hluboce věřícího Husu
a Žižky, to už bylo dle logiky „Času“ v po
řádku. Jen teplé i studené dohromadyI

Fanatický referent dává svému „sprave
dlivému rozborlení“ průchod také těmito slovy:
„Koruvou výkladu na kazatelně bylo, že jme
uoval jako nejslavnější muže, kteří z jičín
ského gymnasia vyšli, dvojicí: Riegra a Bry
nycha! Tu je právem, aby byl zakřiknut! Vše
si necháme Jíbitil nejen od vlády, jak říkáme,
ale i od našich lidi buď vášní (!!) zaslepených,
nebo neupřímných nebo — nevíme, jak je
pojmenovati.“

Že katolíkům „Čas“ na jméno málokdy
může přijíti, to víme už, pokrokový referente,
hodně dlouho, Nutno však připomeaoati, že
Rieger Brynycha nejen si vážil víc než někte
rých samozvaných a dotěrných „taky-spasitelů“
národa, ala že bo ctil velice. Biskop Brynych
hájil víru, ka které po dlouhá staletí se hlá
sila a dosud se hlásí většina národa, ta víru,
kteron horlivě vyznával Tomáš Štítný, Arnošt
z Pardubic, Otec vlasti, Sušil, Bartoš a jiní
velikáni národa. A bájil tskó zmužile práva

že nebral do ochrany talmud a že ge netázal
židů, jak by měl vlastenecky působiti. Rozdával
všecko, nepotřeboval na své zcela soukromé
potřeby 600 K měsíčně jako jeden realistioký

Fedák Bryoych sirotkům ani krejcaru nezael.
Také Brynychovi nevyčetu vlastní stou

peoci „předivo vytáček, nepravá s překruco=

r. 1903 před pokrokáři, totiš: „Vím, že není
ke mně ve straně důvěry.“ O Herbenově orgáně

roblásila také „Osvěta lido“ : „Většina látky,
Jž denně podává, stojí v udporu se stěžejnými

Ta Je ta důslednost
pokrokářeká, vynikající nad činy Brynychovy.

Brynych také nebyl vyloučen pro nějakou ne
důslednošt s vlastní strany, jako nynější, na
milost přijatý šéfredaktor pokrokového dennfku«
Jestliže se todiž horší pokrokový dopigovatel
na «toho, kdu staví Brynycha vedle Riegra,
nechť laskavě přemýšlí, s kým by si raději
Rieger u jednoho stolu sedl: zda s Brrnycbem
či s Herbenem. Kdo obce tolik pobrdlivě mla
viti o českém hierarchovi, nechf napřed pře
mýšlí o předácích vlastních.

Politický přehled.
Zasedání zem. sněmů pomala ukončeno,

ježto 16. října sejde se již říšská rada; sněmy
českýa moravský prozatím odročeny. Výsledky
sněmování nepspokojily všnde, především ne
oa zem. dvěma českém. Tu posledně přijaty
návrhy ohledně živnostenského pokračovacího
školství -— strau zřízení zem. živnostenské
školní rady bude se teprve vyjednavati 3 vlás
dou; přijst uávrh komise na vydání zákona
na ochranu léčebných pramenů. Při jednání
o zemském sirotčím fondo způsobili Němci
bouří, ježto ae cítili zkrácení při udělování si
rotčích podpor, ale přesvědčili se, že se jim
křivda nestala. — Na dotaz posl. ICaftana ohled
ně stoupající drahoty uhlí odpověděl místo
držitel, že se konají vládní porady, jak čeliti
brozící pohromě. — Schváleva zpráva kotmnise
školské ve příčině žádostí katechetů za úpravu
jich služebních poměrů. Jchválen byl taká
zákon o úpravě služebních poměrů obecních
úředníků. — Gouerálním ředitelem hypoteční
tanky zvolen dr. Blažek, stálým řed. dr. Tilšer
a druhým stálým řed. Němec Maczák. — Na
suěmu českém Němci veřejně prohlásili ústy
dra. Funke, že chtějí rozdělení Čech. — Na
poradě něm. poslauců žádáno, uby v tuk zv,
učimeckém území ustanovení byli výhradně
jeu něm. úředníci; aby byl status úřednictvá
rozdělen v český a německý. Proti těmtu ne
spravedlivým požadavkům ušmeckým podaly
české strany společný protest. — V Praze ko
uula se v veděli schůze výkouného výboru
strany mladočeské, v níž ústy dra. Kramáře
touženo, uby v českém svuzu na říšské radě
uastalo jasno, aby zanechán všechen planý ra
dikalismas, české poselstvo v jeduvtě by si
vynutilo vážnost, aby 86 nejednalo boz nás, po
případě proti nám. — Pagsivní resistence že
lezničních zřízenců dosud neukončena; správy
dráhy státní společnosti i dráhy soveruzápadní
zdráhají 5e splniti spravedlivé požadavky zří
zenectva, bu mu naopak hrozí. Nyní vzalo na
sebe zprostředkování ministerstvo železnic.

Velkou událostí jest vyrovnací dohodnatí,
která také již rakouskými i oherskými mi
nistry jest podepsáno. V politických kruzích
rakouskouherských jeví se veliká radost nad
timto skutkem. Ulerská listy prohlašují sice,
že Uhry sklidily prrážku, ale sám uherský mi
nistr Kršut prohlušuje, ža i Uhry získaly,
jako celní a obchodní smlouvu místo celutho
u obchodního spolka, autonomní uherský celní
turif; bankovní otázka z vyrovnacích otázek
vylcučena. Maďarům asi za jejich konečnou
povoloosť v otázce vyrovnání dáno císařem
Svolení k tomu, sby uherskémo snémo podána
byla předloha o rozšíření kompetence správního
soodu 4 odstranóní koimpetenčních sporů mezí
správním soudem a ministerskou radou. O
podrobnějších usnešeních stran vyrovnání zu
chovává 8e nejpřísnější mlčelivost.

Předloha u všeobecném rovném právu
hlasovacím, kterou chystá vláda uherská, způ
sobuje nebývalý rnch mezi nemaďarskými ná
rodnostmi, především mezi Slováky, kteří
na mnohých místech prohlašují se živě pro
toto právo. Ale ministerstvo cbystané manife
stační schůze slovácké Šmahem zakazuje. Bojí

bh vláda probouzejícího se uvědomění národoiko

Maria jest po Kristu nejmilostivější, še šádá
spasení náramně velmí a oroduje sa nds... Ty
bídný a hanebný člověče,ješto smíš říci: žena jako
šena. Ba dívněť jest pošehnamá a povýšená nade
všecky šemy, oma důstojenstvím svým i anjely
přesáhla

T6 dle činí a hřeší, kdo říkají: „Co nám
mohou svatí vyprosilí; nevyprosámlif sám, oni ne
vyprosí. Velmi jest lo slé, nebo oni svatí, kteří
jsou v medi, milejší jsou Bohu neš my, a raději
je uslyší Bah. A protož jsou velmi pomocní“.

Jan Rokycana, orchní správce husitské církve.

Z činnosti katol. spolků.
Z Nové Vsi mad Popelkem. Politický

klob křesť.-soc. pro Lomaicko, Semilsko, Jilem
nícko, Jičínsko a Novopacko pořádal v neděli dne
6. Hjoa dvě zdařilé echůse v Byřenově a v Bělé.
Úlobu ř se vzácnou ochotou vsal ná 80 p.
dr. Fr. Šale,-professor theologie z Hradce Král.

' posavadní práce nového lidového parlamentu a
význam voleb do -zemského eněmu. První schůse
konána v obci Bělé, kdež účastníci pro „snáše
livost“ místních agrárníků byli nuceni ucbýliti se
do privátního domu, jejž ochotně ktomu cíli pro
půjčil p. J. Šádek, rolník, zs čež mu tímto opětně
děkujeme. Účastníků sešlo se přes 200 z místa i
okolí, ačkoli počasí bylo velmi nepříznivé. Za
napjaté pozornosti posluchačatva probral p. dr.
Šnlo důkladně nejdůležítěját události v říšská radé
jako: trůnat řeč, státní rozpočet, volbu předsed
pictva, otázku dietovou a panovaické jubileum,
poukazuje vědy na výhody a stinné stránky jed
notlivých bodů. Kritisoval aprávaě konstellaci jed
notlivých klubů u stran, jmenovité t. zv. českého
svazu. Bylo by zajisté záhodno, podobné před
pášky konati v každé větší obci, aby voličové
poznali důležitost vševbeeného blasovacího práva
a dovedli práva tohoto takó dobře použiti. Po té
rozhovořil se p. řečník o zem. sněmu, o nespra
vedlnosti voleb. rádu dosavadního a vyslovil se
jasně pro všeobecné tajné blas. právo i do tohoto
sboru zákonodárného; mimo to sympatinoval i
s návrhem aspoň aktivního práva volebního žen
do obou sněmorea. V debatě po feči nastalé
probral p. řečník ješté jedustlivé detaily, na něž
dotaz ačiněa byl. — Ještě téhož dne večer konal
vadp. dr. Šulc schůzi v Syřenově o témže pro
gramu za účasti více jak 100 přítomných. Zde
jmenovitě rozšířil se o t. zv. volaé škole, poměru
poslanců zvláště agrárních k této otázce A pou
kázal markantními doklady Da nezdravé požadavky
časopisu „Volné školy“. Obě schůze zahájeny 4
skončeny za úpaadho klidu veúnivným předsedou
polit. kluba p. Čisteckým, jebož nezištoá námaha
pro katolickou vóe zasluhuje všeobecného uznání.

Zprávy místní a z kraje.
Jmeniny J. V. císaře a krále dno

4.t.m. oslaveny obvykle povznášojícím způsobem.
J. B. M. cejdp. Dr. Jos. Doubrava sloužil v ten
den v kathedrálním chrámu P. sv. Dacha elavnou
poatifikální mši sv. za přítomnosti vsd. kathedr.
kapitoly. Slavnostních bohoslužeb účastnili se zá
stupcové všech státních, samosprávných a Vojen
ských úřadů, různých spolků a četně obecenstva.
Také žactvo všech místních škol obcovalo svým
bohoslužbám a rovněž i mfatní voj. posádka.

Ve sehůzi městaké rady králové
hradecké, konané'dno 7. října t. r, usneseno:
Panu Dru. Bou.Jiřlkovi, přadnostoví filiálky rak.
oher. banky v Hradci Králové, povolí se do odvo
lání postavení dřevěné budky pro motorovou dvou
kolku na obecním pozemku vedle vojenské kolay
ve třídě Jiříkově. — Přípis organisace sociálně
demokratické, týkající se stavby dělnických domků,
postoupí ae sociálnímu odboru. — Protokol, zaslaný
expositurou c. k. ředitelství pro stavbu vodních
cest v Praze, týkající Be odevzdání Části vojen=
ského parku pro regulaci Libe, byl vzat na vě
domí. — K žádosti ředitelstva městského dívětho
lycea vykáže se místo pro hříště tormuto ústavu.
-— Tělocvičné jednotě „Sokol“ daruje se koka,
pokud zásoba stačí -— Pro místnosti městského
dívčího lycea v Hradci Král. poskytne se zdarma
plynové osvětlení — Svazu osvětovému v Praze
zašle se členský příspěvek. — První koncertní u
divadelní kanceláři v král Českém propůjčí se
divadlo Klicperovo na den 3. listopadu t. r. a pod
míakou, že uspořádán bude koacert virtuosa na
cello p. prof. A. Krásy s orchestrem c. a k. pěš
pl. čís. 42. — Panu Jow. Jihlavcovi, staviteli, za
půjčí se vozlky a kolejnice za obvyklý poplatek.
— Drematickému sdružení ochotnickému „Tyl“
propůjčí se městské divadlo Klicperovo na den I.
prosince t. r. k divadelnímu představení ve pro
spěch městského dívčího lycea a Skupině kovo
dělníků pro Hradec Králové a okolí na den 24.
listopadu t.r. k uspořádání akademie.

Stane-ll se blamáž učemému, bývá
veliká. Něco jako doplněk ke schůzi „Pokrok.
klabu“ ze 27. září, o čem „Osvěta lida“ z opa
troosti mlčela a čemu „Ratibor“ hleděl elastickými
a pythickými slovy lepší formu dáti. Po přednášce
p. dr. Drtiny podal jeden p. učitel dotaz, jak po
hlíží p. poslanec na spojování škol pod jednou
správou. Kdyby byl zaal Dr. Drtine „pokrokovou“
akci zdejších stoupenců, jistě by hned věděl, jak
korouhvičku otočiti, poněvadž důslednost bere se
u pokrokářů cestami až příliš křivolakými. Ale
— ubožák namířil bezděky rytířské kopí proti p.
Marešovi; řekl, že vlastně má míti každá škola
svoji vlastní správu. Tak prohlásil pokrokář do
otázky školské hodně zapracovaný, Ta ovšem p.
Mareš musil vystonpiti na obranu. Vždyť přece
pro jeptišky musí platiti výjimečná pravidla. Teď
bylo komické patříti na „tříbení duchů-“ P. Dr.
Klampar uznal nepokrokovost spojování — ale
tady prý místní poměry .. . Opepřil svá slova
poznámkou o chlebařatví těch, kteří jsou proti
spojení, aby šel avětlon stopou páně Marešovou.
Sohůze skončila pak atísněně. A tak nyní konec
konců pokrokáři chudáci sami nemohou věděti,
je-li jejich akce pokroková. Překvapeně hledí aa
to, ©o všecko jejich strážce školských záležitostí
může nevěděti.



Orební. Vlap. c. k. polní kurát R. Černý
obdržel od Jeho Veličenstva zlatý záslažní kříž
s korunon. — P. podplukovník Jirotka, stav se
plakovníkem, vysnemenán při odchodu na odpoči
nek voj. zásluž. křížem.

Připomenutí pp. majitelům domů.
(Hias z obecenstva). Pánové, nikdo nic proti tomu
nemá, chce-li kterýkoli stav bájiti svoje požadavky
oprávněné, Je-li věsk potřebí tolik a tak detailně
vypracovaných paragrafů, o jakých jate uvažovali
6. července, o tm nechť rozbodnou pozorovatelé
nestranní. Zatím mějte na mysli, že i po vysta
vění četných nových domů naříká se sde na dra
hotu bytů víu než kdekoli jinde v úsšem králov
stol. Dělníci v Hradci pracující mají byty až ho
diou cesty od Hradce, poněvadž ani skrovnou
ovětničku v Hradci platiti si nemohou. (Čo tomu
fikati, dá-li si dobře vituovaný domácí pán platiti
od nájemvíků čípžovní groš zvlášť, aby nemnall
platiti vyšší daň? Zajisté by se ozval veliký protest,
jestliže by hostinský počítal „pivní krejcar“ při
každé vypité sklenici jako zvláštuí poplatek. Což
kdyby se ustavil proti aprlku majitelů domů zase
spolek nájemníků, který by ei vypracoval stanovy
tak podrobně jeko Vy? A stanovy by tady byly
hned. Spolek takový by 1. pořádal častější schůze,
poučajíci o výlobách spojených a používáním
najatých bytů, zejména by se rozhodlo, kdo a kdy
jest povinen platiti na domovníka, osvětlování, či
Štění chodeb a schodů, na opravu kamen a zámků,
zpropitné kominlkovi, lampaři a zametačům. 2.
Spolek by ae bránil proti velikému zvyšování ná
jemného, požadoval by nábradu pro své členy,
kdykoli nemobou plně používati byla, když pro se
šlost stavby se provádějí dloubo trvající opravy.
3. Ujímal by se členů majících dítky. kdykoli by
požadoval domovník, aby Bi děti. nevýskly, aby
opatrovnice jejich chodily tiše jako duchové. 4.
Spolek jednal by o levném pojištění škod, ply
nvucích z náhlého stěhování,o poažívání vody
také k čětění těla i prádla v bytech, kde nejsou
koupelny. 6. Upravil by oznamování bytů bez pod
nájemníků, oznámil by byty, kde natno avítiti ve
dne na schodišti a v kachyni. 6. Opatřil by ná
jemníkám právní porada proti domácím pánům a
sledoval by jednání těchžo namířené proti nájem
níkům. 7. Zúčastnil by se každé práce prospívající
členům atd. — Víme, že daň domovní jest věc
zlá, že má majitel domu někdy plao nemilých
povinností. Uvažte však, pánové, kdo je na tom
celkem lépe, zda domácí či aájemník. Z domů
rozhodně škody nemáte. My nájemníci však často
těžce starati se musime, abychom slačnou sumu
na byt zaplatili. Pravdn sobě mluvme, dobře spolu
buďme. Doufáme, že právě na nájemnictvo hradecké
není potřebí ještě chodit s opatřením mimořádným.

Výborobchodního gromilav Hradci
Králové požádal telegraficky J. E. ministra Dr.
Fořta, říšského poslance Dr. F. Drtinu a Jednotu
obchodních gremií za energické zakročení, aby
mzdové spury na drahách byly uúrovnány a Za
vládly spořádané poměry, neboť hlavně obchodni
ctvo je neústupnosti a panujícím pašovstrím velk
kapitálu poškozeno.

Akademie v Borromeou. Chovancibisk.
Borromaea uspořádali v neděli dne 6. října 1907
na oslavu zlatého jubilea kněžského vsdp. gener.
vikáře Tb. Dr. Aloisia Frýdka, inspektora ústavu,
slavnostní večer Jestližehudebnt a pěvecké produkce
borrowejské dospěly minulého roku mnohdy na obdi
vubodný stupeň umělecké dokonalosti, neznačil prvý
letošní večer žádného poklesnatí docíleného vze
stapu, ačkoliv poměrně krátká studijní doba budila
poněkud obavy. Na program přišly vybrané skladby:
1. Dr. Rud. Šetina: „Sanctificabis annam gnuingua
gesimum.“ Šlavnostoí abor. 2. E. Grieg: „Jitřní
nálada“ z Peer Gynt-Suity. Orchestr. 3. K. Bendl:
„Pěvcova prosba.“ Solová píseň. 4. Čejkovaki:
„Andante cautabile.“ Smyčcový kvintet. 6. K. P,
spíšil: „Mateřská řeč.“ Mužský sbor. 6. Sarasate:
„Cikánské melodie“ Houslové solo 7. N. Kabát:
„Proč vás to matičko. . .“ Mužský abor. 8. J Fučík:
„The Mississipi River.“ American March. Orchestr.
— Skladba p. Dra Šetiny sasloužila vřelóho při
jetí myšlenkou i uměleckou formou. Orkestrální
čísla pod taktovkou p. Dra. Šetiny přímo uchva
covala. Pěvecké skladby Fídil obratně vktaván
Novotný. V Sarasatových „Cikánských melodiích“
sklidil bouři zasloužené pochvaly talentovaný bon
elista septimán Sobotka. V nádherně květinami
vyzdobené síni sešlo se přečetné obecenstro a
moozí vzácní hosté. Uvádíme J. M. ndp. biskapa,
vsdp. Msgr. Dra. Al. Frýdka a vedpp. kanovníky.
P. t. pp. místodrž. rada Steinfeld, v. rada Lax+,
z.radové Fischer a Patzák, ředitel Libický, rektor
Nývit, prof Miřiovský, sekretář Podhajský, pod
plukovník Jirotka, mujor Koříneka j. v. Vsnešené
mu jabiláru odevzdali chovanci olejomalba nového
ústava v upomínku na záslaby jeho o zbudování
této novostavby. Celkem lze nazvati borromejskou
akademii důstojsým zakončením velkolepé oslavy,
kter u bylo oslaveno letos zlaté jubileum kněžské
všeobecné oblíbeného a váženého vadp. kapitolního

děkana.
Divadle v Adaibertimu. Jednotakatol.

tovaryšů pořádá v neděli dne 18. října t. r. dí
vadelní představení: Je tetinkem. Veselohra v 1
jednání od Grunerte. — Režisér p Dvořák. —
Vzorný vlastenec. Fraška v 1 jednání od Xavera

Menharda. — Režisér p. Dvořák. — Před svatbou.
Veselá hra o 1 jednání od Ferd. Olivy. — Re
tisér p. Beránek. Začátek o půl 8. hod. — Konec
0 10 bodině. — Předprodej lístků v Adalbertinu
číslo dveří 1.

Veřejná spolková schůze, pořádaná6.
t. m. královéhradeckou odbočkou Věeodb. sdrušení
křeač. dělnictva a Politickým křesí -demokratickým
klubem pro hejtmanství královéhradecké, měla ú
spěch velice znamenitý. Do dvorany v Adalbertina
dostavil se veliký počet posluchačstva z města i
« okolí. Schůgi zahájil krátkým, jedrným prošlo
vem p. JUDr. Petr a udělil elovo vadp. Dr. Frt.
Beylovi,kterývelmivěcněa instraktivněpojednal
o opravě volebního řádu do semského sněmu. Řeč
úík ukončil své zajímavé vývody o vadách zem
ského zřízení voláním po zavedení vás obecného
hlasovacího práva do sněmu českého. Celá pro
myšlená úvaba vyslechonta 8 velikým zájmem.
Poté referoval p. Fr. Vesecký, dělník zámečnický
z Hronova, o boji proté sdrašování potravin a 0
lichvě a uhlím. Referent nepokrytě poukázal na
skutečné zištné původce zdražování potřeb pro
každého nevyhboatelných. Vláda ješt zodpovědna
za jejich jednání, jest v její moci zjeduuti ná
pravu. Vývody řečaíkovy sledovány 8 velikou po
zorností. Zdařilá schůze pak ukončena vřelým do
slovem p. JUDra. Petra. Poslucbačstvo rozchátelo
se s vroucím přávím, aby tak pěkných schůzí po
fádáno bylo více.

Řadu přednášek chystápro měsícelisto
pad a prosinec místní odbor České společnosti
oárodohoap. v Hradci Králové. Některé přednášky
jsou již zajištěny, o jiné se vyjednává. Themata,
jež vzata budou blavně z obora obecního hospo
dářatví, budou veřejnosti oznámena, jakmile bude
možno pořad přednášek přesně stanoviti.

Panoráma Národní Jednoty Sovere
české v Hradci Králové za Bílouvěžívy
stavuje od 12. do 18, října 1907 další serii pěk
ných obrazů a cest E St. Vráze ze Siamu, Aunamu
a jižní Číny. Zajímavé pohledy na národní u ná
boženaké obyčeje národů indočínských a na jich
města Saigon, Bangkok, Nanking Šanghai, Kantoa,
a j. — Příští serie: Cesta Suezským průplavem
na Ceylon.

Spořitelna kralebradecká. V měsíci
září 1907 oloženo na vkladní kutžky K 170.038:00,
vybráno K 19560849, vklady koncem sáří 1907
K 11,831.966-67;. na hypotéky půjčeno K 19.964.88,
splaceno K 27.806-43, na bypotékách koncem září
1907 K 9,805.491-12; cenných papírů v zásobě K
2,138000—, uloženépřobytkyK 86885829.

Za dp. Al. Cnlikoum,býv. kaplanem
v Nev. Hradci Král. Jako bleskemroznesla
Se správa, že odchází od nás kněz, jehož jsme
všichni milovali, a který byl vzorem pravého
kněze-lidumila a přítele chudiny Odešel ve čtvrtek
od nás dp. Al. Cnllka na nové své působiště jako
administrátor do Kunětic u Pardubic Jak milován
a vážen byl, viděli jsme ve středu večer, kdy
sešli se zástupcí všech vratev, aby 8 milým a vá
eným knězem-přítelem se rozloučili. Mnobé oko
zarogilo ge slzou pří vzpomínce, že odcbází a 86
nenaviátí. Všsk vroucí přání nás všech provází
Vás, aby Běh popřál Vám mnobo zdřaví a síly,
abyste i v novém svém působišti zdaru nejlepšího
se dodělal a nás všechny v přízní a paměti své
zachovati ráčil a na Nový Hradec nikdy neza
pomoěl. My na Vás nezapomeneme oikdy. My,kte
rým nebylo dopřáno osobně ce a Vámi rozloačiti,
voláme tonto cestou srdečné a apřímné s Bohem

Kalolíci novohradečií.

Z Týmlště m. Orl. V neděli dne 13.t. m.
sehrají kat. národní sdružené spolky pro Týciště
n. Orl. známý obraz ze života „Zachycen prou
dem“ od populárního spisovatele Dra. Ign. Herr
manna.

Aféra Toplý-Lhota v Pardabicích.
Na četné dotazy s různých stran, jak tato chou
Iostivá záležitost se skoncovala, odpovídáme zde
slovy pardubských listů. Dne 2. října t. r. mělo
býti konečné soudní líčení u okres. soudu v Pardu
bicích. Leč nedošlo k tomu K návrha p. prof.
Teplého všecky spisy ple této se týkajícíbyly
postoupeny zpět státnímu sastupitelstva v Chru
dimi, nejedná-li se v tomto případě přece jen o
těžké ublížení na těle. Tak píší pardubské noviny.
Nyní se dovídáme, že krajský soud v Chrudimi
zaelal tyto dny soudní akta okres, soudu v Par
dubicích, kdež má býti konečné přelíčení dne 15.
t. m 0 9. hodině ráno.

Oprava děkanského kostela v Far
dableleh. Zatímní oprava děkanskéhokostela
v Pardubicích je ukončena. Oprava dála se ná
kladem patrona a jednoty pro vystavění chrámu.
Není to ovšem taková oprava, jaká by kostelu
příslušela. Avšak bohudíky, stalo se aspoň to.
Kostel bude nyní Čistý a úhledný uvnitř, třeba
še zvenčí nebylo nic snáti. Teprve v příštích
letech přistoupí se k důkladné celkové opravé a
patroě přece jen k rozšíření kostela na délku. Má
8e to atáti v nejbližších letech a snad se to jed
notě opravdu podaří. Zdaf Bůhl

Pokrokářská škola v Pardubicích.
Mezi občanstrem v Pardabicích povetaly v poslední
době pověsti,že škola u „Kostelíčka“ jest školou
pokrokářakou. Pověst ta vzala původ s toho, še

čelní pokrokáři, ač jejich děti jsou z Jiného okr.:
Skolního. posílají je ze své příslněné školy kolem
drahé škuly až do třetí školy n „Kostelíčka.“ Do
cela se proslýchá, že jeden pan učitel při svém

krokovém smýšlení nemůže ao zdržeti. aby ob
dětem nevysvětlil svoje pokrokové náboženské

názory. Patrné to bude průprava k „Volnéškole.“
Někteří rodiče aspoň hlasitě si o tom povídají.
My se o tom více uezmiňujeme, až co tomu řek
nou pokrokářské listy. Čekáme, že se-o tom Jisté
rosepíšou pod názvem „klerikální denunciace “
Pak bychom ovšem uluvili více za rodiče, kteří
si toho přejí.

Gymnasium v Pardubicích na ob
more. Poslaneo dr. Horák usilovně no Da sem.
sněmu zasazoval, aby v Pardubicích co nejdříve
ařízeno bylo gymnasiom. A apřímná jeho akce je
na velmi dobré cestě. „ovídá ae, že již ve škol.
roce 1908/9 dojde opravdu v Pardubicích k zří
sení toho učeliště. Počet žactva je pro tento ústav
zajištěn již tím, že zdejší reálné bkoly mají ve
všech třídách paralelky a nad to populace Pardu
bíc roste úžasně, víc neš v každém jiném iněntě
na českém východě. Tim by odpadla obava, že by
novým gymnasiem v Pardubicích poškozeny byly
podobné ústavy v sousedních městech.

Hony ma jeleny v Pardablcích ko
nají se již od 1. října a to vždy čtyřikrát v týdnu.
Účast šlechty je posud jen malá. Neobvyklé le
tošní teplo, půs.bící v poledních dobách, kdy bony
se obvykle konaly, velikou únavu koním i psům,
má za následek, že hony se nygí počínaly již
v 8 hod. ráno.

Sehůne želozalčních zřízenců v Par
dublejeh. V pondělí dne 7. t. m. uspořádalizří
zenci severozáp. a státní dráhy v Pardnbicích ve
likou echůzi lidu. Schůze konala se ve velikém
sále „Měšťanské besody“ v 8 bod. večer a byla
velmi četné navátívena. Zvláště přišlo veliké množ
ství národních sociálů. Také poslanci Hrázský a
dr. Horák a starosta města Kuchynka se dostavili,
aby projevili sympathie resistujícím zřísencům.
„O existenčních poměrech ařízenců a jejích pas
sivní resistenci“ mluvil Jiří Stříbrný.

Z Dobřenmíe. Zase byl u ods oheň Je
tomu něco přes rok, co vyhořely staré panské
kůlny a na jich místě postaveny ohromné střechy
pro stohy. Tyto v noci £ neděle na pondělí asi o
půl 11. vypálila zločinná raka. Oheň byl veliký
a basit 8e nedalo nic Štěstí, že pachatel jako
loni tak letos dovedl si vybrati příznivý vítr od
vsi do polí. V jednom stohu byla nevymlácená
pšenice, v druhém jetel, ve třetím sláma. Velko
statek při svém prosíravém hospodářství jest ovšem
vědy dosti pojištěn s tak škoda jeho není tak
hrozná, jako byl strach nejbližších sousedů. Je to
velmi oebezpečno v malé blízkosti lidských obydlí
stavěti tak ohromné atohy. Kau pomoci přispěly
hasičské sbory z Vosie a Rohoznice 8 největší
ochotou. Týž den odpoledne konána a „Víšků“
ustavující schůze hasičského abora pro Dobřenice.
Mel býti tento požár pozdravem na uvítanou? Oby
vatelstvo tak breký požár po loňském velmi roz
čilil; čeká se všeobecně, že bude zavedeno přísné
pátrání. Myslíme, že se mohlo a mělo po pachateli
pátrati hned. Muselsi buď otevříti postranní vrata
2 obrady, kde stoby stály, anebo přes drátěný plot
prchl do polí. Světla bylo pří požáru dost,
snadno nějaký útržek Šutu na ostnatém drátě,
čerstvé otevření vrat, stopa v poli se mobla poznat.
Za 21 hodin jeou takové známky již nespolehlivy.
— Jak se u nás hospodaří? Volkostatek provedl
před několika lety na pozemku drenáž a postil
beze všeho dovolení vodu do obecního pole, které
ei pronajmoli chudí lidé pro sázení bramborů.
Každý z chudéků mé malý díleček, ostatní lepší
u větší kasy si pronajmul velkostatek. Na chudé
lidi malý ohled, jim 8e lepší pole do pachtu nedá
a — ještě se jim tam pustí voda, tak že ani ten
brambor tam nemůže kloudně růsti. A p. starosta
nedovede zakročiti prati poškozování obecního
majetku. Staví-li se však bouda pro uhlí na ná
draží, tu hned dovede dokasovat, že bez jeho
povolení stevěti se nesmí. Nedovedi byste míti
trochu víc lásky k podniku křesťanskému? Kdyby
toho nebylo, musili bychom pro každý kousek
běhati k židovi. Tady pořád říkají, že prý zprávy
s Dobřenic píše p. farář. Ale já si myslím, že

jsou noviny také pro jiného a že tedy baky já iv nich promlnviti mobu, kdykoli za potřebné %
znám. —

Ukásky vážné práce pokrokové
v Debrušce. Píše nám pozorovatel života malo
městského: Málokdy stane se něco tak zajímavého,
jako u nás. Nepřátelský tisk i úředníci činí re
klamu „klerikálům.“ Že jich několik dní neviděli
kultarní povýšenci a nemohli jim úšzlebky a hru
hostil projeviti evoji vzdělanost, vymyslili si romá
nek. „Čas“ činí jim reklamu větší než svým pole
bobům, hejtmanství jako by horlivý věřící „Casn“
píše feditelství, co ví oosudech uprchitků. Nevíme,
okázelo-li tolik spravedlivého vědomí, kdyš nadá
vali jiní v hospodách, když Štvali proti nim vmo
vinách; ale viděli jsme, že „moudře“ mičí, a in
spektor 6 olympským klidem přihlížel na Činnost
svých kultoralků a okem útrpným shlížel na abo
hou bytoat, jež odvažuje se protestovati proti ter
roru volných. Jeden jako vždy veliký přítelneu
trality, neutralisoval se '“k,že úplně pozbyl pamět,



-a kdyš úřad se tázal po osudech uprchlíků, podle
-pravdy a neutrality nevěděl, co říci. Opravdu velmi
slé, opustí-li pamět, tím bůfe, jest-li příčinou sr

-deční vada. Zejímavo by bylo pozorovatí p. M.Tak
bo vidim, jak běžík P. — nic nevědí o uprcblících;
běží k Rydlovům, kdež sodí vážná rada myslitelů

dobrakkjh u velikým filosofem, jehož učenost
však nějak nechce býti uznána; říkají, ževývyhnal Boha z hlavy a del se k těm, jejichž bů
břicho jest podle nového náboženství. Rada mou
drých, jak 6e na pokrokáře sluší, se zamyslí, v nej
čistě lásce topící se srdce pojmou úmysl: Při
spějme věci pokrokové, poblíme dva najednou!
M. sedne na kůň a jede, ujíždí, kloní se před
všemoboucím a podává raport: uprchli, nic ne
víme. A zaklnul hrosoě, až 8e pán musil podepřítí.
Tedy aprchli, vážně měří půda hroznou kroky
svými pán v místnosti, kde mocnost vládno. U
prebli. Ani nám nepřišli poděkovat, my jimtolik
příležitosti poskytli ktrpělivosti, když byli týrání,
ehikanování, my jim tolik radosti pocítit dali aoni
uprchli. Ubosí, ujměme se jich! Péro píše, stroj
pracuje, oko pátrá, aby ujalo ee nešťastných, u
rčerých k roztrhání. Utekli. Póro zdrábá ge, cítíc
blonbku bolu, jenž ozval se v útrobách milujícího
tatíka. Achich, běduje, pobíbaje Šíleně ulicemi a
sastavoje kde kobo,nezdráhejese vnikatii Y80u
kromé místnosti dcer Evinných. A já ji na rukou
nosil, když byla malá, já ji ošetřoval, já oní nej
lip mluvil, když jeem spal, já bych jí byl všecko

* dal, jen kdyby si byla chtěla koupit, a ona muae
chce opustit — či snad bojí de výdati jí penize,
jež ji náležejí. Exemplář otce! Uprchli, oddecbla
si učitelka, která bez jednoho dvacetiletého muže
nemůže a nemůže žít Uprchli, medituje učitel
mládeneček, suchouoký, když večer, pokochav se
a nerionými erdéčky, sedá k práci pokrokové, aby
ukázal zpustiost klerikální a přežilost forem cír
kevnických, a hned ráno posílá slečinku čichat,
alídit i v domu kněžském, kdo tak týrá ubohé
ovečky pokrokářské. „Uprchli“, stroule bledí shro
mážděcí „vážných“ mužů a voadných dam, když
sa šera v příjemném ovzduší v malém pokojíku
usedá ke stolu, aby oddalo se pletkám vlastním.
„Uprchli“, očime záře, bodře posvedá pobár
intelligentní „mož“, jenž „klerikální“ pomocí
se vyšplhal a nyní příjemně žije drabou vůní —
s Orientu. — Kdo s těch pokrokových lidí vzpo
mene, že žije Bůh, jenž zakasuje lež, jebož oko
epravedlivé nezatemní lesk erdel probnilých? Jim
všem platí heslo: Nám hřích se vší sladkostí, nám
moc byt i snásilím a porobou, nám rozkošBevší
sprostotou, nám je každý prostředek dobrý k zni
čení „klerikála“ — klerikál ať zhyne!

Z%Dobrušky. Pokrokářské depnnciantetví.
Učitelce M. po mnobých špičkách pro její prý
klerikální smýšlení byla dána dovolená k vůli ne
moci oa čas. V tom kdosi napsal do „Časn“, že
ujela s katecbetou. Hejtmanství nařídilo pátrání
řediteli Fuohsovi a učitelce zastavilo vyplácení

» slažného. Slečna se ovšem osobně přihlásila
4. Hjoa, ale služné ji vyplaceno nebylo. Tážeme
se p. inspektora Pelikána a ředitele Fachee: Pá
nové, jen povězte, v které etraně jsou dennncianti
a slomysloí pomlonvači. Má „Čas“ takovou váhu
u o. k. hejtmanství v Novém Městě n. M.?

Wo Dobrušky. Okresní škol. radě v Novém
Městě n. M. jsem 24. sáří oznámil, še se vzdá
vám místa katechetského v Dobrušce pro katar a
nervosu a proto, že jsem stále štván přívrženci
Volné školy. Za potřebnou dovolenou žádal jsem
i místní školní radu. Všem klepařám, kteří fanta
stické lži o mné rozšiřují, odponětím. Zvláštními
díky jsem povinen c. k, okr. hejtmanství a řediteli
Fuchsovi sa jejich starost o mé osudy. Pak není
divu, še „Čas“ a pokrokový tisk tolik si troufá
proti knězi. — „Hlasy Pok“ v . 40, píší, že
jsem denuacoval ačitelstvo naše ze snah po Volné
Škole. Vysývám p. inspektora Pelikána a všechny
dobrušaké učitele, ať povědí. kdy a v čem jsem
učitele denuncoval. Vědí-li, o čem jsem prostřed
aictvím naší c. k. pošty korfespondoval, ať povědí,
v čem jsem jim hleděl dkoditi. © Jan Vaníček.

ntomnpenci Apačů objevilisev Dobrašce,
Ne sice v indiánské barvě, ale v jejich běsnění.
— Na nic netušícího h.cba J. Burisna £ Křovic
ze bílého dne na náměstí vyřítilo se z uliček ně
kolik výrostků a členů dorostu jednoty „Sokol“,
povalili bo na zemí a násilím chtěli mu uemouti
odzoak křesťanských npociálů, jejž tento měl na
límci kabátu připevněný. V malé chvilce byl hoch
poset ranamia modřinamia jeho nedělníŠatska
žen. — Kdo nese za tento ulidnický, násilný čin
zodpovědoost? V první řadě ti, kteří již mládež
štvou k násilnictví a zdětí protí svým rodákům a
souvěrcům, s nimiž před několika měsíci ve Škole
Bedali, ve skutečnosti však lidé bez lidskosti, vla
stenci chlebaři, národovci bez lásky K národu, sle
židomilové. Uvidíme, jak starosta „Sokola“ pao
Petřík toto jednání posoudí.

Ovocnicko-hospodářská výstava

vÚpicl Bdružené katolické spolky z Úpice aokolí pořádaly na návrh dp. Emils Nováka ovoc
nicko-hospodářskou výstavu ve dnech 26. sáří až
6. října v sále p. Vil. Nyklíčka v Úpici. Výstava
byla s největší pílí, velice Jadně uspořádána a také
seé vbeobecně líbila. Výstavou tou poakéžáno ns
široké a záslužné pole působnosti. O květinovou
výzdobu mozi ovocem a o výzdobu jeviště, které

skýtalo pohled pohádkové krajioy, blavní zásluhu
má zahradník p. Fridolín Hetflejě a p. Ant. Jákl.
Každý návštěvník byl mile překvapen jak množ
stvím a různými drahy krásného ovoce,tak i krás
ným uspořádáním a výzdobou výstavního sálu. Ač
mnobý do místností katolických apolků zdejších
vstupoval s chladem, odcházel s výstavy plně
ospokojen, takže byla horlivě jiným doporučována
k problédnatí. Návštěva byla četná, zvláště rol
nictvo z venkova bylo znamenité zastoupeno. Na
výstavě bylo ovoce a hospodářské plodiny veške
rých obcí okresu úpického, pak z České Skalice,
Hořiček, Nového Bydžova, Kutoé Hory a Dolní
Rovně. Mezi ovocem jinde pěstovaným vynikalo
ovoce dp. Al. Nováka, faráře v Křeseticích, dp.
Prokops Holého ze Sloupna u Nového Bydžova
a p. Ant. Barcals, rolníka v Tubani. Ovoce pak
x vůkolních obcí a z Úpice svou velikostí a vzble
dem taktéž překvapovalo. Již po tři léta význač
nými pracemi poukazují místní katolické apolky
s dp. Em. Novákem v čele na vážnou a vděčnou
práci, směřující na hmotné zlepšení širších vrstev
lidových. Nejdříve založili jsme konsumní spole
čenstvo, které za uplynulá dvě léta téměř dva ti
síce korun členům svým získalo. Z minulého roku
dosud nevymizela z mysli velice pěkná květinová
výstava a letos důstojně řadí se k těmto dvéma
význačným pracem zdařilá výstava ovočnicko
hospodářská.

Z Nevepacka (schůze Dra. Šulce.) Pan
Dr. Šule, professor z Hradce Král., pozván byl
křesťansko-sociáloím klubem pro Jilemnici, Nov.
Paku, Jičín atd., aby uspořádal u nás v neděli
dne 30. září dvě schůze a sice ve Vrchovině a
v Oujezdě Kamb. Ve Vrchovíně měla schůze, v níž
p. řečník vyložil situaci politickou, průběh dů
stojný a klidný, čímž podán byl důkaz vyspělosti
zdejšího občanstva; v Oujezdě Kuub. věsk bylo
tomu opačně Při tom spravedlivě podotýkáme —
kn cti osadníků oujezdských to budiž řečeno —
že bouřlivé skončení schůse nezavinili oni, nýbrž
lidé z celého okoli i od Hořic písemně i ústoě
svolení, což zajisté neslouží nikterak ke cti pana
aranžéra, na něhož v Oujezdě Kumb. až kde kdo
naříká. Tito cizí, sem svolaní lidé, proměnili shro
mářždění klubu křesťansko-sociálního ve schůzi
barbarů, z níž, jak sám p. oujezdeký dopisovatel
v „Čase“ s radostí sděluje, museli naši lidé utéci,
aby nebyli ztýráni. Jest to zcela přirozené, neboť
kde je většina socialistů a anarchistů, tam ovšem
není nikdo jist svým zdravím ani životem. Učitel
Janků se prý chlubí, že drží celý Oujezd jako na
provázka a že musejí vějchni tancovat, jak on
píská. Jest věru jiš nejvyšší Čas, aby se občanstvo
oujezdeké z této otrocké závislosti osvobodilo a
rozhodlo ee: baďto pro stranu anarchistů anebo
pro stranu křesťansko-sociální.

Z Orlických hor. V nedělidne 6.t. m.
evolal pan poslanec Chaloupka do Liberka schůzi,
aby vylíčil dosavadní čionost říšské rady a sněmu
království českého. Neřekl nic nového než to, co
je už každému z novin známo, že totiž říáská
rada a eněm český, aby neprodělaly mnoho, neu
stavily dosud nic. Mezi stranou svobodomyslnou a
agrární dojde prý k užšímu spojení, o čemž už
vrabci cvrlikali dávno. Dále 8e zmínil, že prý
sociál. demokraté jsou nejnebezpečnější atranon 8
to mluvil pravdu. Soublasíme. Konečně se zmínil,
že prý klerikálové byli a jsou dosud moc výbojní.
Bodejť, oni sebou nechají vláčet, to by 8e jim
chtělo! Největší vinu ovšem nesou neohrožení My
slivcové, jichž přímé a poctivě mířené rány dělají
ve stroucboivělém agrárním houští velký nepořádek
azmatek. „Svobodomysiní“ s „agrární“ musí potom
neustále čistita vyklízet, proto se nemohoudostat
ku vážné práci. A ti „pokrokoví“ zas až příliš
skáčou do předv, takže zapomínají na to aejdůle
žitější a sice ohlédnout ae kolem sebe a opravit
si dřív avé vlastní. Ve schůzí přítomen byl zá
stapce pokrokové frakce rychnovské advokát Dr.
Štemberka, a posluchačstvo čekalo, že dojde kja
kémusi čištění ve straně agrární. Vádyť časopis
„Venkov“ a „Cep“ a jistotou tvrdí, že strana a
grární jest stranou nejpoctivější, stranou dobrou.
Než o konflikt úplatkovém aci mak. Čí nechtěli
alyšeti připomenntí na onen zápas Šemborky «
comp. se stranou agrární, který se nedávno ode
hrál? Dr. Štemberke si ani po svém způsobu ne
promluvil o klerikálaích krysách, a když jistý pán
řízným tónem upozornil pana poslance na otázku
semitskou, tu pan doktor zmizel. Shromáždění
chovali se k odchodu jeho zcela lhostejné. Schůze
za přítomnosti 92 osob se klidoé dokončila. Chy
běl tam ještě Rataj, už by to bylo hlačnější.

Z Rychnova m. Skm.„Co pak 30asi stalo
s naším „milým“, slavným professorem? — ptají se
často čtenáři „Obnovy“, hledajíce marně zprávy
o jeho čianosti. „Což snad se už obrátil na víru
křesťanskou amebo se dal na vědecké studium, aby
šákům svým — dobře jsa připraven — předmět
svůj řádně vyložití mohbl?* I kde pak, milý čte
náři! To první by bylo spátečnictrím a drubé je
Jenom vedlejším zaměstnáním. Vznešenější a dů
ležitější přece je vyváděti lid ze tmy a s poroby
klerikálů. O prázdninách. když propustil studenty
bez štomplovaného vysvědčení, věnoval svoji činnost
a pozornost ciblářům a poučoval je o náboženství
— (ovšem o potřebnosti jeho pro o'adý, boháči
vyssávaný lid — či ne?) a našel mezi nimi zvláště

jednu duši spřízněnou. — Dne 29. zéří šel prchodn
sářné své pokrokové svobody zaplašit tmu do
Solnice, kde měl přednášku: „O důležitosti sebe
vzdělání“. Krásný to tital! Ale kdo slyšel před
náška celou, poznal, že se můža i krásných tbemat
užití za záminku, aby se mohlo před shromáždě
ným obecenstvem, většinou jestě věřícím,aneb jen
nerozhodoým, hodně bašiti do tak zvacého kleri
kalísmu. čili po česku do katol. náboženství a do
blasatelů jeho, do kněží. Tém zvlášť oa jméno
umravočný p. professor nemohl přijít, nazývaje je
pouze „černými“ („ti černí“). (Což, p. professore,
pan rabln nenosí také černé Šaty?) Kdyá kdosi
p. profeasora interpelloval, proč jsko ředitel a
faktotam „Čítárny“ v Rychnově n. Kn. trpí tam
klerikální časopisy, odvětil, aby prý 8e poznalo
s nich to „klerikální“ bahno. Chcete-li, p. profes
gore, ukázat svým posluchačům, jak takové mo
rální bahno vypadá, přinešte do budoucí své před
nášky č. 10 z Knihovny Obnovy „Zrcadlo pokro
kového tisku“ a saškrtejte jim některá místa. jak
to činíte, když svým žákům půjčujete tendenční
knihy. V příčině žáků Vašich víme a pozorujeme,
že jsou rozvážnější oežli Vy a začíoají Vás pro
hlížet. Viděli jsme, jak mnobo studujících z rych
novakého gymoasia chtělo před Vaší předaáškou
odejít, neboť Vás znají, že všem vyznáním, zvlášť
náboženství židovakému, dáte pokoj, ale důsledně
bijete do katolicismu. Vy jste je však zdržel, aby
zůstali, slovy: „Nebojte sel“ Ale pak po před
nášce sám zbaběle, jako malé dítko, když něco
nepěkaého vyvede, jste se bál a poslal p. rogens
choriho — prý také velkého pokrokáře před Masa
rykom — k studujícímu na université, jeaž na
faru dochází, aby tam o jeho přednášce ničeho
neř:kal. Proto buďte ubezpečen, že víme, že Vy
a Vám podobní jen tam vítézite, kde poslucbačatvo
se Vás bojí, kde Vám nikdo neodporaje. Nepozo
rujete, jak lid na všoch stranách začíná 86 pro
bouzet a pomalu se vytneňuje z pout židovako
pokrokářských, která mu míšenci židovští na hrdlo
u ruce vbazovali? Vy se nomůžete dočkati, kdy
zavládaou zde poměry francouzské. Radíme Vám,
abyste avůj rozhled po poměrech světových a sp:
lečenských více „prohloubil“ a „acelil“, abyste jen
poněkud nahlédl, že to tak baed nebude. Vzpr
meňte na fiasko kongresu Volné myšlenky, na
složení naší říšské rady a oa ohromné tábory
katolického lídu. A abyste neřekl, že to s Vámi
nesmýšlime dobře, poradíme Vám některá themata
ku budoucím Vašim přednáškám, neboť kdybyste
jen pořád do klerikalismu tlouki, a mluvil jako
o červené karkulce, tu by si obecenstvo mohlo
pomysliti: Co pak ten p. professor za to od židů
dostává, že pořád haní náboženství křesťansko
katolické ?| Proto budoucně vezměte si za předmět:
Kdo zdražuje uhlí? — Kdo zdražuje obilí? —
Kdo vládne největším kapitálem? — Kteří lidé
tlačí se oa vlivaplná místa? — Kdo surovými
nadávkami zmařil disputaci učenců katolických
8 uěkterými členy kongresu Volnémyšlenky? ...

Z Čáslavě. Težkou a bolestnou ranou po
stiženo bylo v těchto dnech nejen c. k. gymnasium
naše, nýbrž celá veřejnost Čáslavská. Po kratičké
nemoci odvolán byl vážený a milovaný ředitel ú
stavu p. Jos. Novák. Zpráva o jeho úmrtí setkala
80 opravdu všude s hlubokou soustrastí, neboť kdo
nebožtíka znal, musil býti jeho ctitelem. Bylťvzo
rem pravého charakteru, mužem skrz na skrz Čest
ným a šlecbetným,jedním z těch, kteří zřídka86
rodi. V náboženském ohledu patřil ku zjevům
kterých prostřed intelligence nalezáme nyní tak.
málo. Přesvědóením upřímným křesťanem katoli
kem, spravedlivým do krajnosti k sobě i jiným.
Vzor učitelo vychovatele, otec mládeže, skutečný
kollega svých podřízsných. Není diva, že účast
při pohřbu konaném v úterý 8. října byla v pravdě
imposaotní, a že za pláče všech přítomných, at
mladých ať atarších, ukládána byla rakev na
vůz Severozáp. dráhy, kterou dopravena býti měla
do jeho rodisté Tábora, kam přál si býti pocho
ván. A jestliže lav s bolem ae 8 ním loučila,
Tábor s bolem a zármutkem upřímným bo přijímal.
[tam znali slaté jeho srdce, ideální dobrotu jeho.
Jsme přesvědčení, že na ném splní se jistě slova
Plsma: „Miloval spravedlnost, nenáviděl nepra
vost a proto připočtena mu bude koruna slávy
nebynoncí.“ Buď šťastna, duše zbožná*

Z organisace čáslavské. 28.zářípořádal
křest.fsociáiní spolek veřejnou schůzi na Žakách, na
níž promluvil p. Mučík, sekretář polit. dražstva
královóbradeckého, „O nutnosti sdružování se ka
tolíků.“ Řeč jeho věcná a jaená vyslechnuta byla
velmí pozorné a odměňována živým souhlasem.
Přítomni byli vedle zoačného počtn uvědomělých
katolíků i dva sociální demokraté, kteří však, ač
dvakráte byli vyzváni, aby přednesli své námitky
neb svá přání, k slova se nepřiblásili, dávajíce
tak zřejmě na jevo, že se všlia souhlasí. Ku konci
schůze přihlásilo se ihned 35 členů, počet to po

táditelný, nebot obec jest nereliká. Z okoli přítomní katolíci alíbili, te se o podobná sdružení
postarají také. Lze tedy donfati, že símě toto při
neso hojného užitku Jest to potřebí, neboť v 80u
sední obci Štrampouchu mají většinu sosiální de
mokraté pod vedením pokrokového pnedagoga, který,
pokud katolíků potřeboval, dovedl se velmi nevinně
tvářiti, ale když svábo cíle dosábl, k straně ato
lické je zachoval „nobl“ pokrokové, jek toho tot.



"demokratické listy přinesly dostatečné okásky. —
Soe.demokratický útočník, který na Žakách v době.
volební zasadil Frant. Podolákovi smrtelnou ránu
kamenem, odsouzen byl těchto dnů v Kutné Hoře
na tři roky do těžkého žaláře. Červené bratrství|

z Her Kutné. Katolická jednota svVojtěcha na HoráchKntných pořádá v neděli dne
13. října 1907 ve spolkových místnostech „u Roh
liků“ přátelský dýchánek. Program: 1. Proslov.
2. Věštec svému národu. Solový a dramatický
výstup. 3. Blázinec pana doktora. Veselohra o 1
jednání. 4. Z cest Amora. Salonní výstup. 5. Po
slední dva zlaté. Dramatický výstup. 6. Náš vkus.
Salonní výstup. Po vyčerpání programu tombola
a při hudbě volná zábava. Začátek o půl 8 hod.
večerní. Vstupné 40 hal., v předprodejiu p. A.
Ontla 30 hal. Čistý výnos ve prospěch „Všeodbor.
sdružení křest. dělnictva.*

Z České Bělé. V neděli dne 29. m. m.
konala se v hostinci „u Křížů“ v Česká Bělé dů
věrná, velmi četně navštívená schůze mládeže,
které vedle téměř veškeré bělské mládeže sú
častnilo se i množství mládeže cizí, potom rodiče,
mistři a zvláště členové obec. výboru v Č. Bělé,
p. starosta Kubát z Jitkova a j. Schůzi zahájil ve
3 hod. jménem svolavatelů p. V. Grodl, kolářský
dělník, který, uvítav všechny přítomné a představiv
p. red. Fr. Šupku, za čestného předsedu navrhl
I. radního z Č. Bělé p. Frant. Požára, faktora, in
teligentního a různého to katolíka, kterýž všemi
hlasy byl zvolen. Za výkonného předsedu potom
zvolen byl p. Jos. Fiedler, syn rolníka a p. Váci.
Jakeš, syn rolníka, za zapisovatele. Pan předseda,
uvítav všechny, žádal, aby každý, ať je mínění
jakéhokoliv, klidně vyslechl řečníky a potom,
jestliže by nesoublasil, nebo něčemu nerozuměl,
hlásil se o slovo. Prvním řečníkem byl p. Ant.
Rakušan, kovářský dělník z Č. Bělá Promluviv o
příčinách rozvratu společnosti, o rozbáranosti
rodinné, o odkřesťanění rodiny, ukázal, jak z ny
nější školy, kde Bůh se pouze trpí, vycházíi
prostřední dítě e mnohými sice vědomostmi, avšak
nevychované pro budoucí život, a žádal veškeré
mladíky, aby mezi sebou ge vzdělávali zejména
ve věcech, které denně pe přatřásají, v otázkách
hospodářských i náboženských a nedali se odtr
hnouti od Boha nepřátely, kteří zvláště na mládež
mají namířeno, vědouce, že čí mládež, toho budou
cnost. Řeč byla se souhlasem všech přijata. Pak
uděleno slovo p. redaktorovi „Štítu“ Fr. Šupkovi.
Týž ukázal na dva tábory proti sobě stojící, z nichž
jeden jde v před s Bohem a druhý bez Boba.
Ku kterému táboru se přidáme ? Podrobně ukázal
p. řečník, jak který tábor pracuje v ohledu ho
spodářském, mravním A společenském, a žádal
přítomné mladíky, uby dobře uvážili, kde je
pravda, kde více poctivosti a dle toho aby jednali.
Vše vyslechnuto s bouřlivým soublasem. Třetím
řečníkem byl p. Jan Jakeš, syn rolníka. Ukázal,
jak za našich dnů stále ozývají se hesla: pokrok,
osvěta, svoboda, věda, pravda atd. —ale ti, kteří
plnými ústy vykřikují tato hesla, jsou svým jed
báním daleko od nich. Kde máme hledati pravdu
a pravou osvětu? Jedna jest, pravil p. řečník,
pravda, jeden pramen svobody a osvěty a tím
pramenem vší pravdy a všeho dobra, tím oflem
všeho bytí jest Bůh; a ten, kdo nás od Boha a
církve vzdaluje, ten nehledá pravdu, ale lež a
tmu a proto spojme se pro obhájení pravdy ve
sdražení. Slova tato doprovázena byla hlučným
soublasem. Čtvrtým řečníkem byl p. Váci. Grodl,
kolátský dělník. Vysvětlil, v jaké nedůvěře a
v jakém ústraní žila mládež bělská; kéž to pře
stane! Buďme bratřími: vzdělávejme ne navzájem,
poučujme, varujme před výstředností, žijme
mravně! Celé vystoupení p. Grodla zamlouvalo
89 nejenom obsahem řeči, ale i způsobem řečnění
a pohotovostí. Nato místní kaplan dp. Jos. Tužín
vyložil přítomným, jak si budoucí organisaci před
stavuje a žádal všechny, kdož přistoupí k orga
uisaci, po případě kespolku křest. mládeže, aby Be
příští neděli shromáždili v záložně, jejíž místnosti
velmi ochotně byly starostou záložny p. Požárem
propůjčeny; tam se uradíme o dalším postupu.
Kdo by nepřistoupil, nebudeme se ho stranit,
vždy v našem krobu nám bade vítán. Schůze
nkončena byla doslovem Víta Valenty, pekařského
učně, který všechoy, zejména mladší žádal, aby
bez bázně se přihlásili k organisaci a postavili
se v boj pro Boha a vlast. Na to zaburácel sálem
chorál: „Svatý Václave, vévodo české země... „
a k organisaci ae hned přihlásilo 65 mladíků. —
Slibný začátek jeme učinili a nyní s Bohem apro
Boha půjdeme bez bázně vpřed. Od schůze stále
nám nadávají nepřátelé naši, ač ani v nejmenším
jim neubližajeme. Nemohou tu zášť ke všemu
slušnému a křesťanskému zakrýti. Před očima
lidí slušných a vzdělaných jeme řádnými; a ja
kými jsme před očima lidí jiných, na tom nám ne
záleší. — Organisace katol. mládeže v Č. Bělé,

Přednášky © „Volné myšlence“ vo
Smiderech. V neděli dne 29. září odbývala u
bás místní organisace důvěraou schůzi, v níž pto
mluv! dp. P. Jemelka o snahách volných mysli
telů a dp. P. Filip Jan Konečný o kongresu Volné
myšlenky v Praze. Pozvání byli téš volní mysli
telé amidarští, ale ti, kteří nepřišli, byli — volní
myslitelé. Patroě báli se pravdy. Předsedou zvolen
byl p. brabě Mensdorff z Chotělic, místopředsedou

p. Chmelař ze Lboty Smidareké a zapisovatelem
p. Dejl, sedlář ze Smidar, Dp. P. Jemelka pravil,
že Volná myšlenka chce náboženství a vliv jeho
úplně odstraniti. Zaujímá vůči náboženství vůbec
a katol. zvláště stanovisko naprosto nepřátelské.
Je to tedy adražení nejen beznáboženské, ale
protináboženské. — Kdo však může mysliti, že
zlepší se společnost lidaká, odejme-li se jí nábo
ženství? Měl-li kdo příležitost seanati, jak působí
náboženství v jednotlivci, rodině, společnosti, to
naprosto tvrditi nemůže. Volná myšlenka prý chce
odstraniti škodnou moc autority v oboru nábožen
ském. Mohl by si každý mysliti, že pouze škodnou
moc chce odstraniti, ale tomu tak není, nebof
volní myslitelé obtějí odstraniti veškeru antoritu
náboženskou, potírají náboženství křesťan. vůbec.
To vysvítá z toho, jací lidé jsou atoupeuci Volné
myšlenky. Jsou to zednáři, okultisté, soc. demo
kraté, positivisté, anarchisté. Je tedy viděti, že
Volná myšlenka obsahuje v sobě všecky živly
protináboženské. Dále Volná myšlenka mlaví o
vědě, kterou chce nahraditi náboženství, ale ne
mluví o určité vědě; mluví o vybudování vědec
kého názoru na svět. Než jaký jest ten vědecký
názor na svět? Boha není, nesmrtelné duše není?
po smrti není žádné odplaty, žádného trestu,

člověk je nejdokonalejší bytostí mezi ostatními—
Když se jich tážete, jak povstalo tvorstvo, řeknou
vám, že z hmoty a hmotaže je věčná. My bychom
konečně připustiti mohli, že hmota je věčná, ale
nikoli sama od sebe. Jisto jest. že hmota byla
kdysi v ohnivém stavu, pak se ochlazovala, a tak
povstal vývoj tohoto světa. Na něm jest život:
byliny, zvířata, člověk. Jako základem všebo
počítání jest jednička, tak také pro život
vynašli takovou jedničku a tou jest buňka.
Než po vší své námaze přišli k tomu, že
není možno, aby z hmoly neživé vyvinula Be
buňka. Oni ováem řeknou, že jest t» požadavek
vědy. Než přece, i když připustíme vývoj, jehož
výslednicí jest člověk, nalézáme propast nepřekle
nutelnou mezi člověkem a zvířetem přicházíme
k rozdílu, který nevysvětlí nikdo bez Vyšštho či
nitele. Dále řečník vysvětlaje význam slova kleri
kalismus; praví, že někdo může zneužiti nábožen
ství k dosažení nějakého účelu, ale že ti tidé,
kteří bijí do klerikalismu, brojí proti náboženství
katolickému. Dále vyvrací náhled. že by dogma
bylo nágilnictvím ua rozumu lidském. Kouečně
zmiňuje še ještě řečník o kulturoím programu
Volné myšlenky, kterým jest negace náboženství
křest.; vyvrcholením této negace jest vystoupení
z cirkve, 4 dokazuje, že to, co oni nazývají vol
ností, jest otroctvím, pravá však volnost že záleží
v tom, že já si dělám to, co já chci (a ne cv
Volná myšlenka). Patrno tedy, že Volná myšlenka
stojí na stanovisku úplně bezuáboženském, proti
náboženském, že bojuje proli pravdám nábožen
ským. Nezbývá nic jiného, než přijati ten bij,
nejen v theorii, znáti totiž to, co věřití máme a
rozuměti tomu, ale i prakticky, t. j. zmažile a
neohroženě Sspojovati o v jeden celek. jako jiné
strany a tak čeliti útokům nepřátel. Řsěník od
měněu blučným potleskem všech přítomných. Nato
po malé přestávce ujal xe slova dp. farát Filip J.
Konečný. Pověděl, jak došlo k této přednášce ve
Smidarech a způsobem zábavným vylíč.l, jaký
dojem působil na něho kongres pražský. Zmínil
se napřed o přípravě a repregentaci kongresu.
Nebyl určen s počátka pro Prahu, ale do Buda
pešti, kde jsou zednáři ve foru. Přijdou beroové
(brdinové) ducha, začalo se provolávati, přijde
repregentace vědy, přijdvu generálové ducha, aby
seavětštili myšlení evropské na základě vědeckém.
Přijde Haeckel, Lombroso, Gorkij. Než — podi
vejme se na tyto generály. (Gorkij proslavil se
jako spisovatel; leč v době, kdy Rusové vedli
těžký boj, ve kterém je povinností každého vla
stence, aby 80 vlasti ajal, Gorkij nejen že se
vlasti nevjal, ale ze svého honoráře věnoval veli
kon sumu násilnické revoluci. Lombrcao, italský
prof., který ve světě liberálním získal si mnoho
přívrženců, prohlásil ruku úplně nevinného člověka
za ruku vrahovu. Ejhle věda! A co Haeckel? Jemu,
též „volnému myalitali“, ad odborafků na slovo
vzatých byla dokázána veliká vědecká mělkost a
docela i rafinovaná nepoctivost. Či Tachirn, Zenker,
Myslík, Pelant, Lederer. Černý, dr. Bartošek, dr.
Drážďák mají býti těmi generály ducha? Čím pak
ge proslavili? — Z univ. profeasorů byl na kon
gresn jen prof. Krejčí, který veleben jest zvláště
mezi učitelstvem, kterého volní myslitelé velice si
váží a za svóho přívržence prohlašují. Ale vždyť
Krejčí volaost popírá, neboť je naprostý determi
nista. Z medicinské fakulty ani jeden, zčeské fak.
právnické ani jeden se nezůčastnil. A tohle mají
býti beroové ducha, to má býti ta representace
vědy! To že má býti avětový kongres Volné my
šlenky? Nikoli. To byl sjezd lidí zavile nepřátel
ských vůči náboženství, zvláště proti katolickému.
Řečník se dále amínil o programu Volnémyšlenky,
o kterém se na kongresu mluvilo a ke konci o
diskusi v Plodinové burse, kde volní myslitelé,
aby nentrpěli porášky, hned předem odstranili ji
tím, še naprosto porušili volnost slova, oebof naše
řečníky ukřičeli a tím podali důkaz, že, ačkoli
„volně“ myslí. volnost slova svým odpůrcům na
prosto odpírají. Doznal p. řečník, že takový zášti
lný boj proti náboženství, jako byl v Plodinové

burve, neviděl ještě nikdy a še není větších od

půrců volného myšlení nad „volné myslitole“, kteří
Da ejezdó v Praze vyklubali se jako největší otra
kářivolné myšlenky. — Odměněn byl opětně řečník
salvou potlesko, a poněvadž nikdo k slova 6e ne
přihlásil, byla po vzletných alovech p. Podzimka
ze Sobčic p. předsedou tato poučná a zajímavá:
schůze skončena. Jest jen litovati, že účastenství
nebylo větší. Je to snad dílo téch volných mysli
telů smidarských, kteří se oto postarali, aby lidé
o nich správné poučení býti nemobli Nož právě
tou svou nepřítomností a tím svým strachem, pro
který se nedostavili, doznali u uznali volní mysli
telé amidarští svou porážku.

Z Výravy u Černilova. V nedělidne
6. října konala Se u nás vzácná slavnost, která
utkví hluboko v myslích všech výravských kato
líků. Byla totiž v naší obci poavěcena uová, pro
stranná mešní kaple sv. Jana Křtitele, kterou ka
toličtí občané výravětí se značným nákladem obě
tavě byli zbudovali. Kolem 10. hod. dopol. přijel
do osady ozdobené stožáry a četnými prapory za
zvuku budby a střelby vldp. ovětitel Jan Seidl,
děkan černilovský. Uvítán byv celým obecním za
stupitelatvem a družičkami, vykonal za assistence
dpp. kaplabů černilovských a dp. V. Kozv z Lib
řic posvátný obfad posvěcení kaple a skvostného
uměleckého oltáře. který byla darovala sara paní
Zilvarová z Výravy. Po kázaní dp. Jos. Mynarika,
kterýpromluvilodůležitostiuáboženství,obětoval
vldp. děkan první mši uv, a pak i sim v delší
promluvě vybldl přítomué, aby vážili si své sva
tyňky, nezapomínajíce při tom na svůj kostel ma
teřský | Celá tato slavn st, na kterou budeme
dlouhou dobu sradostí vzpomínati, byla skončena
odpolední pobožnosti. Dávná tužba sbožných o
sudoíků konečně uskutečněna za velikého nadšení
všech věřících.

Výbor av-Josefsaké Jednoty v Hra
nově vzdává tímto srdečné „Zaplat BůhI* dp, Ja
roslava Šonrkovi, faráti v Hronově, za laskavé
darování mnoba svazků cenných kaih.

Různé zprávy.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati ee v knihkupeciví p. Františka HovorkyvŽitnéuliciavprodejinovinp.M Vlčkana

Přikopech.

Proč neuznávají zázraků? Francoasský
spisovatel Huysmana ve své koize o Lurdech od
baloje příčinu, pro kterou mnozl volní myslitelé
popírají očividné zázraky v Lurdech. Píšet: „Dnes
skoro všichni lékaři jsvu přesvědčeni, že staré the
orie problémů uzdravení nerozluštily, ale jako
vždy namábají Ba celou nesuadnost nějak jinak
pokřtiti. třebas jeu jménem nezoámých. dosud ne
zbádauých sil, uby se na okamžik vyhoui. Jak
jeu by mohli přízaat: zázrak? Jinak vyrostli, víra
odhodili jakožto dětinskou — ažije se jim bez ní
dobře. Kdyby měli uznati tu zázračnou Pannu,
potom i Kristus by byl Bohem, pak by ten kate
chiemus nebyl dětinský, byla by církev a dogma.
Museli by pokleknouti u nohou kněze, runobé
vášně zanechati. Zázrak je konec hříšných rozk ši,
pocbopitelno tedy, proč nepřijatelný. Proto raději
nechtějí vidět. Proto i klinika Dr. Boigsarie, ačkoli
otevřena všem, jest jimi tak málo navštěvována.
Bázeň před vírou!l“ (Nový Život č 8.)

„Všeedborové sdražení kření. děl
nietva“ (ústředí v Hradci Králové) bude nyní
podávati veřejnoati měsíčoí zprávy o své Činnosti:
podpůrné, aby bylo všem jasno, jak úkol svůj
mezi dělnictvem svědomitá pluí. — Během měsíce:
září bylo členstvu vyplaceno podpor: v nemoci
504 K 94 b (od 1. ledna již 5878 K); v neza
městnanosti 64 K7 b (od 1 ledna již 879 K 91
h); stěhovací a cestov. 30 K (od I. ledna 154 K93.
h); pohřebné a právní ochrana 100 K, (od 1.
ledna 266 K 46 h); mimořádné 5 K (od I. ledna
51 K). Věnovalo tedy „Věšeodborové sdražení“
svému členstva na podporách v září 704 K lh
(od 1. ledna do 30 září t. r. celkem 7230 K 30
b). Kromě toho dostává každý člen týdně zdarma
časopis „Práci.“ Chováme pevnou naději, že během
doby nebude katol. osady bez organisace katol.
dělnictva. Potřebné informace o založení odbor,
dělnické organisace ochotně každému sdělí „Vše-
odborové sdražení křesť. dělnictva“ v Hradci Kr.

Na prospěch obcí pracuje se leckdes
velmi málo. Zasedání zem. sněmu království čes
kého v minulém týdnu zřejmě ukázalo, že obce
české málo všímají ai svého prospěchu, ač 8e jim
podává leckdys pomocná ruka. Tak na př. městu
Benešovu udělil suóm 26.000 K podpory na stavbu
vodovoda a městu Jesenicím sa týmž účelem po
skytauto 10.000 K. Zavedení zdravé pitné vody:
bývá jednou s nejdůložitějších otázek v našich.
obcích, ale povolaní činitelé sa do jeji luštění tak:
sřídka pouštějí.

Z říše dobrých mravů. Na důsseldorí
ském sjezdu pro potírání obchodu s děvčaty pro-
hlásil protestant Bohn, že v Německu veplatí pro
stitace za nemravnost. Tak na př. jistý purkmistr
v Sasku, který dal nevěstkářskou koncessi, jet.
členem provinciální synody, jiný, ředitel pivovaru



který finepcoval podobný ústav, jest členem obecn,
církevní rudy. Členové městské rady v Brémách,
kteří ostře vystapají proti nevěreckým pustorům,
bájí nevěstince. Hlavní branou prostituce do Né
mecka jsou Sasy a Bavory; tudy z Uher, Čech
a s Rakous nejvíce děvčat vydává se do Němec.
Majitelé těchto ústavů vydělávají veliké peníze
(až 100.000 marek ročně); obchodníci děvčaty, vět
šinou židé, mívají u sebe až 30.000 marek. —
Věru kultura německá.

„Jitřenka“ jest nový lidový časopis,há
jící zájmy českoslovanských žen katolických. Ut
z obsahu |. čísla seznáváte, že tu vydavatelka a
redaktorka sl. F. Jakubcová, známá a osvědčená
pracovnice na poli křest. sociálním, vytkla si cesto,
která jistě povede ku prospěchu především katol.
žen a dívek dělvických. Dopište si o číslo na u
kázku pod adresou: Admioistrace Jitřenky ve
Vráovicích, Barákova al. 330. Číslo za 4 bal.

Uvědomělost vollčstva raského nej
lépe vyznačena jest tím, že na př. v Petrohradě
samém účastoilo se voleb do damy právě 69%,vo
ličů. Na venkově jest to ještě horší. Nedivno pat,
že do dumy dostanou se nejen lidé nezpůsobilí,
ale také revolucionářští.

28.000 sirotků jest dle zprávy zem
ského výboru v království českém, z nichž možno
pouze 4000. podporovati. Na jedné straně život
rozkošnický a zde tisíce arotků v bídě a Často i
v mravním kalu strádají.

Důsledný evangelický farář. Vovoj
nemocnici v Brně oběsil se jistý vojín ze etrachu před
"operací slepého střeva. Erangelický farář z betlemeké
kaple v Brně, požádáu byv správou nemocnice, aby
vojína pochoval, odepřel ; prý ramovrahů nepochovává.
Na ryoblo objednán býti masel voj. ev. kazatel z Vídně,
jenž o hodinu se opozdil. Zajisté že brněnský evan
gobcký farář pro své jednání měl důrod a spráruě
jednal. Kolik pohany by by! sklidil katol. kněz, kdyby
vojín býral katolíkem a kněz pohřeb byl odepřel!

Pre kuchyňskou potřebu pořídímesi
tržel pro celý rok, kdyš na obrabě záhonků sojeme

Kadotavoa petržel. Získáme tím nejen kořeninu vý
bornou, ale soočasnš si ozdobíme záhonky v zahradé.
Kadeřavá potržel so daří všude a veje se kdykoliv od
jara do jeseně,

Mouka z=tmehne s zhořkne, nechá li se
v pytlechstáti ve tmavé mfatnosti. Monkn třeba uklá
dali do vzdušných trahel na půdě anebo do avětlé,
-vadašné komory; nejméné jedaoa týdně ee musí pro
míchat, provětrat, sice bude pečivo míti příchuť po
ztuchlině a špatně bude ztravitelné.

Ochranné pásky ma stromech vybo
vují svému účelu jenom tenkráte, když jeou decimetr
široké, úplně kmen objímají tak, že není aní mfstečka
nechráněného, dobrým lepidlem stále jsou natřené a
naboře drátkem ku pni tak přitažené, že hmyz ne
můče pod ním pronikuont do koruny. Lopidlo narno
během roku několikráte obnovit. K jaru ee pá-ky
odejmon, spálí, při čemž pod nimi nihromad'ný bmsz
se zničí. Z jara, dříve vež hmys oživne, ob ovujeme
ochranné pásky a po celé léto v dobrém s'a+u udr
žojeme na všech stromech v sadě i podél cest. Natí
réní kmenů přímu bez pásek aneb obvaz povtíslový
neproupiva.

Chudák millomář. AcerickýmilicnifR>
(okefe.ler měl leni 288 milionů koron příjmu (denný
792.090 K, za bodina 45009 K). A při tomto ohrom
ném bohatství jest stále churav,

Z židovského ráje. V Uhráchjest 5762
velkostatkářů, z nichě je přes 2500 židů. V té záplavé
didoveké zapadla již témét polovina vlastníbo uher
vkóho velkostatkafsrva. Z e nejlépe viděti, jak te Ma
ď-rům vyplácí přatolatví didovatva.

Zisk petrolejařského trustu americké.
bv před málo lety č'nil za rok na 90 milionů dolarů;
nyní ovšsm jest ješté Caleko větší. Tak voř-jní ss u
Aitá lid

Výhřevnost uhlí na delšídobusozachová,
když so uhlí konservaje pod vodou. V nádržkách vy
zděných chová se uhlí pod vodou sž do apotřebaní
Tekto ztrácí ablí na výhřevnosti za 12 měsíců pouze
B procenta, kdežto jinak ztrácí až 25—30 provonr, což
při nynější stoupající drahotě uhlí jest ztráta značná.
— Patrno, de velice vlhké eklepy hodí sa pro uhlí
výborná.

Listárna redakce.

Dopis z Pardubic ua ipsinuaci „Východ.
Obzora“ příště. Další dopisy z Dobraáky, z Rych
nova n. K. a z jiných míst odkládáme též do čísla
příštího.

Listárna administrace.
JS.. Č „Obnova“ zaplacena do 1. července

1908. — Čas. Úvaby roč. XI
A. M. Do 31. prosince 1907.

Přímé dohodnulí žádoucno.

vagony při cenách nejlevnějších,

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 5. Hjna 107 1

bl pence K 16-80—17-80, Hta K 15-80—18-80, ječmeneK 11:00 1900, prosa K 18 00—0000, vikve K 12—
18:—, brehu K34:00 —36.—, owa K 660—740,
čočky K 36.—40—, jabel K 32 00—24—, krop K
2400—4200 bramborů K3:80 —3:00, 1 hl jetelového
semene bílého K —— ruského K ————— !
mínka červ., K ————, 1 hl. jetelového 6 ——
máku K 42 00—, Iněného semene K 20——34—, 109

otrab K 14:00——00, 100 kg pleničných
otrab 1800 ———, | kg másle čerstrého K 316
—240, 1 kg másle. převařeného K —0 —,
1 kg sádle vepřového K 1:02— 196, 1 kg bvafoha K
0-28—0-33, 1 vejce K 0-06—0'07, 1 kopa okurek K0—
000, 1 kopa zelí K 6:00 — 700, 1 kopa kapusty
K 140—2:00, 1 hl cibule K4:00—0'00, kopa drob.
geleniny K 1:00—800, 1 pytel mrkve K 1'40— 150,
1 bečka brušek K 000 — 00—, 1 bečka švěstek
K 0— 0:00, 1 bečka jablek K 0:00—00:— Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 5. sóří 1907 odbýraný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 136 bektol., žita
169 ječmene 184, ovsa 284, prosa 7, víkve 0, bra
cha 3, čodky 2, jahel 00, krup 00, jetelov, semínka
0, Iněného semene —, máku —. — 3.) Zaleniny:
zalí 169 kop, okurek — kop, kapusty 70 kop, cibale
40 hl, drob. zeleniny 60 kop, mrkve 40 pytlů,
brambor 216 hl, salátu — kop. — 3) Ovoos: jsblek
80 hl, hrušek 40hl, dvostek beček 20. — 4) Drob.
dobytka: vepřů O kusy, podavinčat 698 kasů.

CEICEIKEICOI X CODLODGOICOÍ

sr SvětoznámýW
pravý

malínský křen,
z nejlepších křenovek u Malína,

zasílá proti dobírce neb dla dohodoutí bez do
bírky v každé době roční a sice:

prima I a, u, 90 h,
primaIa,- . 80h, kg
silný obkludový 70 h, :
prostředně silný 60 h,

jakož i veškerou zeleninu, cibuli, česnek,atd.
za ceny nejlevnější

J. ML.Tirečele,
Kutná Hora.

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové
nabízí 8%-lení knihy:

l. Malý katechismus
katolického náboženství.

„Cena I výtisku vázaného 30 b.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena | výtisku vůzaného 64 h.

3, Velký katechismus
katolického náboženství.

"ena IZvýtisku vázaného 90 h.
Katechismy jsou schváleny na valné schůsí biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z o. k. školního kniho
skladu s 189, slevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. školních rad, nýbrž za 11
Jistků — jež pojednom vlepeny jsou 8 příslušným vy
evětlením do každého výtisku — vydají Be 2 výlisky pří

adného drubu katechismu pro chudé, Dle poměru, v jakém
Řatechismů pro tu kterou školu zakoupeno, acela spraved.

livě dostane se poměrný počet (přes 189/,) pro tutéž školuzdarma pro chudé.M 2S EAEENC“

8 Učně $
k dobrému naučení aehodinářství

přijme

Frant. Oktávec,
hodinář a zlatník

Hradec Králové, vedlahotelu „Merkur“.

GONONONONONONONONA

Z »vČasových Úvaha doporučujeme
nyní k horlivému čtení a šíření zvláště tyto
spisy:

Zpráva o sjezdě českoslovanských
katolíků v Hradci Králové,

(V knížce té uvedeny jsou všecky velice po
učné přednášky řečníků.) — Cena 24 hal.

Husité jindy a nyní.
Cena 24 hal.

Zdomácnosti sociálních demokratů.
Dva díly po 16 hal, dohromady za 32 hal.
Brožury ty vrhají ostré světlo na neupřímnost,
sobectví a švindle sociálních demokratů. (Oba
díly vyšly již ve druhém vydání.)

Svobodná škola,
Cena 8 haléřů.

Manželství přirozené a svátostné.
Cena 8 haléřů.

Útok prof. Masaryka na církev ka
tolickou.

Cena 32 hal. Jest to velice praktický obranný
spis proti různým pomluvám katolické církve, jež
právě v nynějším čase z úst našich protivníků
se ozývají.

Pro katolíka, který chce se zdárným vý
sledkem hájiti na veřejných schůzích a proti
nepřátelskému tisku svoji církev, jest četba
těchto spisů nutná.
Při hromadných objednávkách spisů zde udaných

poskytuje se značná slova, — Objednávky obratem
vyřídíadministrace „Casových Úvah“ v Hradci
Králové.OVLIOCDEDUDE

SYO

Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:R

ň Praeparatio ad Missam:
VY Gratiarum actio post Missam, :
U Obé za I K. Po přání prodá se:

i jediné Gratiar. actio za 60 h.

B> Nové: "AG
Casus reservati dloeoesis

Reg. Hradecensis
(juzta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186, 18r)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

"mátu 1 kus za 8 h, 10 kusů frko 70 h.

Připomenutí o slušném se AE
ohování v ohrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 30 h, 5 kusů za K 1.20.

Bisk. knihtiskárna v Hradci Králové.
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PBS M
Důležité upozornění.

Vys. důst. duchovonsivu, kenvontům, volectik.
čeholim, úslavům s penelonátém!

Osnamoji velect. P. T. svým příznivcům A zákts
píkům, že rozšířiv svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
sa stoupající drahoty byl a to, levně s spravedlivé po
sloužiti zbofím nejlepším. Proto jest mi umožněno při
odebírce aspoň tří s veškerého sbojí čítatí ceny

tuctové jako pro obchodníka, abych dokátal, že možno
dosad s velkou výhodou potřeby své u firmy křesťanské
obstarati. 

Na skladě u velikém výběru mém zboží: mýdla
tosletní, hygienická ve všech vůních 6 cenách. Kartáčky
ma suby, pasty, crémy, ústní vody. Kartáče na vlasy,

hřebeny,kosmetiky, barva na vlasy, vůné ve stkvostnýchkasetách pro dárky, osvědčené crémy a mýdlak holení,
ovskoujené břitvy anglické. Velký výběr ox obných jehlic,
dámských hřebínků do vlasů a vůbec veškerého drahu
toiletních potřeb.

Rovněl všelíké pobřebya Ps vlásenkářské vyrábím.Vlasy ustřihané nebo vyčesané kupují sa nejvyšlí ceny.

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna,————
Pllně čtěte

a všude rozšiřujte
velice časový a pro obranu katolictva vysoce
důležitý spis:

Zrcadlo
pokrokového tisku.

Piše Pozorovatel.

Obsah:

I. Pozoruj, čtenáři, jakými podivuhod
nými příklady učí pokrokáři bratrské
lásce, pro kterou na oko tolik horují.
Poznej, jak drsně a úskočně ze 80
beckých příčin sami mezi sebou bojují. 7

II. Viz, katolíku, jakou sprostotu metá
pokrokový tisk na katolictvo . . - 156

JIT. Čti, katolíku, jak pokrokový tisk lže
zvláště o katolictvu a jak jest násil
nický © . 222

IV.Doslov..< -©+++* „2.32
Přítomná kniha dokazuje pádnými příklady, jek

pokrckový tisk sesurovuje náš národ nískými sprosto
tami, jak pokrokové listy o katoliotvu nestoudně lhon,
jak převracejí ze sášti proti nám pravou vědu, jakých
zákeřnických podakoků užívají, aby štít katolictva
potřísnili, atd.

Jest to nutná kniha pro každého křesťanského
sociála, který při růsných sobůsích mé odhaliti pravou
povahu těcb, kteří proti nám pod falešnou rouškou
osvěty bojují.

Každý se může z kniby poučiti, jek rafinovaná
aloba, jakó násilniotví vůči katolíkům řádí v listech
pokrokových.

Stran 328. Cena 1:70 K franko.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.V"

Kupte si důkladnýspis: Wit

7 domácnosti sociál. demokratů,
Řada I. Píše J. P. Hradecký.

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah o Hradci Král.

Za slavnostol, upřímné a přátelské vyprovození při odchodu mém « Píseéné na
odpočinek do Žamberko, jakož i sa všecko láska a přízeň mi věnovanou po všecka
léta mého farářování v Písečné vzdávám

<eý nejsrdečnějšídíky f=
Vysokorodémupana patronovi Dru Frant. hraběti z Liitzowů ns Žampachu a jeho
epanilomyslnéchoti, ct. hraběc. patronátnímu úřednictvu v čele s p. Václavem

Jěkem, braběcím důchoduím na Žampachu,ct. obecnímu zastupitelstvu v Písečné

s obecnímstarostou p Frant. Halbištátem, ct. místnímu učitelstvu, ct. spolkudobrovol. hasičů v Písečnés velitelem p. Jos. Sklenářem, ct. četnému banderiu
s náčelníkem p. Janem Vrbou, ct. hudební kapele písečenské s kapelníkem p. Ant.
Musilem, všem milýmmne doprovázejícím školním dítkám, zejména dárkyni oné
krásné kytice, všem milým osadníkům, zejména z obce Písečné, kteří v tak hojném
očtu mne doprovázeli,a konečněmému milému spolnbratru, administrátoru p. P. Janu
aškovi dávám tímto upřímné

ACL s PánemBohem! +)
V Žamberku, 6. „íjna 1907. '"Tom. Fiala,

farář na odpočinko.

a >6 c I ; *
ILIJA RADULOVIČ,

>. [BE velkodílna umělecko-zámečnická
nm sestrůjný závod železářský — a

V PŘEDMĚŘICÍCH U BRADCEKRÁL.
m. Vyrábí a nabízí za ceny nejlevnější při provedení ne
K/ | přesném a uměleckém: Železná vrata vjezdová, železnéploty
4 od8K výše, železné schody rovné | točité, železná okna k to
uč! várnám, stájím a ]., balkonová a schodišťová zábradlí, náhrobní

mříže, cerny, kandelábry, korunní lustry, svícny, rámy a veBkeré jiné předměty přepychové ze železa, bronze, mosaze a

s ědě dle dodaných neb vlastních výkresů. a
Na přání navštívím I“ T. pp. interesenty osobně neb

. případnénávrhy a rozpočtyobratempošty beznároků na

j. | BMhrada.— hápožtuná uznání mobu
: g Cent mírné — provedení nejlepší. u

Pouze do 15 řijna potrvá
1] ,

| |

úřadně povolenývýprodej
olaní VelkozávodP

pis JanStoupa|- sem
kožešinatd v Praze a ata ©

Václavské nám. č. 32.

Od 1. října v paláci Assicurazioni Generali.

kkkkákkákkákitiii
Zručného

chlapcez řádnérodiny. r Uhl al 3 k 6 h 0
Václav Sternberg,, Pomooníkaa učně

hotelier příjme
v Adalbertinu v Hradci Králové. | Fr. Třasák, HradecKrál., Pětidomíč.241.EK AIK

B:
Výtečnýtento organisaění kalendář jest pomůckou dobrouvšem ktolíkům, duchovním i laikům, a každý v něm něco

Voňarka — Obecní chndinstvi. Dr. Šimák. Vůbec 20 různých
praktickýchčlánků. Cena jest velice levná. 1ex. 90hal.,
poštou 1 K (můšesezsalat ve mnámkách). Při odebírání
nejméně 19 ex. za BOhal za ex Objednávky vyřidí obratem

anebBiskupská knihtiskárna v Hradci Král.



Besídka.
Proč kdo hraje karty.

(3) Kdo peněz nemá, hraje karty, aby
měl. Kdo má plnou tobolku, aby dokázal, že
už si může nějakou prohra dovolit.

Student, aby se neřeklo, že jest tolik mladý
a naivní, že ani kartám nerozamí.

Buršák proto, aby aspoň něco někdy sta
doval.

Intelligent hraje ochotně s dělníkem, aby
ge neřeklo, že má málo demokratického ducha,
že se nad lid příliš povyšuje.

Hostinský proto, aby si udržel hosty,
host dlonho v hospodě vysedávající, aby si
(udržel společnost. Jak se začne s kartami,
přestane i muž nejpřesnější počítati hodivy.

Někdo, aby po unavující, vzrašující práci
duševní oklidnil „zábavou“ nervy, Jenoch celý
den nic nedělající zas proto, aby si aspoň
večer nervy příjemuě rozčilil. Karty tudíž mají
tu podivahodnou, skoro zázračnou moc, že dc
vedou potěšiti lenocha zrovna opačným účinkem
než muže pracovitého. A pobaví oba.

Šplhavec si zahraje se šéfem, aby umělou
prohrou si získal větší přízeň svého službo
dárce; podřízený svého pána ovšem obebrati
nesmí, nechce-li zbytečně poškoditi svoji ka
riéru.

Cestující bodí si mariáš, aby si ukrátil
chvíli; vyškolený hráč zase jest ochoten se nu
diti se začátečníkem, aby ušel čas témuž.

Maž velice ustaraný proto, aby na cbvíli
při kartách na své avízele zapomněl. Bohatý
domácí pán zas z té příčiny, aby aspoň nějakou
starost zachytil a příčina k bobování vyhledal;
vždyť bez občasného nepříjemného vzrušení
stálý blahobyt a veselí stává se nudou.

Konservativec proto, že karty mají právo
bistorické; hrálo se už dávno a dávno, proto
se má hráti dále. Muž jdoucí moderním směrem
zas hraje na důkaz, že nechce všecko staré
zatracovati Šmahem, že jest dobrákem ochot
ným k případnému kompromisu.

Dámy začínají hráti proto, že skutečná a
radikální emancipace vyžaduje rovná práva
8 muži.

„Kouzelník“ fixloje kartami, aby pře
svědčil obecenstvo, že se dá prováděti s kar
tami umění ještě větší, než jakého jest schopen
vychytralý a zištný odborník professionál; ta
kové kouzelnické kamšěty jsou tedy důkazem,
že i při těch kartách jest „život krátký a umění
dloubé.“

Hralo se, hraje se a bude se hrát dál, i
kdyby každá karta za stovku se prodávala;
bude se hráti stále, i kdyby některý myslitel
vynalezl tak velikolepou a jemnou zábavo
novoo, o které se nikdy nikomu ani nezdálo,
a která by na čae oslnila oči veškerenstva
svým půvabem.

Nové i aošpiněné obrázky z dílny Seve
rovy budou ge dále těšiti větší pozornosti, než
nejkrásnější obrazy moderní. Do obrázků na
malovaných na kartách bodou se vbodávati
stále horlivě zraky millionů. Kamkoli do temné
Afriky nebo odlehlých končin asijských vnikne
paprsek evropské kultury, tam hra v karty
rozhodně se uchytí, i kdyby evropské civili
saci jiného druhu barbaři sebe víc oa odpor
se stavěli.

Tiziane, Rafaeli, Škréto, Brandle a jiní a
jiní velicí umělci, patřte nyní, jakó obrázky
po dlouhověké umělecké výchově bodrým ná
rodům nejvíce se líbí|

Moderní obraz Bílkův jen tak letmo se
přehlédne, ale na zelený filek vydrží oko upiatě
patřiti třebas celý večer. Na obraz předsta
vující krále Přemysla Otakara II. hráč dívá se
se zájmem celé půl minuty, zato však žalad
ského krále třímá v ruce každý druhý den
jako nějakou novou zvláštnost.

A nač hloboce zrak nořiti do obrazů Ma
řákových, na nichž namalovány Uřízy, lípy,
květiny? To se věnuje raději bedlivá pozor
nost zelené sedmičce; tam je namalován taky
jakýsi zelený stromeček. A proč se baviti po
bledem na obrazy středověkých bojovníků če
ských? Vždyť na kartách jsou také namalování
vojáci. A proto pryč se vším, co by jen málo
odráželo od hraní karet! Aťžije eso a tramfl
Hrát se bude dál, záminka ge najde vždycky.

Kulturní hlídka,
Matice Školské nepřátelé — její

vlastní měltelé. Píše se nám: Kdyžv pražském
tisku před časem bylo upozorněno na to, že práci
a spahu naší ústřední matičky podrývají někteří
učitelé, kteří se domnívají, že školy matiční mají
býti semeništém pokrokářské nadutosti, protiná
boženského štvaní a sociálně demokratických vý
levů, tu jsem sd domníval, že snad je to přílišné

Škarohlídství, ale nedávno přesvědčil jsem se o
jiném. Vstoupil jsem totiž v Oseku do vlaku a
přicedl k dvěma pánům, o nichž jsem se dověděl,
že jeden jest matiční učitel v X a druhý uvědo
mělý rolník z H. u Č. Oba jeli už déle spolu a
živě se bavili: P, učitel vykládal, že je lépe na ma
tiční škole než na veřejné, že je líp placena je
též volnější. Však prý také té volnosti užívá a
lidé v jejich osadé jsou také jeho přičiněním uvě
domělí. Tam už teď nikdo nevěří kněžíma jejich
povídačkám o Bobu, o věčnosti a pod. Jeho heslem
je, přesvědčit každého, aby ase řídil heslem Ha
vlíčkovým o kněžích: „Nic jim nedávejte a nic
jim nevěřte!“ A také, že se mu to daří. Však
prý páteři se vztekají, že jim jejich výmysly po
kácel a že jim ovečky už tuk nenosí, aby se mobli
2 jejich mozolů mít dobře a tučnět. Mluvil plynně
a s pathosem; patrně to byla nějaká z jeho před
nášek. Rolník poslouchal, nemrkaje ani, a p. učitel,
domnívaje se, že získal pozorného učedníka, roz
obňoval se vždy více. Minali jeme Kolín — Horu,
blížili se k Čírkvici. Rázné zastavení vlaku u
strážného domku přetrhlo p. učiteli řeč. Tu zvedl
se rolník ze sedadla a postaviv se před p. učitele,
pravil: „Jste opravdu učitel z matičné školy?“
„Tak jest, už jsem Vám to přece řekl. A pochá
zím od Č. z R, pod Železnýmihorami“ „Tak
víte co“, pravil rolník, „Vám měla dát vlastní
matka utrejchu, než vás na studie poslala; aspoň
byste nyní neotravoval jiné. Vám a podobným
Vašim kamarádům bych nesvěřil dítě, kdybyste vy
mně i za to platili a ne, jak mosím nyní platiti
na Školu a to hodně platit — já. Víte, mladý
pane, já na svého učitele vzpomínám 8 radostí a
našeho p. učitele si vážím, protože jejich práce
vede k Bohu.“ Ani nedopovím, co dodal rolník 0
učitelích rázu onoho matičního. Vystupovsl jsem
z vozu rychle, neboť jsem se domníval, že teď
bude konflikt neodvratný. P. učitel také přistoupil
k samému rolníkoví a celý se třesa, vztáhl ruku
— bera ho pod paží poníženým hlasem zašeptal:
„Odpusťte, co jsme ei řekli, zůstane mezi námil“
Stalo se v létě 1907!60000,

G. Josef
A Krejčík

V PRAZE,
ss-y umělecký závod so

"ta sg-" ©ohařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné čislo 6183—VW.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
ové cesty, jesle, Boší hroby, kříše, kasatelny,

ovědnice křáte elny,komsoly, , lustry, pul

y ný„dle ake“ oh, esané rámcehh odrasy,premte, fotografie a diplomy. " ek a
růsné předmětyhodící se sa „arky. v

Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

IAA
S

Šprávky rychle, levně a se zárukou.

Též poštou.

g

VOBASOMANAA

Visací bytové hodiny od . zl. 2
Spolehlivé kaposní hodinky

do práce od... . zl. 250
Studentské, pánské, úřednické a světo
známé procisní hodinky: MN> Schafi
hauson, Intakt, Zenith, Armida,Omega,
Viktorla atd. za nejlovnější ceny.

DIS"3lotápísemnízáruka. i

Nejmodernější hodiny
—do ložnic a salonů —

u krásným hlaeem bicích strojů

„Přesvědčte se © vzorné a svědo
mité mé práci a solidní obsluze.

Frant. Oktávec,
hodinář a zlatník

Hradec Králové,
—: vedle hot.lu „Morkur“. :—
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M.
FJ, Langhans
Hradec Králové,

Adalbertinum.
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h duštěkám
doporučuji svůj
bohatě zásobený

sklad hotových

pomníků
přes 100 kusů různých druhů kamenů
za ceny konkorenční, takže možno obdržeti

leštěný náhrobek z české žuly neb sienytu
jiš

za (00 korun.

Zdenko Ježek,
majitel nejstaršího a největšího závodu
sochařsko-kamenického na českémseve

rovýchodě

v Hradci Králové.



sa dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul.čía 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod Joubim) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

. slee1 se čeleznými
rámy, sítimi osazením.
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LESLIE[K
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plKOKOT]vAavavavaVa“7s

Veškeré rozpočty, skizry i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PRE“Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.<

Založeno roku 1836.

KKK XKOKM O KOK

Eona xxC. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Rel kancelář© JANA KOTRČE

X

v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
črých koupí a prodejů v oborten
Mspadajících a to: velkostatků, usedlostí,
Gmnlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré „předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

"abraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
?XOOOOOOCCX

Kupte si důležitý spis:

Karel IW,
jako křesťana vlastenec.

Píše Jiří Sahula (ena 3 K.

Objednávky vyřídí obratem

Biskapská knihtiskárna v Hradci Králové

Ktelier pro církevní malbu
a výzdobu chrámovou

Josof Můhl, Záuepoe,
v Nové Pace (Čechy),

provádí 8 odbornou znalostí malbu chrámů
všech slobů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
o jako: Oltářníobrazy, křížovécesty, obrazy

pro praporce, jakož i obrazy postní atd.
+

Četná doporučení od veledůstojného ducho
venstvak volnému nahlédnutí.

ODOOODOOOOO00

UpozorňujiP
zvláště pp. hostinské, obchodníky a nákupní

spolkynasvůjpečlivěřízený: | 0 LTÁ Ř

obohodÚvarůžky| z poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
(eyrečky), Drohévydání— 968stran 8'.

. debírce nej

jež zasílám dle dohody velmi levně vždy oo r 1 20K, 100
čerstvé ve velkém i malém. kusů za 40 K.

, Cenakmihkopecké:s brožovaný- -+ ++ 2
Václav Uždil, ! vázanýv poloplátně. . . . bBh

: vázaný v celoplátně —.. . . 68h

obcboduík syrečky, ! vánan v celoplátné se slaceným 24h' Hžkem-<-o
Sonov, p. Nové Město n. Met. vydánína velinovémpapířevá

' ý celý v kůži se zlacenýmkřížkem s ořízkou . . . K180

Užívání „Oháře“ J. M.
mp“Koždýa nd ban

křesťanskýdělníké soch.wálomo *
máodebíratisvůjodbornýtýdenník A mMm.ařízem.o.

9
„Práce. (VizOrdin.Jistčís.1.r. 1904,

Předplatné činí pouze 3 koruny ročně. Biskupská knihtiskárna.

Administrace„Práce“vHradciKrál.W

a k novému školnímu roku
uabízíme:

Dobroslav Orel
- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

== Theoreticko-praktická ———— ENIHTISKÁRNAV HRADCIKRÁL.

rukověť
chorálu římského Varan] a Damon
pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro kněží, — staví —

ředitelekůru a přátelepřesnéhocírkevníhozpěva. Vla Polářk [ RYChLOVÁI. i.
Schváleno ©. k. minist, kulta a vyučování,

Doporučuje se ku

PÁ stavběvarhanv kaz

Stran 250 velké 8"

Cena vázaného výtisku vceloplátěné vkusné

vazbě K 360, poštou K 3-80.

a moohými Ordinariáty. Odporučeno mnohými vy

Tal OA pyeeí dém rozměru,nejmo
4

nikajícími odborníky.

kos u ermaj | dernějšíchsoustav

m pla 1 (pneumatickýchi ele: V n J MU ktropneumatických)
MAM © Harmonlamsil== néhoalahodnéhohlasu

od 160K výše. Opravy

varban Se provádějí

„DOL M o an
ce 0( 1 Plány a rozpočty na požádání zdarma.

Oznámení do Hradce Králové a okol!

Dovoluji si uctivě sděliti, že jsem převzal

dílnu knihařskou a ozdobnickou
po zemřelém panu Vachkovi.

Ve více dílnách domácích i zahraničních nabyl jsem takových
zkušeností a zručnosti, že mohu zcela dobře svěřené mi práce

způsobem nejmodernějším
a k plné spokojenosti velectěného obecenstva prováděti.

O laskavou přízeň prosí v plné úctě oddaný

Emanuel Červený,
majitel ozdobnického koibařstvíYHredol Králové

vedle Grand-hótelu, č. 369.



Doporučujeme———

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomé
Hicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Prase atd., odporučuje sc
k vybotovení všeho drubu véžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

OO

Rozšiřujte!

kalolokým jnodhům - Spolky KZidinlé
Sepsal P. M. Voňavka.

Vyšlo v Čas. Úvahách jako sešit 9. a 10,

V době, kdy nám hledí urvati mládež atrany
nepřátelské,jest poučení o důležitosti katol. spolků
tmládeče nejen časové, ale i velice nutné.

Stran 56. Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách značaá sleva.

Objednávky obratem vyřídí

adminietrace „„Časových Úvah“!
v Hradci Král.

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní madailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
Goporučuje se

první anejstarší odbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko=
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných korů, od nej
jednoduššíhodo nejskvostněj
šiho provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Blskupskou Milostí rerido=
vány.

Mešní nádoby jen v ohní
zlatím za ceny velice levné,

Veškeré opravy nádob ko
stolních se ry-le, řádně a
levně vyřizují.

Všezasíli.. jen né
Vzorky, r spočty, náerennihotové sboží na ukázku

se zašlon.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.OR“ Sta odporučenía čestných uznání poruce. "i
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavoupřízeň

a důvěrn závodndomácímu.
Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení od

snaků spolkových atd.

M ORCO IEC TT TTTTKTT TT JETOKO R

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná Arma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |
(bratr P, d. Hoškudiy, [aráře ve VYýpraektiolok) |

ši doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu :
svůj osvědčený a často vyznamenaný z

výrobní závod

všech kostelních paramontů,
praporů a kovového máčlní. :

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |

senahthináonufrankozašlou. 3

Vs y HradoiKrálové,
: (proti Orava u) :

zúrokuje vklady 4',9 z .
protiS0dennívýpovědiU vzetí 5%

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnostbylavedmech18.až 23. března$ ». Jadnotou|
zášožen v Prase opětně revidovdna.

ŽEO000000000000X
Pljčuji za nejmírnější poplatky %

X

, úvěrní společnost

u národním slavnostemobleky
všěgchdruhů.

Upozorňuji zyláště pa syňj bohatě

FéMebenýgipiad
obleků kigtorický„TDn,

E

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 33)

dostati lze 1 kua za 3 hal. — 50 kusůzaiK
v biskupské knihtiskárně

v Hradci Králové,

=="
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

= koupacích van
P“ skamnyi beznich-UN

rmy

Josef Komárek,
závod klempířský, začizování plyno- a vo40
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hrarci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko.

buku kubabaobabbuku

Mravný hoch
se přijme

= do učení R
u JAS, MESLICHA, pozlacovače

v Hradel Králové.

VYFETÍPTEHTT

"ut

a (pravápodoba) a
a světlostobrazu samého 25X30 cm. na m

p- křídovém kartonu v šedém vkusném Upassopartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárna
v Hradel řrálové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmKB.,

*y

Na skladě jsou též dopisnice 8 obrazem
Lva XIII, + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

První český katolický zárod ve Yidni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání

Pa zhotovení ko
© stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„ t d.7 WVidem,
©: VH 0., Kaiser

straase 5., vedle La

ánn chrámuPáně.

. P "Na ukáskusasílá
. se vše franco.

ateinské IIa jakosti po 68 h v sudech, po 80 b vlahy,
Klosterneuburské staré vyleželé po 1 Kv sadech, po
K 190 v lahvích za 1 litr. Mám též na skladě jemná
tabulová vína rakouská, uhorokái brionská,pocházející
z Brionských ostrovů v Adrii. Caaplky podrobné sajin

Alois Čížek,
majitel vinnýchsklepů v td doklášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě:

důst. farní úřady v Cechách.

vatel pro
pro četné



Založ.r.19809. jsoustálonaskladě,
(Bývalý závod Pospišilův.)

O naprosté správnostia solidnosti svědčí
sto trvání závodu.

'SOSI"4"zejuz

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty.

$
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

Koslal, parameniů
prádla praporů, příkrovů, koborců akovového náčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

PIVNÍ DÁKUDNÍ TAMOU
látekprodomácnost,jakoži dámskýchapánských
látek jet u Tkalcov. výrobního spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Tóžlze
obdržetipartie zboží 30mt.,obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20'— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚI. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.ZALOŽENO 1853.

JMTAN

h
dále

ULETY
do oken všech drnhů nejlépe

koupite u

Jos. Thoře

v;Hradci Král.

O00000000

NÁBYTEK
— A —

KOBERCE
dle nejnovějších návrhů
za tovární ceny a za
nejvýhodnějších podmí
: nek dodávají spojené :

továrny :

A. NOVOTÍ
V TÝNIŠTI n. Orl.

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!

n
Legitimace u.
do důvěrných schůzí

dle 5 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati lze levněna k

v Biskopské knihtiskárně v Hradci Králové,

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
R touto ocbrannou známkou.

8 88= <
— 7 5a -a
M 3o3 "E
3Š NA»

5 Eg
A O =

3 2
Vídeň 1906. Zlatá medalie.

Antverpy 1906. Zlatá medaile.
Praha 1905. [. cena. Diplom čestného uznání,

kteréjjedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna v ML. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914,

Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416

Ku každé příležitosti

nejlepši dárky
za velice levné ceny nabízíj

<7. ŠOTIT.C
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho druhu.

Prodejsezárukou.

R63XESI[XICE5XG63XCE3

1i

Nábytek 2+Splálky
5 zl. měsíčně na každou stanici dodává

cíle. a král. dvorní velkozávod troblářský

[U Sttestý SŠ Vraaeráně
proti boteln „Merkar“.

Cenníky a prospekty zdarma a franko,

ACBDXBP2KCD X8 XCBI X

$Jan Horák, isoukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vžidly

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

oVelejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

REIX693XG8IXGPDXCBD
“-„„———.—.—..r...—

Veledůstejnému

duchovensóvu!

Kar. Světlé
dan planěk, ně
Konvikteké ul., ý pasiř ape
oielné na koriáiní náčiní dovoluie

1 doporučiti svůj hojně zásobený
va | sklad ve vlastní díjně ručně praco=

vaných kostelních nádob a náčiní,
jako : monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádob'y at. d, všev přesném slohu církevním. Staré

X HXCSDX663[X]C663X663
v

r
685

X

Prnha-l,ul

předměty znovu opravuje v původní

ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
Za veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

zo oz)bjrád
SH
PEN
zp! i



Školská hlídka.
Píše M. C.

k cesta škol. inspektora s říše ně
mecké v Čechách. Před nedávnem cestovali někteří
členové výboru skapiny Všeobecného německého
Schulvereinu v Drážďanech jazykovým pomezím
u Bělé a navštívili školy v Bezdědičkách, Hlino
višti a Nosalově. Místní skupinu zastupovali tři
dámy a pan vrchní vládní rada Dr. Eng. Wůrz
burger. Němci plně oceňují tato „práci.“ Zdali pak
páni sz říše iospicírojí s vědomím pana předsedy
zemské školní rady, místodržitele království če
ského? Snad dokonce s jeho schválením?

Škola a automobily. Moravsko-slezský auto
mobilní klub v Brně požádal tamní okresní školní
radu, aby vyzvala školy, by pečovaly o poučení
mládeže o výzoamu automobilu, o nebezpečenství,
které mládeži hrozí, přeblbá-li siloici před blíží
cím se automobilem. Důtklivě má býti mládež va
rována, aby neházela po automobilech kamením.

Učitel Ant. Kavka © Malého Dubu v okresu
turnovekém, o němě tolik se toho v novinách na
psalo, byl v úterním sezení c. k. zemské školní
rady na základě discipl. řízení ze alažeb učitelských
propuštěn. Dle vlastního doznání prohlásil se u
čitel Kavka za aparcbistu. Aspoň vyznal a ne
zapřel. Jiní jsou z chytrosti nedůslednější.

Zápis do české školy spolku „Komenský“ ve
Vídní v X. okr. konal se 1. říjnaza veliké účaati.
Zapsáno celkem v odd. A. 438 žáků, v B. 456
žákyň. Celá řada dítek nemohla býti přijata pro
nedostatek místa. V opatrovně je 80 chovanců.
Spolek „Komenský“ zachraňuje 974 děti v jediné
své škole. Do druhé školy ve III. okresu zapsáno
87 dětí. Čísla tato mluví a k nim přistoupí ještě
žactvo ze škol jazykových. Českáduše porozumí
němé prosbě spolku „Komenský“ ve Vídni (V.)
1. Margaretenstrasse 100 a účinnou peněžní po
mocí pomůže zachrániti alespoň zlomek českého
živla ve Vídni,

Politika a škola. (Z „Birževských Vědo
moatí.“) V jednom petrohradském gymnasiu za
střelil se v těchto dnech mezi vyučováním 1dletý
žák. Případ není ojedinělý. Oficiální poslední
zpráva úřední za minulý šk. rok zaznamenává
160 sebevražd a sebevražedných pokusů na stát
ních školách. Viuna je raská intelligence všech
vrstev společenských a všech stran, že zanáší
zmatek a rozvrat do škol, mezi učící se novy
spělou mládež. Rozvrátila a zakalila dětskou doši.
Vnesla do ní jed pobrdání a pochyby, rozkotala
všechnu autoritu, babila duši padrtí „modernismu“.
Učila své děti znáti „omegu“ politických nauk,
nepověřených a nevyzralých, zatím co tatáž mládež
neznala „alfa“ poctivých občanských ctaostí a nank.
Gymoasisti z první a druhé třídy otevřeně se
blásí k sociálním revolucionářům a k maximalistům
(Maximalisté tvoří le1é křídlo sociálně-převratných
stran, činíce požadavky „maximální“). To nejsou
žádné anekdoty. Děti, mučené záchvaty nezralého
politikaření, mořící se neplodnými reflexemi, řeší
si bamletovskou otázku 8 čistě dětskou ukvape
ností „nebýtl“ — Krev jejich padne na ruskou
inteligenci. Pomalu to budei u nás. Jest nezbytno
cbrániti školu přede všemi vnějšími vlivy. Politika,
vnikající z pouhé ulice do školy, jest zločinem.

Skola pro „malé matky“. V nejhustěji oby
dlené pařížské dělnické čtvrti podnikla „Union Fa
miliale“ pozoruhodný pokus. Aby se mohlo s ně
jakou nadějí čeliti veliké úmrtnosti dětí, mající
původ v neznalosti nejjednodušších hygienických
pravidel, založila paní Johanka Girardová a profé
paříž. med. akademie Pinard škola „pro malé
matky“. Dosáhli úspěchu. Dříve již založenou
„Školu pro matky“, v níž se dostává dospělým
ženám praktického vyučování v ošetřování dětí a
v ekonomickém vedení domácnosti, doplňuje. Ná
vštěva této pokusné školy v rue de Charonneje
velmi poučná. Ve třídě sedí malé dívky ve sku
pínách po pětí kolem nízkých stolů. U nich se
cvičí v různých povinnostech hospodyně. V rohu
sedí starší paní, jako učitelka dozor mající a při
spívá radon a pomocí. Ukazuje jim, jak se oblé
kají malé děti a žačky jsou 8 celou duší při této
důležité úloze. Smějí se, žertují a pozornost celou
na předmět soustředí. Na jiném místě zasvěcují
se do základu „umění kuchařského“. V jiné třídě
učí se poskytovati první pomoci při lehělch ne
hodách. Větší dívky seznamují se 9 příznaky dět
ských nemocí, aby je ihned poznaly a mohly opa
třiti pomoc. Nejzajímavější je třída „kuchařská“;
do ní povoluje se vstup jen jako odměna za píli
a dobré chování v jiných třídách. Obratnost, jakou
mnohé malé dívky v této třídě vyvíjejí, je zcela
mimořádná. Stálo by učiniti pokus v tomto směru
Í u nás: racionelně vynčovati domácímu hospo
dářství na škole obecné i měšťanské. Že i naše

mladé matky s dětmi nevědí si rady, je všeobecně0. “ 966

Kulturní hlídka,
(2) Nauka o vývoji. Nedávnoluštěnabyla

v katolickém listě otázka o tranaformismu čili vý
vojové nauce způsobem celkem správným. Nelze
však souhlasiti, aby byli uvádění sv. Otcové, kteří
potvrzují nábled, že vývoj nových druhů je možný
a že se skutečně děje. Nesonblasímes tím
Již z toho důvodu, protože vývoj nových druhů
v přítomné době 8e neděje a pro dobu minulou
nebyl ještě jediný případ dokázáno, kde by nový
druh vyvinul 8e ze stávajícího. O tomto faktu po
jednává pěkně učenec z Hertliogu v Kirchenlexi
konu (IV. dfl, str. 656.). Slovutný zpyťatel českého
siluru, Joachim Barrande, dokázal, že trilobiti vy
skytují se ve zkamenělinách náble beze všech
přechodních tvarů. Učenec Gosselet napsal: „Dva
cet pět lot již prozkoumávám vrstvy, chovající zka
meuěliny, v pánvi belgické a bedlivě je rozlišují.
Dosud jsem však nenalezl ani co do Času ani co
do tvaru přechod z druhu do drubu, jež vezdy Be
jeví jakožto přesně ohraničeně.“ (Revue scientif.
1879.) Profesor americký J. A. Zabm píše: „Ani
jediný případ v celém oboru vědy přírodní ne
může býti uveden ve prospěch proměny druhův.
Ani jediný příklad nemůže býti jmenován, že by
některý druh živočicha nebo rostliny buď působe
ním příčin přirozených aneb uměním lidským byl
býval proměněn v jiný druh.“ (Zahm, Věda a
učenci katoličtí, str. 14.) Vývoj nových drahů tedy
se neděje, a proto nemubli ho ani sv. Otcové
svým svědectvím potvrzovati. Proto varuje Spisc
vatel F. Dailhé v „Apolog. víry křest.“ před
horlivými koncessemi nedokázané theorii evoluční
slovy: „Do vědeckého tohoto sporu nelze volati
ku pomoci Úradici, protože stojíme tu vůči otázce
z brusu nové, ne-li codo věci samé, tož aspoň co
do výrazů a okolností, jež ji charakterisují.“ (Str.
223.) A zmíněný prof. Zahm praví: „Sv. otcové
nemohli nic pronésti o evoluci, jak nyní jí rozu
míme, z toho jednoduchého důvodu, ježto předmět
ten byl jim úplně neznámým.“ (Str. 18.) Nešetření
těchto vědeckých rad seslabuje argumentaci, jinak
dosti dobře míněnou. Přiznáváme ovšem, že nauka
o evoluci, pokud uznává Boha jako přímého Stvo
řitele hmotya sil, není v odporu se žádným článkem
víry a učením av. Otců, ale je to věcí učenců,
aby dokásali, čemu učí. Ve vědě nic nevěříme,
nýbrž chceme, aby dle příkladu slavného Barraoda
každý učenec tvrdil jenom to, „co na vlastní oči
spatřil“

V nekatolické „Moderní Hovní“ píše
o Macharově „Římu“ Jiří Karásek ze Lvovic:
„Ubohá, tristní (smutná), šedivá kniba: a měla to
býti kniha vzdoru, síly, barvy, kniha života. Je
to kniha smrti, mdloby — naprostého úpadku
stylu, ideje, vkusu. Stačí jen srovnati p. Macha
rovy útoky proti křesťanství 8 Nietzachovým Anti
krástem, uby se viděla filosofická výše tohoto a
nízké myšlenkové niveau (úroveň) p. Macbarovo.
To mi vadí na knize, ne že bojuje proti křes
tanství, ale že bojuje nízkým antiklerikálním vti
pem a ovzduším. — „Syn Heliův“, jak se“ sám
p. Machar nazývá v úvodě, — a tyto vtipy na
tloušťku neb hubenost páterův a podobné sottisy
(hlouposti), to všechno je takovou dissonancí (ne
libozvukem), že je to až trapné. Myslil jsem, po
stadeně epických, vyrozamovaných antických bás
pích, že nelze jíti umělecky níže: Řím mne pře
svědčil, že není u p. Machara meze, pod niž by
nemohl klesnouti. A k tomu barnumská reklama
strany, jíž vždy bylo uméní protivné nebo lho
stejné, — tento pád, ač groteskní (směšný), nepo
strádá přece tragiky: vidíte v něm rys specielně
český, utloukati umělce, dokud někam směřuje,—
a glorifikovati (oalavovati) jej, když se ocitl v u
mělecké stagnaci (nečinnosti). — Obracím rozpa
čitě stránky Říma. Není, co by člověka kultury
a vkusa upoutalo. Vezměte popis Benátek. Chatrný
Baedecker. Atak ce díval na toto město— Dásník!
Starý Kollárje náladovější. Palác dožů. P. Machar
řekne: olověné komory, síň „Velké rady“, komnata
„Deaíti“ i „Tří“, obrazy, podobizny dožů, kasy
nábytku, sbírky — a dost! To je všechno. Ale
to vypočítává také Baedecker. Nebo historie Be
nátek! Jako v nějaké příručce: „Hlavou republiky
byl na doživotl volený dožu . . .“ Jak suché, še
divé, jednotvárně poučující. „Dože se snoubí s mo
řem.“ A p. Machar to vypravuje tak důležitě, že
to až uráží snahou, aby obohatil erndici (vzděla
nost) čtenářovu o to, co čítávají žáčkové normál
ních škol ve svých čítankách ... — K čemu to
vše? Důvody bychom rádi slyšeli, ideje, myšlenky,
a ne taková nechutenstva. Procházeje galerií vati
kánskou, mimo Raffaela, Murilla, Tiziana, — po
smívá 8e p. Machar „chloubám křesťanského u
mění“, elyšíte výrazy jako „řemeslníci“, velko
výrobci“, „továrníci“, p. Machar myslí, kdo ví jak
odvážných, kacířských názorů nevyslovuje. To je
však nefilosofickó, to je stanovisko kul/urmího
dětinství. Kdyby umění Raffaelů, Murillů, Titianů
bylo ještě živoucí, chápal bych posměch, ale to
Jest umění uzavřené, mrtvé periody, — Raffael,
Murillo, Titian jsou určitá, umělecká data, hod

noty, klassifikace, více nic. Nikdo rozamný nebude
jich měřiti dnešními kriterii, — dovede Se jim
smáti jen Člověk bez kulturní erudice, dětina nebo
divoch. A zde ae jim Aměje autor, jenž Be pachtí
za filosoficko-historickou kritikou, za logickou re
konstrukcí (znovuzbudováním) dějin, —- a nemá
nejprimitivnější (nejjednodušší) kalturné-bistorické
umělecké sensibility (citlivosti), jejího taktu a po
cbopenl. — Řím p. Macharův dává klíč ke kni
bám, obsahujícím antické básně jeho: jest nyní
jasno, proč ztakového pojetí antiky nemohly vze
jíti básně žhavého decho, prudké, pohanské inspi
race (vnuknutí), proč vyšly z něho suché, doktri
nářské, šedivé verše bez života a barvy, nuceně a
jedaotvárně skandované. Básník tíhne k antice
intellektem a negací křesťanství: jeho láska k of

je láskou rozumu a ne citu, adorace (zbožnění)
Říma je vzdorem proti jedu z Judaeje, není renais
sancí, návratem individuality v ovzduší, kde jediné
lze jí dýchati. Je to zoufalý pukus vyloučiti z mc
derní kultury všechny prvky asketického ideálu
křesťanství, jeho kriřiku požitku svědomím, —
kritiku, vlastní essenci (tresť) všeho dnešku, es
senci i vší dosavadní pocsie p. Macharovy: neu
přel by nikdo zajímavosti takovému pokusu, kdyby
byl proveden vážně, oddaně, 89srdcem zapíleným
nenávistí, ale také se vším zostřeným intellektemn,
s ironickým vypointováním (vybrocením), s umě
ním ataktem. Místo toho je Řím snůškou feuille
tonistických nechutností, baedeckrovských suchostí,
dětinských meditací (na př. pojetí italské renais
sance), nekritických adorací (na př. královského
Říma — — —ubohá, tristaf, šedivá kniba. —
Tolik uvádíme jako doplněk k úsudku nekatoli
ckého kritika, otištěnémn v čísle 40. t. 1. Jest
rozdíl mezi geniem a mužem, který za každou
cenu chce býti za originelního a duchaplného my
slitele považován, Rozběby slabocha na nejvyšší
horu působí často komicky. Kdo se vydá na zkou
mání s tvrdošíjnými předsudky, takový není pak
schopen uvažovati spravedlivé; kdo již předem
mnoho a mnoho předpokládá, tomu marno před
oči stavěti nejvýmluvnější fakta, odporující jeho
názorům. Jakým směrem Se ponese Machbarovo
Hčení „Říma“, to se mohlo věděti předem. Kdo
tolik útočí proti církvi a nazve Se sám klackem,
od toho těžko čekati nějaké sympathie ke katoli
cké mystice a k duším křesťanským, jež klackovité
nebyly.— Karásek posuzuje Macharovu práci více
se stanoviska esthetického. Což kdyby se seznámil
dobře se skutečnými dějinami Říma achtěl stíhati
Machara na poli bistorickém! Tu by mohl odkryti,
jak Machar násilně překrucuje, jaký tanec, jaké
nepěkné kličky provádí, jak komolí, aby si upra
vil dějiny vhodně pro rámec svých tendencí! Tu
by se dalo pověděti odsuzujících slov více.

(3)Popularita mívá své vrtochy, jest.
paní rozmarnou, nestálou, i kdyby seojeji přízeň
sebe oddanější ctitel ucházel, Masaryk začal vál
čiti proti posicím katolicismu hezky zchytra. Nač
říkat: „Já jsem bezvěrec?“ Půda ještě nebyla
dřív zkypřena tolik, aby mu paní popularita bned
vřele ruku stiskla. Bylo tudíž šikovnější hlásati:
Vždyť já věřím, Krista clím — hájím jeho vzne
Šenou osobu líp než církev katolická.“ Socialisté
postavili se proti positívnímu náboženství vůbec,
začali se vysmívati zázrakům. Co měl dělati prorok
Masaryk, aby se v jejich přízniudržei? Odsouditi
jejích surové nájezdy proti Kristu samému, jejich
sprostácké zesměšňování ideálů křesťanských —
to nešlo. Rázem by se byla paní popularita k něma
obrátila zády. Rudí by byli pověděli „vůdci intel
ligence“, zač je toho loket. Proto bylo nejšikov
nější říci: „Já nevěřím v zjevení, zázraky,
Kristas byl hlava jasná; ale — Bůh to přece
nebyl. Při nynějším stavu věcí jest nejlíp, aby
každé církovnické náboženství bylo ze školy vy
puzeno. Já vlastně nejsem proti náboženství,
ale ...“ — „Výborně“ hřmělo vatříc řečníku ze
středu lidu, jehož šestým a hlavním smyslem jest
fanatismus. — Leč sotva salvy potlesku dozněly,
probouzel se v některých lidech rozum přece.
Jaké vlastně náboženství Masaryk vyznává? Kde
jaké pevné základy k vytvoření nových nábožen
ských idef položil? Odkazovati každého,aby sí žil ná
božensky dle individuelních náhledů, to je málo, to
dokáže také nefilosof. A pak — on poměr svůj
k Bohu necítí jako závislost, jeho náboženský
stav jest metafysickým synergismem“, on jest
spolupracovníkem na „díle Božím“, Spíš pomoc
níkem Hospodina než jeho skromným poddaným.
A — a při tom velice chválí modlitbu „Otčenáš“,
v níž jsou tato slova: „Odpvsať nám naše viny,
neuvoď nás v pokušení.“ Tuhle modlitbu má prý
rád ten Masaryk, který modlitbu označuje jako
silné uvědomování si sebe sama, svojí osobnosti |!
Jemu prý není modlitba ani prošením, ani děko
váním!! Tak. A sám o sobě dává tisknouti, že
se vyjádřil: „Četl jsem a srovnával různé mo
dlitby. Žádná však nebyla tak krásná a takt hlu
boká jako Otčenáš“ (Odpnusťnám naše viny, ne
uvoď nás v pokušení.) — Tu není divu, že dle
zprávy „Přehledu“ sám Pelant nazval Masaryka
nepokrokovým pro modlení Otčenáše. A takového
myslitele volní myslitelé rozhodně nepotřebují —



bledíme-!i k jejich monismu a determinismu. Proto
ten chlad k Masarykovi při příležitosti sjezdu
Volné myšlenky. — | Masaryk chtěl aspoň po
sdravným telegramem jaksi navazovati na nejmo
dernější proud. Tíhne prý svým stanoviskem k savo
bodě jako Volná myšlenka. Ale — takové pouto
jest velice cbatrné, jen negativní. Co svoboda
sama o sobě znamená bez určení positivních cest?
Vždyť přece musí se jasně věděti, jakému prospěš
nému cíli má svoboda sloužiti. Ateď na plná ústa
označil nedůslednost Masarykovu beavěreca volný
myslitel, stařec Alfons Šťastný z Padařova, který
napsal ve svých „Selských novinách“: „A kdyby
to stokrát prof. Masaryk popíral, tak přece anion
nevěří v boba, který mu nemůže býti ničím pro
spěšným. Modli-li se, pak má příčinu k tomu, a
pak je mu bůh tím, čím je každému jinému věří
címu, osobou s lidskými vlastnostmi ve vyšším
stupni. Prof. Masaryka za vzor volného myslitele
ani nemáme. Naopak, volal myslitelé pr.f Maga
ryka za svého nepovažují. Neboť deista, jak sám
sebe prof. Masaryk nazývá, který se ke svému
bobu modlí, není žádným volným myslitelem“ Tu
máš, filosofe, trest za to, že jsi zapomněl zase
včas korouhvičku otočit po větru a že jsi nezačal
rychle „vysvětlovati“ novou fási svého (třebas na
papouškovaného) „myšlenkového vývoje. Měl jsi
místo poučování Ameriky raději honem nějak o
bratně přebarviti znova svůj filosofický štít. Volní
myslitelé by ti bývali dřívější náboženské fráze od
pustili. Ale takble již jednou cestou s Masarykem
jíti nemohou. Laškovná paní popularita obrací se
k Masarykovi zády, líbí se jí jiní, o mnoho „moder
nější“ duchové. A přece vol.myslitelé jsou trochu ne
vděční. Vždyť přece z „náboženských“ předoášek
Masarykovských vybírali si horliví posluchači vý
hradně to, co čelilo proti positivnímu náboženství.
V kolika lidech vůbec aspoň nějaké- idey nábo
Ženské byly Masarykem povzbuzeny, utvrzeny?
Netleskali mu nadšeně právě socialisté, kteří
náboženským vznětům se hrubě posmívají?
Stali se pokrokoví jízlivci k lidem věřícím sná
šelivější? vest rozhodnou věcí, že náboženské
úvahy Masarykovy nejlépe zkypřily půdu nynější
české sekci Volné myšlenky. A teď ta veliká
nevděčnost! Možná, že učiní Masaryk zoufalý
pokus zachrániti tonoucí koráb a formou začne
„vysvětlovati“: „Lidičky, vždyť já přece . . Mně
nebylo dobře rozuměno; mobli jste poznat, že
v tom a onom jsem přece váš.“ A zkušenost očí,
že Masarykově „průzračnosti“ Často nejmíň roz
uměli jeho přední stoupenci. Vždyť, je-li již slovo
venku, vyžadují různé okolnosti vnější různý vý
klad; blavní věcí jest, aby úsměv popularity ne
změnil se v mrazivý chlad. O to-tu jde.

Práce sociálně demokratická,

(M) Teprve patnáctiletý hoch vstoupil do
práce u stavitele Guozzoli-ho v Marglanu jako
nádenník a hned na něm seděli soudrazi, aby
ho přinutili ka vstoupení do rudé odborné or
ganisace. Když však jim odřekl, hrozili mu
bitím a následojící soboty vyrvali mu jedno
duše páni soudruzi z kapsy násilím jeho plat
a vzali si z něho obnos připadající pro orga
nisaci. Jiný dělník na tiže stavbě, který před
nedávným časem z venkova přišel, obdržel od
důvěrníka spoustu hrozných pohlavků za to,
že k radé organisaci nepřistoupil. — Předešlého
týdne byl projednáván před porotním soudem
v Chebu interessantní proces proti sociálně
demokratickému poslanci Starckovi. Žalobcem
byl redaktor sociál. dem. listu „Volkewille“

zorňoval Hlillebranda v jeduom letáku násle
dujícím způsobem: „Představme si jednou toho
škrabálka! V jedné race drží nůžky a chřestí
jimi, aby „Arbeiterzeitang“ zmuočil, v drubé
ruce drží lábev s kořalkou a loká, aby přišel
Oswald do proudu. Najednou napadae mu v jeho
alkoholem prosáklém mozku jméno „Starck.*
Láhev s kořalkou jedním dooškem vyprázdučna
a zarachotí i nůžkama na zemi. Oswald pro
jede svými prsty dlouhé vlasy a péro škrabe:
»Volní socialisté“. Píše a chlastá až k bezvé
domí“, — Projednávání před soudem skončeno
osvobozením poslance Starcka. Jak vidět, znají
se páni soudruzi mezi sebou důkladně.

Anarchistický socialista dr. Friedeberg
jest vyloučen ze strany soc. demokratické, po
něvadž setrval na tomto svém vyjádření:
„Masím vysvětliti, že zavrhoji parlamenta
rismus a politickou hromadnou stávku, jež
v dnešním státě tříd a v měšťanském parla
mentarismu proletariátu politická práva máza
jistiti.“ Rozhodčí soud sestávající z Bergmanna,
Gebrmanna, Kautzkyho, Krátera, Legiena, Mo
duoa a Stadthagena uznal toto problášení za
nespojitelné se základy soc. demokracie, načež
následovalo vyloučení ze strany. — Ministr
Briand, jak známo sám soc. dem., byl k vůli
svému nepřátelskému a bezohlednéma vystu
pování proti organigaci nčitelů a státních sluhů
ze 80c. dem. strany vyloučen. Briand zdvihl
rakavici na vyzvání k boji a procestovává nyní
veliké průmyslové okresy. Tak přišel také
v neděli dne 29. m. m. do Lievina, kde i

pravena mo byla od soc. demokratů kočičina.
Ale účinek byl překvapojící. Dělníci přijali
ministra 8 jásotem a heslo ke kočičině, jež
strana vydala, nechali úplně bez povšimnutí.
„Arbeiterzeitang“ sám musí tuto skutečnost
připustiti a jmenuje ji „zradou etrany“, jaká
se dosud v žádné etraně nopřihodila. Bolestně
dojat volá: „Od včerejška nestává sociální Fe
derace Pas-da-Calais, a sama v bouřích utažená
a vyzkoušená federace severních departementů
jest těžkými škodami ohrožena.“ Tak vypoká
nevole proti sociálně demokratickým podvádě
čům lidu již jve vlastních řadách; příkladu
Francie budou a musí také jiné země násle
dovati.

Dne 30. září vydal se předseda křesťan.
spolka dělníků stavebních a kamenických ve
Vídni Pavlík do 21. okresu vídeňského, kde se
mu oaskytala naděje, že dostane práci při
stavbě továrny. Na cestě otázal seho „soudruh“
a důvěrník soc. dem. Patschke, cov2l. okresu
hledá. Odpověď zněla, že práci. Na to vysvětlil
mu Patschke, že si to může ašetřiti, poněvadž,
pokud nenáleží svaza soc. dem., do té doby
nebude trpěn na žádné stavbě, i kdyby se mělo
stávkovati. Pavlík dovolil ei na to otázku,
zdaž tohle je ta velebená rudá volnost, rodina
připravovati o chleba. „To je nám všecko jedno,
kdo není u nás organisováp, nebude na žádné
stavbě trpěn“, zněla odpověď „soudraha“. —
Známý kostelní zloděj antikvit, lapič, vrah,
vyháněč plodu a travič, vůdce loupežné bandy
Thomas jest jedním z nejznamenitějších soc.
dem. agitátorů ve Francii.

Dělnická komora v Římě zřídila ze svého
středu před několika roky komité, jež zahájilo
sbírky, aby tělesné pozůstatky garibaldiána
Jiřího Troje, jenž bojoval a padl za svoboda
Řecka proti Tarkům, do Italie převezeny býti
mohly. Sbírka vynesla slušnou sumu, ale 0 pře
vezení mrtvoly Trojovy do vlasti nebylo ani
zmínky; vše utichlo nadobro — a proč? Pro
tože povedený pokladník tohoto červeného ko
mité vydal se 8 obnosem sbírek na cestu do
Řecka a dosud se 8 nebožtíkem nevrátil! Dle
zpráv z Řecka došlých pokladník tam ani
nebyl a jel hledat mrtvola garibaldiána nejspíš
někam do Ameriky! Zarmoncení aad tím sou
druhové jali se pořádati sbírka drahou, tento
kráte pouze aa deska mramorovou, jež měla
být na rodném domku onoho bojovníka zasa
zena. Leč i ten obnos se ztratil v děravých
kapsách soudruhů a do třetice na něho vybírat
si až netronfají. — Jiný případ: V Římě vy
bírali sociální demokraté na vdovu po zem
řelém republikánu Consolinim a sehnali dosti
slušný obnos. Ta připadl pokladník sběracího
komitétu na šťastnou myšlenku: vybrané pe
níze si podržel, a aby mu soudrahové nemohli
nic vyčítat, pojal onu vdovu za ženu. Za peníze
takto vyzískané otevřel si na své jméno obchod.
Červený tisk musil být potichu, protože krom
něho ještě několika „sběračům“ uvázlo trochu
podpory za nehty. — Heřman Moraza, sekre
tář socialistické omladiny italské, jal se sbí
rati na jinou ženu, vdovu to po zemřelém ná
mořolkovi d'Aogelovi, a dělníci z celé Italie
přispívali na účel ten, tak že se sešla velmi
značná suma. Jediná redakce listu „Gazetta
del popolo“ („Národní listy“) odvedla osm set
lir. Vdova však měla bídu čím dál tím větší,
o příspěvcích nikde ani památky, až konečně
vyšetřováním zjištěno, že z peněz těch podpo
rovali sekretář a pokladník sebe, a to tuk dů
kladně, že na ubohou vdovu kromě několika
lir se nedostaloničeho! Socialistické komité i
o případu tomto mlčí, myslíc si „mlčet je zlato.“

Minulou neděli sebrána byla ve vlaka
večerním z Jaroměře do Hradce jedoucím od
porná scéna. Dle odznaků několik soc. de
mokratů, zpitých pod obraz Boží, insultovalo

mladičkého německého Františkána tak suro
vým způsobem, že jeden cestující, taktóž
mladý člověk, byl nuceo se ho ujmonti u rázně
intelligenty dělnictva zakřiknouti. Výstup fen
vsdudil bouří nevole i mezi Šidovskými cestujícími,
kteří roshovleněodsusovali surové jednání osvícenců.
Pp. „soadruhy“, jichž se tato věctýká, vyzývá
redakce tohoto lista, aby 8e jménem přihlásili;
navrhne je za kandidáty k Nobelově ceuě míru.

V Kateřinkách nspořádali čeští odvedenci
vínek na rozloučenou. Mezi návštěvníky bylo
též několik sociálních demokratů, kteří ne
mohli přenést přes srdce, že na programu byly
národní tance a Beseda. Žádali bouřlivě „Radý
prapor“, a přes to, že jim bylo vyhověno, po
čali se rvát a vínek rozbili. Sociální demokrati
mohou býti hrdi na svůj dorost.

„Arbeiterzeitang“ústřední orgánrakouské,
vlastně německé sociální demokracie, přinesl
v čísle ze dne 28. září tato ušlechtilost:

An unseren roten Wenzel!
Na zdar! Na zdar! liebe Wenzel,
Bist de fesche Kedl da,
Gibst des ber dein Zuckeguschi,
Dass ich gib dir Hubitschko,
Wentzlitschko pojď te sem,
Hobitschko is angenehm.

Der Mistbauer voa Karoabrunn und der mit
der Roseshaxen.

Původcem této ušlechtilosti jest určitě nějaký
„český“ sociální demokrat z pokolení Mojžíšova.
Co tomu říká „Právo Lida,?

Veliké rozhořčení před soudem v Altoně
způsobilo chování dvou synů k otci a matce.
Nosič L. v Altoně měl dva dospělé syny, též
nosiče, 8 tím však rozdílem, že Synové v 800.
dem. organisaci byli, otec nebyl. Když tam
stávka nosičů propukla, pracoval starý otec
dále, synové ovšem ne. Dopálili se na otce
tou měrou, že, když večer s matkou z práce
se vracel, synové — jak „Voss. Ztg.“ udává —
své rodiče přepadli, je povalili, bili a kopali.
Oba synové byli pohuáni před soud pro těžké
ublížení na těle. Veřejný žalobce problásil, že
se mu podobný případ v praksi ještě nepři
hodil. Sarovci byli odsouzeni každý na čtyři
měsíce do žaláře. Ina, nectí Boha, jak by mohli
ctíti otce a matku!

Posl. soc. dem. Roger vzdal se mandátu
ve prospěch 80c. dem., v Krakově propadlého
Daszyoského. Posl. Stojalowski tvrdí ve svóm
listě, že soudrah Daszynskí musel se odstu
pujícíma soudraba Regerovi zavázat, že mn
bude dávati poslanecké diéty. Posl. Stojalo wski
současně upozorňaje státní návladnictví, aby
proti Dagzynskéma zavedeno bylo vyšetřování
pro účast na zločinu zpronevěry na městské
pokladně v Krakově.

E 00C
iroběa,na prda

Na starém hřbitově Pouchovském ná

sledkem převezení mrtvoly se prodá vyzděná

a zachovalá hrobka č. 711. při hlavní cestě
bez obložení a bez náhrobku.

Bližší v administraci Obnovy.DIU

Emanuel Červený,
majitel ozdobnického koihařstvív Hradci Králové,

vedle Graad-bůtelu, č. 369.



Doporučujeme———

©OOO0000000000000
První výroba

věžnich

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
cích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

OOOOOOO

Rozšiřujte!

kalolokým JNochům- SDO (álo ké

Sepsal P. M. Voňavka.
Vyšlo v Čas. Úrabách jako sešit 9. a 10.

V době, kdy nám hledí urrati mládež strany
nepřátelské, jest poučení o důležitosti katol. spolků
mládeže nejen časové, ale i velice nutné,

Stran 56. Cena 19 hal.

Při hromadných objednávkách značná olova.

Objednávky obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah'/
wHradci Král.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Noškudly, faráře vo Yýprachticlch)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,E

praporů a kovovéhe máčlní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou. ;
pant

udrdeěuši

Vss úvěrníalenaw Hradci Králové,
(proti Graudhotelu)

zúrokuje vklady 4' bez ovědi, 5“

protiS0dennívýpovědí8 ne B0densívýpovědi.

Záruka přes půl milionu korun.
Složní lístky zdarma.

Zápůjčky výhodně.
Společnost byla ve dmech 18. až 23. března £. r. Jednotou

záloženoPraze5000G00000000000G%revidována,
PůjčujizanejmírnějšípoplatkyŘE" pa m dně pozy Ř

ku národním slavnostem

Moblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

BradoeKrál,K ooo oaae 288.

Vyznamenán státní medallii.

Veledůstojnému duchovonstvu
doporučuje 5e

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čím umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskon Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-hle, řádně a
levně vyřizují.

Všezasíláu:jen elánVzorky, r: zpočty, nákres
hotové zboší na ukázku fran o
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
PR“ Sta odporučení a čestných uznání poruce. “jiij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavoupřízeň
a důvěrn závodudomácímu.

Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení od
snaků spolkových atd.———
=

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32)

dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kusů
za lK

wbiskupské knihtiekárně
v Hradci Králové.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích Van
ORP“skamnyI beznich

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tinkostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko.

obaobaabaobaskadoba banb kakaa

Mravný hoch
se přijme

m- do učení R
u J0S, KlESLICHA, pozlačovače

v Hradci Králové.

TTYTTTPTTTTT
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C. k. místodržiteletvím Koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. C. JANA KOTRČE
vwHradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, uaedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré [předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —

S- Největší agenda jak vnitrozemská, tak

: sabraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXXXXXXXXXXXXOCXXE003
První český katolický zárod ve Yídní

František Řuber
Dílna ku vyšívání

92 zhotovení ko
— stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže

„ t d.Wdeň,
VII o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše framco.

Mešní vína
Veledůstojnéma duchovenstvu dovoluji si nabíd

nouti pravá, původní přírodní víne, neporušené k oběti
měs svaté. — Prodávám pak: Falkenateineké Ima ja
kosti po 80 h v sudech. po 90 h v lahvích. Falken
steinské IIa jakosti po 68 h v sudech, po80 hylahy.
Klosterneuburské staré vyleželé po 1 K v sadech, po
K 120 vlabvích za 1 litr. Mám též na skladě jemná
tabulová vína rakouská, uherskáí brionská,pocházející
s Brionských ostrovův Adrii. Ceoníky podrobnézašlu
ochotně dle přání sdarma a vyplaceně.

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivé a pro četné

důst. farní úřady v Cechách.



Založ.r.ISOS. jsoustálonaskladě.
(Bývalý závod Pospišilův.)

© naprosté správnostia solidnosti svědčí
stoleté trvání závodu. 6081"1Fo1vz

Veliké sklady umežňují vyřizování
objednávek obratem pošty. :

We
Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádia praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

garnitury, matrace

OOOOOO000

a čalounické výrobky vůbeo,

PENN)HPL
Chrámové svíce

OLETY
do oken všech druhů nejlépe

dle liturgických před

koupíte u

pisů vyráběné,

BOBOPABOB

Jos. Thoře

polovoskové“i

] [VANY

v Hradci Král.

(ceresinové)

velikonoční svíce

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

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

" sv. přijímání a 8v.
biřmování se stuhami
a případnými nápisy,

svíčky a obět. před
měty promístapout- f

nická, prvnější pří
padnými obrázky 0
zdobené,

svíce pro chrámové
ustry,

svíce kostelní ste

ceny a zá
nejvýhodnějších podmí
: nek dodávají spojené :

továrny

A NOVOTNÝ
V TÝNIŠTI n. Orl.

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!

Legitimace nu
do důvěrných schůzí

dle S 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

BH dostatio levně

v Biskapské knihtiskárné v Hradci Králové,

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

ZALOŽENO 1853. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

arinové,

zápalkovýdrát,
svíce obětní "Nf

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož1 Naja vě Hyde:ho spadající výro 0
ručuje oledůsekruhům

duchovním největší speci
elní zÁvod:

„MONOPOL
i Í 8

akciová sváškárna a voskárn
Tovární aklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.
Tovární aklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416,

VOÝTDOS)ustá medailePaříž 1905, zlatéardubice 1903, zlatá medaile. s
modalieLondýn 1005, zlatá medaile.Praha 1006,
diplom čestného usnání. Vídeň 1906, zlatá medaile

Antverpy 1006, slatá medaile.

Ku každé příležitosti

nejlepší dárky
za velice lovnéceny nabízíj

Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarmu a frasko,

XG4)XG3XGODXICEIC3X683X

Mábylak„ slálk
5 zl. měsíčně na každou stanici dodává

cís. a král, dvorní velkozávodtruhléřský

[1 Sten SŠŠEPad Irdní
proti hotelu „Merkur“.

Cenníky a prospekty zdarma a franko.

PIXKPIXRODXPDXCBDX

Jan Horák,
soukenník X

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlasiní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku. na

zkoušku.

Velejemnéělátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

663 XG6D XGOD 603X CEB X

Veledůstejnému

duchovensívu!
Prahasl, al.

an (anék Ear.Světlé
J čís.19n.,roh

Konviktaké ul., ý paslř spe
cielné na kostelní náčiní, dovoluie

1 doporučiti svůj hojně zásobený
jia, | sklad ve vlastní dílně ručně praco

vaný eh kostelních nádeb a máčiní,
jako: monstrance,kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

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

: předměty znovu opravuje v původní
lntenci a jen v ohni slati a střídří. Na požádání hotové

ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
Za veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnotí. Provedení d nej
jednoduššího donejstk vostnéjšího. Chndším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. 4 presované vý

robky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.DOKKKK
22 din Kyšín

(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)

odborný
— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
80 roků na Malém ná
městí pod lonbím) dopo

ručuje se

budodáníoknormovýchod nejjednoduí
K Edokovémmfi

x663[XK16S3X663

683683X

OCENITEBULA

hadhud.ud4,

BEECKLWILRLALAJ2m A vavarřavava“7.

Veškeré rozpočty, akizxy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORP“Nesčetnáveřejná i písemnápochvalnáuznání, <.

Založeno roku 1896.POOR KOKKOK,



Předplatné ma čtvrí rohu a k so k

Číslo 42. : na půl roku SA — k |

Bilance českého zemského sněmu.
I.

(M) Zasedání zemského sněma počalo
v atmosféře dusné. Blesky hrozily pod tíhou
mračen z pověstných prachatických událostí,
První zasedání ze dne 16. září bylo dle pořadu
52. Nejvyšší zemský maršálek věnoval posmrt
nou vzpomícku zvěčnělým členům sněmovny:
Dro. Edaardu Grégrovi, Eustacha Neubortoví,
prof. Dro. Bob. bar. Riegrovi, světícímu bisku
ovi Kráslovi. Čeští agrárníci při nekrologa
daarda Grégra — nebyli. Jinak začal saěm

jak obyčejně; Čechové prostřednictvím posl.
Josefa Anýže podali k místodržitelio metbodě
v úřadování c. k. místodržitelství v království
českém dosáz, v němě kritigojí události ervě
nické, prachatícké a duchcovské, číní za ně
místodržitele sama zodpovědna a prohlašují,
že k němu nemohou míti a nemají žádné dů
věry. Němci interpellojí místodržitele stran zá
ležitostí prachatických, žádají prostřednictvím
dr. Kiemanna, dr. Niteche, dr. Schreinera 0
chrana Němcům. Tak počato národnostním
bojem, a národnostní boj se stapňoval a klesal
dle projednávání věcí. Přes to však sněmovna
učinila veliký kus práce.

V jednacím pořadu bylo přijato a vyří
zeno: druhé čtení zprávy komise rozpočtové
o zprávě zemského výbora 6 výkazy o příjmech
a vydáních České akademie císaře Františka
Josefa v r. 1902; druhé čtení správy komise
rozpočtové s účetní závěrkou fondů téže aka
demie, reservního fonda jejího a jiných fondů
za roky 1902, 1903 a 1904; druhé čtení zprávy
rozpočtové komise o závěrečných účtech Zemské
banky král. Českého na r. 1902 a Hypotheční
banky království českého na r. 1905, druhé
čtení o úpravě slušebných poměrů odborných
učitelek|“ letních kursů | hospodyňských (s do
datkem poslance Mohbla); druhé čtení o zá
věrečných účtech Zemské banky na rok 1903,
1904 a 1905, druhé čtení zprávy o činnosti a
a výsledků Hypotbeční banky v r, 1906; drabé
čtení osnovy zákona, jímž povolaje ae další
podpora ku regulaci řeky Loučné a potoka Lo
drantky vodnímu družstva v Dašicích; udělení
podpory městské obci Trmicům na stavbu vo
dovoda; druhé čtení zprávy a osnovy zákona

FEUILLETON
Pomsta.

(M) Dokud Ferda Veselých měl tatíka, bylo
oběma dobře. Maminku neměl, zemřela mu, když
mu bylo dva roky. Od doby té starý Veselý sám

třeba jedním hadrem, ale to mu bylo jedno, jen
když byli oba, totiž Ferda i podlaha, čistí. Také
na Ferdu bil, spravoval, a kluk vyhlížel dle toho.
Cajkové kalhoty míval děravy, díry stábnuty »cukr
špagáteme, košili jak dráteník, klobouk z hastroše,
Ale byl jak šídlo. Černé oči zářily vždy šelmov=
stvím, nohya ruce byly hbity v úžasné míře,
žádný topol mu nebyl dost vysoký, žádný rybník
dost hluboký a široký, žádný kluk tak silný, aby
jich nepřemohl. Hézet kamením uměl jak David
a blavu, paměť, rozum měl jak Šalamoua, řekl to
pan učitel Slunéčko.

Veselých Ferda, když šel na gymnasium,
měl nové šaty z pěkného »bamburákuc, vymydle
ná a ostříhaná jeho hlava byla okrášlena poprve
tuhým, bílým límečkema černou vázankou. Švíbák
byl a švihákem už zůstal, jako když mu to na
jednou v krev vleje. Byl primusem ve všech tří
déch, nejhezčím studentem v Slaném, nejobratněj
ším tanečníkem a holku tsky měl — Terezku
Šťastných.

Ano, dokud měl Ferda talíka, bylo oběma
dobře, Ale, když byl v sextě, starý Veselý najed
nou umřel. Sbasl. Ferda dědil právovárečný dům
a hospodářství v Jemníkách, které ovšem bylo
propachtováno. Co měl dělat? Starý Šťastný, Te
rezčin tatík, povídá:

nÁle, Ferdinande; koukni, ty jsi zloděj vlast

V Hradci Králové, dne 18. října 1907.

o úpravě potoka Běloborského, Šíříny a Ná
hona vodním drůžstvem v Cerhenicích v kraji
kouřímském; druhé čtení zprávy rozpočtové o
meliorisování pozemků vodním družstvem v
Solnici; druhé čtení zprávy komise školské o
industriálních nčitelkách a jich petice za novou
úprava poměrů právníchajich vzdělání (s do
datky Voligruberovými); druhé čtení o zřísení
paedagogických seminářů pro kandidáty učitelství
na hospodářských školách; druhé čtení zprávy
komise pro záležitosti zemědělství o zprávě
zemského výboru týkající se stavu hospodářských
škol semských a zemí podporovaných v království
českém za školní léta 1901 a 2, 1902 a 3, 1903
a 4; drahé čtení zprávy komisse pro záleži
tosti okresní a obecní o zprávě zemského vý
boru týkající se změny hranic mezi obcí Vše
jany (okresu nymbarského) a Čachovicemi
(okresu novobenátekého); drahé čtení zprávy
komise školské o zprávách zemského výboru
a c. k. zemské Školní rady o stavu národního
Školství v roce 1901, respektive školním roce
1901—2, pak v roce 1902—3 a 1903—4; návrh
komise školské na vyřízení petic učitelů ve vý
službě za zvýšení výslažného, aby všechny tyto
petice zemský výbor vzal v bedlivon úvaha a
v nejbližším zasedání sněmu předložil příslošné
návrhy o peticích, jež v cestě milosti zvlášt
úíbo zřetele zasluhují; rovněž tak přijat návrh
komise školské o peticích učitelů a učitelek
za vpočítání let služebních; návrhem tímto
ukládá se zemskému výboru, aby každou petici
řečeného obsahn vzal v bedlivon úvabu a v nej
bližším zasedání sněmu předložil návrhy, jak
by žádostem po zákoně i cestou miiosti mohlo
býti, pokad možno, příznivě vyřízeno; dále
přijat návrh komise školské o petici učitelské
jednoty „Komenský“ pro Prahu a okolí za u
dě'ení subvence k pořádání karsů universitních
ve školních r. 1905a 6; zpráva komise školské
o petici „Zemské ústřední jednoty učitelstva
měšťanských Škol českých“ v Praze za změnu
zákona ze dne 23, ledna 1903, č. 16. z. z. o
aktivním a starobním přídavku a snížení doby
služební učitelstva škol měšťanských; dále při
jato 7 návrhů školské komise a podobné petice
odevzdány na dále k vyšetření zemskéma vý
boru a k vyřízení na příštím zasedání sněmu;
dále přijato druhé čtení zprávy komise pro
záležitosti zemědělství, týkající se kontribu

Imserty se počítají levně,
Obnova vychání v pálek v poledne. | Ročník XIII.

Čenských fondů, za změnu zákona ze dne 9. čer
vence 1863; druhé čtení zprávy komise-roz
počtové o zprávě zemského výboru 0 způsobu
úArady příspěvku státního melioračního fondu
k úpravě horního Labe a horní Úpy. A je to zu
jímavé, že právě i utéto zprávy tak význačně
hospodářsky důležité rozvinul se boj, jenž má
pozadí národnostní,

Zpravodaj posl. dr. Fiedler připomenul,
že objekt regulace horního Labe a Úpy náleží
provésti pouze zemi, stát zavázal se pouze ku
příspěvku; aby však tím nebyl vyčerpán t. zv.
velký meliorační fond, poskytoje stát příspě
vek tím způsobem, že zúročuje a omořuje
půjčka, kterou má země za tou příčinou uza
vříti. Zpravodaj doporačil pak návrh komise,
který zní: „Zemský výbor se zmocňoje, aby
ke hražení oné kvoty nákladu na úhradu hor
ního Labe a horní Úpy, kterouž ve smyslu
zemských zákonů ze due 13. úpora 1903 $ 32.
a 33. z. z.elaší braditi příspěvky melioračního
fondu a kteráž činí při horuím Labi 1,284.000K
a při horat Úpě 1,716.000 K, učinil s odečtením
splátek, z melioračního fondu již poskytnutých
a z toho času asi 230.000 K obuášejících, u
Zemské banky království Českého zápůjčku za
podmínek, ua nichž se se Zemskou bankoa dc
hodnou a kteréž vyžadají souhlasu zúčastně
ných ministerstev. Potřeba pro zůročení a
umoření této dodatečné půjčky hradí melic
rační fond.“

Poslanec dr. Schreiner (Němec) poukázal
na průtah řízení o nezbytné dolní přehradě a
Krausových bad, kdežto prý záležitost údolní
přebrady v lese Království byla s mimořádným
urychlením vyřízena. Pod údolpí přehradou
v Království leží celá řada lok, které ka škodě
rolnictva povodněmi značně trpí. Má se vy
pracovati úplný hospodářský plán, aby se rol
nictvu umožnilo použití odpovídajícího runožství
nahromaděné vody. Regulace nesmí se řešiti
jen v zájma plavby, ale i musí býti zřetel vzat
na rolnictvo. Hrozí nebezpečí negativního kom
petenčního spora, následkem kterého by jenom
část Labe na Spindelwůhle mohla býti regulo
vána, čímž by údolní přehrada u Krausových
bud, která se má zříditi, za krátko azavřena
byla kamením povodní zanášeným. Řečník chtěl,
aby zemský výbor poskytl odpomoc v otázkách
naznačených.

ního štěstí Máš barák, máš tu živnost v Jemní
kách, sekni s tou latinou. Co ti to nese? Ten
Klapka ti ta pole vymrská, že z nich nebudeš mít
ani vojtěšku. Pusť se do hospodaření, za nějaký
len rok si vezmeš Terezku, já jí také nějaký ten
tisíc dám, a budete se míti dobře. Jen takovým
škrobem a pavoukem nebuď, jako byl tvůj tatíkl«

Poraděno, vykonáno. Ferda seknul »latinouu,
škrobem a pavoukem nebyl, pustil se do »hospo
daření«. A šlo mu to zlehka, Dělal pána, starý
Šťastný mu pomáhal, kde mohl. Když bylo Fer
doví 21 roků, zkazil si mladý věk a oženil se.

»+Cojsem měl dělat,« povídal mi jednou,
Terezka začala kdesi cosi, že jako začínají už
Mtat čápi do Čech, že byl by čas, abychom té
známosti naší udělali konec v kostele. Tak jsem
do toho praštil a oženil jsem se.«

Ano, dokud měl Ferda tatíka, bylo mu do
bře. Ale teď? Ta Tereza, nešťastná Tereza! Bylo
to ale kus ženské, lítala, hubovala, křičela, nadá
vala, do práce jako kat, do hádky jako čtyry do
movnice, dvě bokynářky, jeden advokát a půl re
daktora, Ferda se zapracoval »do hospodaření«
takovou měrou, že až ho musela okřikovat, aby
se jí snad neupracoval, Vždyť chodil z «hospo
dářství« také až o půlnoci, aby měl pokoj, Činil
Ferdinand, co mohl, i hospodářství i dům jí
dal připsat, aby jítu výmluvnou pusinku trochu
zandal — málo platno.

, Když bylo všechno už její, a Ferda přišel
trochu zmotený, jednoduše ho vyhodila: eJdi si,
fiamendře, kam chceš'« Ferda tehdá nebyl tak
vědom tobo vyhazovu, byl »uhospodařene, sle
přece lítostně vzdychnul: +Ti mne ošatili, aspoň
kdyby ti čápi byli přilítli.«

el se vyspati do stohu,
Druhého dne však se mu vše rozleželo v hlavě,

==
Prokoukl z opice, vrátil se mu po čtyřletém man
želství zdravý rozum a počal uvažovati. Tak ona
Terezka takhle? No počkej, sloto, to se ti nevy
platil Vstal, oprášil slámu, umyl se v potoce a
šel rovnou k starému Kubištovi, příteli svého ze
mřelého otce. Vypravoval mu všechnu svoji strast
a nynější bídu, neboť neměl, kam by se obrátil.

=Víte, Ferdáčku, co? U hejtmanství je k za
dání místo exekutora. Jste vzdělaný, německy
umíte, zažádejte si tam, já se o to postarám,
abyste to dostall«

»Děkuji strejčku, to jsem rád, ale Tereze se
pomstím, budete vidět [«

Mladý Veselý místo obdržel a stal se exeku=
torem, Tereze mstil se, a msta jeho byla strašlivá,
Pečlivě bděl nad plněním všech platebních povin=
ností a daní, vyhledával a prohledával staré i nové
poplatky, dával i Terezu upomínati a fendoval
ihned. Osoba jeho byla postrachem v hospodář.
ství jemnickém, kam Tereza se nabostile. A on
tyran schválně chodil kolem na procházku, aby
osobností svou vzbudil brůzu před úředním jed
náním. Terezka kolikrát ho prosila, aby se smířil,
aby se kní zase přistěhoval, ale marně, Ferda byl
jak křemen tvrdý a chladný,

Tak uplynulo 7 měsíců. Ferdovi vedlo se
dobře, Tereae vyskakovala busí kůže na celém těle,
jakmile spatřila jeho čepici žlutým dracounem o
premovanou.

Byl krásný letní den, když Veselý zase krá
čel do Jemnik. »Dnes jí dám ránus, těšil se, »ten
Taussig mi to přece udělal k vůli, že ji žaloval
a dal fendovat, Kolik pak jeto? Hm! Padesát
korun, šedesát halířů. Je přede žnémi, peníze jisté
nebude mít!«

Srdce mu skákalo radostí při pomyšlení, jaké
zas obličeje bude Terezka dělat, Otevřel dvéře,



Na to ujal se slova posl. dr. Ulrich, který
odmítl tvrzení dra. Schreinera, že projekta
údolní přehrady v lese Království u Král.
Dvora bylo se dostalo předností před přehrážkou
v Krausových boudách. Projekt v lese Krá
lovetví pokračoval tak, jak toho vyžadoval atav
věci. Baráže tuto byla již dávno nejvyšší nat
postí, o tom mohli jsme se přesvědčiti při
každé povodni, jak neblaze působil stav do
eavadoí. Podávají-li 8e 8 německé strany pro
testy a povedou-i 8e až k správnímu dvoru,
pak se tím brání v provedení důležitého pro
jektn. Projekt přehrady v Krausových bondách
pokročil jit tak, že 8e 8 prováděním jeho co
nejdříve započne. Dále nutno ohraditi se proti
pařknntí, jako by při vodoprávním řízení ne
bylo dbáno zemědělských zájmů ať českého ať
německého obyvatelstva. Jmenovitě pokud jde
o požadavky jeho, aby přes baráče zřízeny

byly převody tam, kde dříve byly atd., všade
se přáním obyvatelstva dle možnosti vyhovo
valo.

„Pokud se jedná o otázku, zda baráž bade
také s to, aby zůrodňojící vliv velkých vod na
luka a role byl zachován, otom náleží úsudek
technikům. Jest však podivno, jak dr. Schrei
ner mohl vysloviti obavu, že přehrada v lese
Království bude netoliko retentní t. j. vodu
zadržojící, nýbrž že bude provedena tak, aby
elonžila i k vyažitkování vodních sil. Není dů
Bledno, jestliže 3 německé strany se to vytýká,
na druhé straně však, pokud se týče přehrady
u Krausových bod, klade se g německé strany
požadavek, aby byla pořízena také pro vyu
žitkování vodních sil. Pánové proti nám pro
testají? Což kdybychom my postavili se také
na totéž stanovisko a bránili jim v jejich po
žadavcích? Pak bychom zůstali tam, kde žádná
strana nechce být, totiž ku vzájemnému potí
rání všech hospodářských úkolů.

Dr. Schreiner na to doznal, že úpravou
borního Labe se podstatně zvětšily škody způ
sobované středním a dolním Labem, poněvadž
tok labský se zrychlil, a právě proto žádá
rychlé zbudování přehrady u Kransových bad.
Na to přimlouvá ge znova za Šetření zájmů
zemědělských při zřizování labských přebrad.

Zpravodaj dr. Fiedler: „Sněmu nepřísluší
dnes rozhodovati o stránce technické, nýbrž
o stránce finanční, Rozhodovati o tom, zda
práce regulační správně postupují, náleži je
dině komisi regalační. Sněm může pouze vy
aloviti avá přání a žádosti, které budou tla
močeny na příslušném místě.“ Po té návrh ko
mise přijat.

Přijata dále v druhém čtení zpráva ko
mise rozpočtová o žádosti městské obce Ne
tolické za poskytnutí zemské podpory ku zří
zení obecního vodovodu; drohé čtení zprávy
komise rozpočtové o úpravě potoka Bačovky
a Hlobokého a meliorisování pozemků v Ov
čářích. Jednání toto bylo taktéž doprovázeno
Němcem Petersem, který vyčítal, že na prc
jekty české vyvakládá ee mnobem více než na
německé a protestoval proti „bezohlednému
vykořisťování německého národního jmění k ú
čelům českým.“ Zpravodaj dr. Fiedler tuto
výtku odmítl jako neoprávněnou; půl milionu
dává země, půl miliona stát, milion wnusí si
uhraditi interessenti sami. Ostatně průmysl,
který je více zastoupen v územích s německým
obyvatelstvem, také dovolává se podpory státní

Co to? Jako by dítě zaplakalo, Vstoupil do svět
nice úředním krokem,s vážným obličejem chystaje
se přečísti akt. Jedním okem prohlédl místnost.
Setkal se s pomněnkovýma očima Terezky, ležící
na posteli, ubledlé, ale radostí zářící. Zarazil se,

"Podívej se, Ferdáčku, čápi nám přinesli
chlapečka«,volala radostněa měkceresolutní jindy
Terezka, suž se nehněvej a podívej se na něj.
Celý tyl«

Veselý stál chvíli jako socha, pak zavzlykl,
odhodil akta a vrhl se štkaje ku své ženěa dítěti,
jež dívalo se nu něho andělsky nevinnýma čer
nýma očkama. —

"Pane okresní hejtmane, zahajuji passivní
resistenci,s

»Co blázněj', Veselýřa
»Nepečhu« a flákl čepicí žlutým dracounem

ojemovanou do koutu, až dlouholetý prach se zvedl.
»Člověče, jsou opilý! Tohle je urážka úřadu,

tohle je drzost, to je impertinence, o tom, , .«
»Ale nezlobějí, se pane hejtmana, zarazil

proud řeči hejtmanovy šťastný Ferda, »mám kluka
jako buka, celý já, jen ta žlutým dracounem Je
movaná čepice mu ještě schází Aby mi byl po
dobnější, zahodím ji, už nebudu exekutorem, ele
oni, pane hejtman, že půjdou mému klukovi za
kmotra, vědí že ano? la

Co měl p. hejtman dělat se šťastným bláz
nem? Šel mu za kmotra, :

Od toho času, co přiletěli k Veselým čápi,
je tem ráj. Prim hraje mladý Veselý sjunior«,
Terezka a mladý Veselý ssenior« mu svorně hra
jou průvod, mazlíce a laskajíce se s ním jako—
inu jako se svým synáčkem, zlatem,C

a my ji ve Vídni beza všeho povolojeme. Žá
dáme tudíž pro naše zemědělské potřeby tutéž
spravedlnost, jskou máme vůči německéma
průmyslu. Ve Vídni se roshazují miliony va
prospěch Němců. Dále v druhém čtění přijata
zpráva komise rozpočtové o meliorisování pu
zemků vodním drožetvem ve Velkých Kosicích
(okres Chlumec n. Cidl.) a taktéž zpráva ko
mise rozpočtové o úpravě potoka Jilemky obol
Jilemnickoo. (Pokračování.)

Dopis z Prahy.
Konkura Karla hraběte Schónborna. Mozi

tak zvané denní sensace vřadily jisté novinář
ské kraby pražské v poslední době i konkorg,
jenž byl uvalen na jmění hraběteKarla Schčnborna.
Obrovský starobylý palác hrabat Schěnbornů,
zavjímající značoou část tržiště malostranského
a vyústující do ulice Vlaské, po několik již
neděl jest předmětem zvláštní pozornosti Širo
kých vrstev lidových, jež, pntujíce do čarokrásné
zabrady Bchůnbornské, 0 zájmem přetřásají
otázku, jakže asi skončí konkurs, v staroslavué
této rodině věc zajisté svého druhu ojedinělá,
Zajisté, že bez počtu jest těch, kdož by si přáli,
aby věc dopadla pro těžce zkoušenou rodinu
hraběcí co nejlépe, a pro ty také v nastávají
cím projednávání konkarsu bude těch několik
řádek, jež věci té věnojeme, vysvětlením tak
mnobébo, co široké veřejnosti uniká, leč co
přece jest nezbytnou nutností věděti, aby bylo
mvužnopřesně oddalovati světlo od stínu. Úpad
ková záležitost hraběcí rodiny SchOnbornů má
význam katastrofální, čehož zajisté nikdo ne
npře, a jest tím smutnější, že ten, na jehož
jmění konokura byl vybiášen, z nesmírně veli
kých, ba ohromných dlahů ničeho na penězích
ani nepřijal.

Je to zajisté podivahodná věc, a tím po
divobodnější, že postihla přímo člena rodu tak
vynikajícího, jakým jest rod Schdnbornů.

Jak to? Otáže ge tak mnohý z laskavých
čtenářů.— Což hrabě ony veliké poníze nepro
tnarnil, nerozmrba], což neznaužil i kaucí svóbo
slačobného personálu ke svým účelům, aby

moh) konat nákladné cesty, aby — aby —aby — — ?—
Opakujeme: brabě Karel Schónboro ne

přijal ani jediného haléře, poněvadž elepě dů
věřoral dobrodrabům, předkládajícím jemu
směnky ka podpisování — a peníze plynaly
také do bezedných kapes lidi, kteří důvěry
jeho zneožili. Spoléhaje stále na ujišťování jeho
důvěrníky ma opakované, že v zájmu jeho ro
diny „se pracuje“, věnoval plnou svoji důvěru
dotyčným dobrodruhům.

I po letech poskytnou soudní spisy zále
žitostí těchtose týkajicí nejen právníkům, nýbrž
i románopiscům přebohaté látky všech oborů
i materii. Hlavním důvěrníkem hraběte Karla
Schčoborna byl VáclavJosef Drahoňovský. Kdyby
někdo z laskavých čtenářů chtěl se o tomto
člověka informovati, zvěděl by asi následující:

Hospodářský radá za marnotratníka nyní
problášeného Bedřicha hraběte Scbónborna, Vá
clav Josef Drahoňovský, nurodil se na Král.
Vinohradech jako syn dozorce potravní daně.
Býval diarnistou, pak byl bez zaměstnání, načež
se stal ugentem asekuračním a později agentem
obchodníka vínem. Jmenovaný byl trestán roka
1882 pro sločin vydírání šalářem v trvání dvou
mněsíců, roku 1885 pro sločin digamie šalářem
v trvání čtyř měsíců, v r. 1884 pro 6 1. zákona
o tulácích a mimo to taká bylo vedeno trestní
řízení proti němu pro $461. trest. řádu (zpro
nevěření, krádež) a dle zprávy četnického ve
litelství v Kasejovicích od 15. dubna 1887 pro
kuplířství ve Vídni, společně se Bestrou, zná
mou to dámou vídeňskou...

Tohoto pána jmenoval úpadcův syn Bedřich
brabě Schinborn, který jak známo byl před
léty pro choromyslnost v blázinci górlíckém a
pod opatrovnictvím, a nyní opětně pod opatrov
nictvím, a sice tentokráte pro marpotratnictví,
80 nalézá, svým „hospodářským radou“ oa svém
velkostatku Mirošově u Rokycan. Drahoňovský
dosáhl úplné důvěry úpadce Karla hraběte
Schonborna, ten dal mu generální plnou moc
legalisovanou a ve vlastnosti této Drahoňovský

A na čí návrh dal hrabě Karel Schčnborn

né kvality? Na návrh JUDra. Frant. Sedláčka,
advokáta v Plzni. Tento advokát pohnul hrá
běte výmlavnými slovy, aby důvěřoval v dobré
zakončení všeho, dovolávaje se přitom stále
Pána Boha, a způsobil, že plná moc byla pak
i na něho přenesena. Jako o plnomocenství, tak
dělili se oba páni pak o neobmesenon. důvěru
hraběte, přijímajíce přitom rukou společnou
penize.

Když Draboňovský mnohokráte opětova
némo vyzvání, aby konečně složil účty, nevy
bověl, zařaloval ho správce konkuraní podstaty
advokát JUDr. J. Pohl na Malé Straně na slo
žení účtů u c. k. krajského soudu v Plzoi, kde

byl Drahoňovský také odsouzen. Přitom jest
velmí pozoruhodné to, že Drahoňovského za
stupoval týž dr. Sedláček, zástopce Karla hra
běte SchOnborna a Bedřichá SchOnborna — tedy
advokát, který neméně sám ko složení účtů
jest [povinnep,a převzetí zastupování tohoto
přes kollisi tím nastavší, že očekával, že také
o něm bude jednáno, ač jako advokát jinému
stavovskému úřadu podléhá, přeceneodmítl...

Že při známém dobráctví starého hraběte
musilo pak dojíti ke katastrofě, jest na bílo
dni, a nikoho nepřekvapí, kdo do podobných
afér nablédnonti dovede.

Žurnalistická škola dra. Alvisa Rašín.
Smutně pověstný někdejší velký radikál Alois
Rašín, syn známého nechanického starosty a
fedrovatele harfenistek, dal o sobě opětně vě
děti. Posledně chtěl na Bebe upontati pozornost
širší veřejnosti před minulými volbami do rady
říšské, když jal se omlazovatiMladočechy.Jak
je omladil, o tom jsme se jiš zmínili. Pohořeli
na všech stranách, a milý pan Rašín 8 nimi.
Patrně aby trápicí jej blamáž uvedl v zapo
menutí, dal se znovu na jinou: chce salošiti
v Prase školu pro šurnalisty (I), patrně mlado
české, jimž asi byl by vyměřen úkol, aby spo
jenými silami pečovali o omlazení mladočeského
úpadku,

Troufalé provolání, že v Praze jest mnobo
výtečně honorovaných míst redaktorských, na
meškal, sotva ge objevilo v páně Kramářově
„Dni“, zchladiti důkladnou sprchou spolek
žurnalistů českých, varuje právníky, mediky i
filosofy, aby nesedali na vějičku lákavým frásím
a necastnpovali namáhavou a málo vděčnou
cestu českých žarnalistů, ježto není žádných
uprázdněných míst. Cítí-lí v redakci „Dne“
důkladnou mezera, nechť jenom čile 8e po
ohlédnou, najdou dosti zkrachovaných advo
kátů a politiků českých, kteří ochotně badou
moci omlazovati „Den“ svojí činností, neboť

Initi „Den“ tak, jak nyní vychází, mohou a
udou moc zcela enadně,

Samozvaní velikáni A la Rašín musí vždy
v arčitých obdobích na sebe upožorňovati,
ježto by jinak záhy zcela se na ně zapomenulo.

Poem. red. Pau Pinz oděluje s námi, že
žádné dítko jeho v německé škole nebylo. Dvě
dcerašky udvětěvají „Minervu“ a nejmladší
českou měšťanskou školu v Prase VIII.

Obrana.
(2) Pempata. Povídka Jiřího Samína

v časop. „Zvonu“ r. 1907. Stoupenci volné školy
usilojí vypoditi řeholní učitelky ze školy či
kovným manévrem. Nebojují prý proti nim
pro jejich řeholní roucho, nýbrž pro jejich prý
menší vědeckou kvalifikaci. Kdo zná Školství
a posuzuje práci i paedagogickou způsobilost
řeholnic, musí aznati, že vynikají řeholní oči
telky nad světské síly a proto mají mnoho
klevetivých závistníků. Podobně klášterní ústavy
vykazojí atkvělé výsledky své výchovy, spi
ňujíce úplně naděje rodičů v ně kladené, kterýž
úspěch budí opětně v kruzích učitelských nizké
pocity závisti. Že závist sahá k špatným zbra
ním, dokazaje povídka Jiřího Sumína „Poupata“,
která nemotorným způsobem bledí vzbaditi ne
důvěru ke klášterní výchově. Spisovatelem to
hoto pamíleta je vlastně žena, a redakce „Zvonu“
naznačuje, že autorka byla asi sama účastna
„Špatné“ klášterní výchovy. Zkušenost učí, že
ani v nejlepší škole nepodaří se stejným způ
sobem vypěstiti každého evářence, zejména ne
charaktery značně již porušené; proto věříme,
še zlomyulná stvoření nepolepší 60 ani v klá
Šterní škole. V tom ohledu nepotřebuje spiso
vatelka ani mnoho veřejnost poučovati, ale
svými zlomyslnými klepy nikoho nepřesvědčí,
že klášterní výchova je tak pochybenou, jak
ji na své chovance Lidce dokaznje. Charakter
Lidky je tak nemotorně zkreslen, že i méně
chápavý čtenář sozná, jak běží autorce o ten
denční štvaní. Lidka v klášteře líčí se jako
čiperné, všecky vady systému postřehující děvče,
a táž čipera o prázdninách jeví se najednou
pod vlivem klášterní výchovy jako největší
nemotora pod sluncem, Že autorka uleruje
evému sáští proti řeholnicím titolaturou „še
dých larev“, nic nás nepřekvapuje, protože
nízkost jejího obzora jeví ge dostatečně famos
ním „zpytováním svědómí“ a noční scónon

„v ložnici chovanek. Daševní produkt Vrbové
(Sumína) mohl by sice svědčiti proti klášterní
výchově, ale bylo by třeba ujistiti, mnobo-li
viny má klášterní Škola na této zřejmé do
Ševní ohudobě. Jest třeba věnovati pozoraost
„krásné“ literatuře naší, protože se zdá, še

| spisovatelé zaprodávají své póro židovskému
zednářstvu a podrývají v lidu smysl pro pravdu
a spravedlnost. Poupata Vrbová nesou zcela
patrně značku prodejnosti.

(3) Jakou činnost provzdělání ná
| roda agrárniel rozvinají. „Myjsmetaky



katolíci", prohlašovali farizeové před volbami,
ačkoli ve ových listech bíli zvlášť do strany

*katolické a proti nepootivým lžem jiných stran
katolíky ničím nehájíli. A aby své „katolictví“
dokázali, spojají se nyní s každým. Dane13.
t. m. konaf se na náměstí v Pelhřimově „proti
klerikální“ tábor lidu, na němě mlavili: za
etranu mladočeskou Hovera, za pokrokovou
(Masarykovekou) J. Lešák, za národně-sociální
Němec a za agrární Hák. Propadlý agrární
kandidát Donát zvolen předsedou, avítal pří
tomné a přavil mezi jiným: „Naši předkové
bojovali za svobodu svědomí a dnes mosíme
sápasiti 8 týmž klerikalismem o totéž opět.“
Ověbm že těmi svobodomyslnými Čechy mínil
husity; neví patrně nic o tom, jak tito lidé
sta zcela pokojných katolíků upalovali v smol
ných endech, na hranicích, jak spulovali kostely,
do nichž dříve vehnali katolíky, atd.

Hovera mluvil o tom, jak jesoité abírali
lidu knihy; o tom se nezmínil, jak tisíce vzác
ných knih náboženských i světskou vědou se
obírajících Táboři barbarský ničili, jak trhali
i knihovny osobních přátel Hasových, jak au
rovým způsobem rozbíjeli obrazy, sochy, jak
pičili velkolepépamátkystavitelskéa jak sami
bosité pro svoji hamižoost universitu dříve
katolickou přivedli na pokraj záhoby, tak že
byla pro smích cizincům.

Prý církev germanisovala. Co tropili Pře
myelovci, to obtěl boditi Hevera na krk církví.
Zato jako by navěděl o tom, že český jaryk
těšil ee za Karla IV. tak veliká vážnostii v ci
síně, jaké nikdy před tím ani po totom. Prý
česká reformace jest prvním vzepřením Něme
otva. Proti takové lži marně píše Dr. Kalousek,
Dr. Tadra, Denis a jin! « jiní. Dokažte z před
ních našich bistoriků stokrát, že za Karla IV.
města česká stírala nátěr německý, že Němci
byli nuceni učiti se česky atd., přece naši pro
tivníci budou opakovati staré lži. Také vzpo
mínal řečník brůz protireformačních, utrpení
lidu selského. O tom však nemluvil, že sedlák
opadl v porobu právě despocií šlechty basitské,
nepověděl, jak Šlechtičtí katané latherští su
rově s lidem nakládali. Prý protireformace
ochudila náš líd mravně a rozumově. Vzácný
historika, proč protestantská šlechta, když do
stala oniversita do svých rakou, nic nechtěla
na její zlepšení platiti? Proč hladoví professoři
snažilise aspoň takovým způsobem příjmyjejí
rozmnožiti, že volili za rektory Šlechtické chla
pečky? Proč ti „reformovaní“ raději posílali
cblapce své na nčení k jesnitům než do „re
formované“ university? A jaká mravnost za
„reformované“ doby v Čechách vládla, o tom
podává úřasné ukázky protestant Mikuláš Da
čický, protestant Denis a jiní. Za kněze si
brali „reformovaní“ i uprchlé zločince. V Brou
mově ani kat častým stínáním nedoved! zjed
nati nápravy. Však tam taky byli pastořil U
žasne, kdo si přečte o tom apis Vavřince
Wintery. Teprve po bělohorské katastrofá za
čínala spořádnnost náboženská a mraval. Jen
sí přečtěte o tom úsudek Tomkův v Masejníka
z r. 18571

Ležák řekl, že klerikalism nemá uic (11)
společného s křesťanstvím a naukou Kristovou.
Ovšem če mínil klerikalismem katoliciamus.
Nyní se tážeme, kdo odsuzaje a chce vyvra
ceti správy v evapgelilch obsažená? Jsoa to
katolíci či pokrokáři? Kdo to odsuzoje lidi
kráčející do kostela poklonit se Kristu a kdo
sapomíná napomenouti socialistické listy, tro
picí si posměch z Krista samého? Jsou to zase
pokrokáři. Kdo to tolik bouřilproti jeptišskéma
gymnasiu, v němž Kristas jest uctíván, aby ne
dlouho potom dělal reklamu německé rabínské
Škole? Byl to Masarykovský denník. Kdo to
otiskoval vášnivé protikřesťanské články Ma
charovy? Zase týž denník, pane Ložáku. A
takové živly chtějí poučovati ctitelo Kristovy,
jak si mají křesťansky počínati.

Agrární řečník pak líčil, jak prý „kleri
kálové“ rozeštvali celé vesnice, otce se synem,
bratra e bratrem. Kuněžetvoprý mělo hlásati
učení lásky. — Tak tak! Pamatujte, páni a
grárníci, že Kristus na farisejské kšeftařespletl
docela bič. A jak mohli „klerikálová“ roze
Štvati otce 8e synem, jestliže agrárníci dlo

'srého (ovšem dřívějšího) hlásání byli skutečně
taky katolíky?

Noslouží vaše žaloba k objasnění, jakými
to katolíky agrárníci byli? Teď, kdy agrárníci
spojují so zřejmě s těmi, kteří chtějí vypuditi
náboženství katolické netoliko ze školy, ale i
2 rodin, probouzejí se k poznání iti, kteří
dříve pokrytcům cedli na lep. Taky-katoliciI
Učení i méně učení agrárníci enesli bes pro
testu i nepootivou urážku vmetenou ve tvář
Otel vlasti v samé předmlavě k programu
strany agrární. Raději bezectně překracovatí
dějíny,než spravedlivě psátio poměra českého
katolickéhopanovníka k etava celskému!! To
Je to vaše katolictví a vlestenoctví. O židovi
s protestantovi nenapaali jste ani alůvka ne
spravedlivého. — Mladočeský „Dea“ aveřejňuje

obštrnýreferáto scbůzíté, SY dokánahže měliost a frázovitostjen; ně protika“
„ztědy sdluboí

tolických stran stejná. Katolický lid zapama
taje si, koho proti němu taky-katoličtí agrár
nici vodí.

Politický přehled.
Říšská rada vešla se 16. t. m. a ještě téhož

dne předložila vláda sněmovně poslanecké vy
rovnací předlohy, k čemuž ministerský před
seda podal delší výklad. Soustava celní a ob
chodně-politické pospolitosti jest nyní postavena
pod ochranu pevných smlavených ujednání, při
čemž je zachování jednotné celní branice za
bezpečeno. Obilní cla zůstala v platnosti. Vže
lezničních tarifech nastává nepopíratelná změna
Obledně požadovaného spojení 8 Dalmacii obě
vlády se zavázaly, če vystaví traté na svém
území, Potravol daně nově opraveny. Spory,
týkající se hospodářských a finančních otázek
vyrovnání, vyřizovati má smírjí soud, pokud
se nedají odstraniti vyjednáváním vlád. Otázka
bankovní nerozřešena, kvota uherská zvyšaje
86 o 2 proc. — Ve schůzi vůdců českých stran
na říšské radě vysloven soahlas, aby na příště
utvořen byl společný klub všech českých po
slanců; toliko vůdce agrárníků posl. Prášek
nebyl pro společný klub, vysloviv se vyhýbavě.
Zde vidět, kdo jest proti jednotě. — Posl, dr.
Lad. Dvořák vystoupil z mladočeské strany.
— Trpný odpor železničních zřízenců dráhy
severozápadní a společ. státní dráhy ukončen;
požadavky zřízenců splněny. — V nemoci sta
řičkého mocnáře, která vzbuzovala velké obavy,
nastalo trvalé zlepšení.

Maďarům učiněn nový ústupek. V mini=
sterstva zahraničních záležitosti zřízeno bude
totiž zvláštní oddělení pro státoprávní záleži
tosti, vznikající z poměru mezi oběma polo
vicemi říše, — Slovenský vlastenec kněz dr.
Jehlička, bývalý poslanec, obžalovaný, že pro
nesl státu nebezpečné řeči a že nabádal k ru
Šení veřejného pořádku, před svodem v Nitře
osvobozen.

Vůdce anglického obchodního evěta sir
Mor Wáchter všem vládám evropským předložil
pamětní spis, aby byl zřízen evropský spolek
proti zbrojení a celním válkám.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésmní. Ustanovení jsou: p.

Jindřich Drkoš, koop.. za administrátora do Ném.
Rybné; p. Jos. Šalša, katecheta v Pardabicích,
za katech. měšť.dívčí školy v Chrudimi; p. Jarosl.
Procházka, kaplan v Žamberku, za kaplana do
Nekoře; p. Václav Bartoš, kaplan v Nekoři, za
kaplana do Žumberka; p. Dr. filos. Stanislav
Michálek, koop. v Kácově, ze katechetu na obecné
škole v Chrudimi; p. Fr. Janák, kaplan v Žiže
lieich, za administr. do Lovčic; p. Jos. Andacht,
kaplan v Lužci, za kapl. do Žiželic; p. Alois
Calka, koop. na Novém Hradci, za admistr. do
Kanětic; p. Viet. Vlach, kaplan v Chotusicích, za
kapl. do Zbislavi; p. Frant. Kbun, kaplan vo Zbi
slavi, za kaplana do Chotusic; p. Jan Pavlíšta,
kaplan v Ostružně, za kaplana do Kopidlna; p.
Jos. Bradáč, koop. ve Vracích, za kaplanado
Ostražna. — Na odpočinek vatoupili: p. Václav
Pilnáček, farář v Kuněticích; p. Ant. Pohley, larář
v Sejfích; p. Vinc. Krátký, děkan v Lovčicích;
p. Tom. Fiala, farář v Písečné. — Uprásdněná
místa: Kunětice, fara, patr. nábož. matice; Seify
Hermanseifen), fara, patron Jos. Kloge; Lovčice,

patron. Zdenka brab. Kinského; Písečná,
fara, patrov. hrab. Lůtzova, vesměs od 1. října 1907,

Kde má býti nástupcem jeptišek
ma zdejší školof Dle přání „Osvětylidu“
ovšem lidé pokrokoví, stoupenci Hajnova tisku.
Jakou jemnost a snášelivost dovedou tito lidé roz
sévati, to patrno na př. hned z článku „Oav. L."
(se dne 1Ď. t.m.) namířeného proti jeptiškám, Pi
satel, patrně asi pokrokový paedagog, přesvědčuje
veřejnost o vysokých borizontech a vyšší eleganci
pokrokářstva zvlášť ušlechtilým psaním o českých
katolických ženách, s něhož vyjímáme tyto „vtipné“
perly: „Nebeské kozy na pastvě... Se všech
stran slyšíš mečení po dvou chodících nebeských
kos... Mezi těmito obětavými.. . nobeskými
kosami ... mnobo jiných menších sort nebeských
kos. Tyto zaslonšilé kozy . ... — Jak se nazma
čeným dámám na jejich pastvě daří... když ani
židovské matky svého mečení nenšetří . . . nedi

vili bychompo kdyby tesladu nebeskýchkospodařilo. . . jak možno odepřítpodpis se
ardoervoucíhomečení ?“ V čísle z 12. t. m. saso
„Osvěta L“ píše, že Jemelkův kozinec se hýbe.“
— Tohle je ta vážná pokrokářská práce — oaví
cená i vlastenecká. Takové květy uvěřují pokro
káři tisku, a p. Hajn ochotně to vytiskne. Zná
Gusto svých stoupenců. Toď ne tašme, zda tak
surově někdy tupll tento žurnál ženy: šidovské.
Vlastenectvim jest — tupiti sprostě krer vlastal
pro její přesvědčení, demokratismem jest — tro

pa si spros posměob z toho, 00 lid žádá.se divme, še lidépodobným tiskem vychorasí
močeliv Praze manifostačnímu průvodu katolickému

do očí, že do katolíků strkali a do tváře jim pli
valí. Vědyť jest na postupa moderní, „avobodo
myslná“ kultura. Ateď pozor, jaké brýle si nastrčí
tatáž „Osvěta l.", když ae jedná o jeji lidi. Roku
1906 napsal katolický „Meč“ poznámku o dámě
pokrokářské. „Osvěta 1.“ nadávala pak až brůza
na tu „zvrhlost“, ačkoli ani neuvedla z chytrosti
příčinu svého „spravedlivého rozčilení.“ Mimo jiné
Psala doslovně: „Urazit dámu je tak anadno. Každý
klak a uličník to dovede, má-li jen trochu talentu
+.. Pliji vám do tváře. Neotírejte se! Sline po
ctivého Člověka je úrodnou rosou, která vás může
spasit. Plíji vám do tváře podruhé. Nechte tam
ta slinu! Jest to pro vás lék, který jedině vás
může vyhojit. Na vás oikoli dobré slovo, nýbrž
slinu a hůl.“ Tak se psalo tehdy, že ai dovolil
někdo o ženu pokrokovou zavadit. A teď at si
svůj výplod „Osvěta lidn“ ještě jednou přečte a
Brovnás tím, jak píše o ženách katolickéhotáboru
Bama. Tohle snad má býti pokrokovou podporon
emancipace žen; takové surové sprostoty mají býti
snad důkazem, že přeje pokroková tiskovina vět
ším právům, větší svobodě žen. Takovým způsobem
ohlašují svoji vynikající zdatnost paedagogickuu a
svoji náboženskou aoášelivost ti, kteří chtějí za
ujmouti místo po jeptiškách.

Pokrokáři v Klleperově divadle.
Po mnohá leta brává tovaryšská jednota na svém
spolkovém jevišti divadelní představení. Hrávalo
se již před 18 lety, kdy zde muobo pokrokových
ochotníků jako na př. Broukala a Růžičky nebylo
a kdy mnozí z teplých hochů nosili ještě zapínací
kalhoty. Nikdo rozumný proti tomu nic neměl,
když mladí dělníci místo pochybných zábav ble
dali v divadle zábavu ušlechtilou, a proto jednota
divadelních ochotníků za solidního zesnulého reži
séra Pefiny vycházela tovaryšské jednotě leckdy
ochotně vstříc. A zase naopak začátečníci ochot
nici, kteří na malém jevišti spolkovém odbyli ai
trómu a seznámili se s pravidly dramatického u
mění, doplňovali řady ochotnického spolka. Letos
najednou několik celkem ubohých ochotníků začalo
Provozovati pokrokovou politiku v dramatickém
spolku a začalo zakazovati spolučlenům účast na
divadelních brách v Adalbertiuu. Toto násilnictví
nadutých politiků nedali si líbiti osvědčení ochot
níci a vystoupili, založivše si nové sdražení „Tyl“
Vtéto své volnosti vystoupilo poslední neděli 5 býva
lých členů „Kliepery“ pa jevišti tovaryšského
spolku před ploým domem za úplného zdaru, kdež
to současnépředstavení„Klicpery“hwmotněi umě
lecky pohořelo. Tento fakt rozčilil teplé hochy a
svedl k nemotornému útoku v „Osv.l.“ Na tento
projev horké hlavy nemáme žádného stadeaého
obkladu útěchy, protože víme určitě, že pokrokář
ský zbytek „Klicpery“ musí umělecky i hmotně
saniknouti. Pokrokářství jako samostatná atrana
nemůže nikde se udržeti, zrovna jako ne různí pa
rasyti. Pokrokáři mohou existovati jako ničivý ži
vel na žijícím organismu, ale kde organismus již
zničili, musí také sami zahynouti. Máme správné
ponětí o charakteru pokrokářství a proto se ho
nebojíme. Žádný kal Hajnova žurnálu ho při ži
votě neudrží.

Divadlo v Adalbertimnu. Sdruženéspolky
jednota katol. tovaryšů a spolek paní a dívekpo
řádaly dne 13. t. m, divadelní představení, při
němž sebrány byly 3 velké aktovky za režie re
nomovaných ochotníků pp. Beránka a Dvořáka,
kteří také ve avých rolích vytvořili výborné ka
raktery. Z dam závodily o palmu večera sl. Švar
cova a sl. Novohradská, neodolatelnou komikou
působila pí. Reišlová. SIl. Černá, Fritzová i Ry
bová dovedly se velmi vhodně v rámci celkové
soahty uplatniti. Pp. Soudil, Svaták i Šejnoha
shostili ae čestně avých úkolů. Obecenstvo aešlo
se v hojném počtu, ačkoliv svučasně bylo hráno
též v Klicperově divadle, a provázelo zdařilé před
stavení salvami upřímné veselosti a hlačnou po
chvalou. Hudební kroužek pěknou hrou posiloval
náladu obecenstva.

Z Klleperova divadla. Večerpísní skla
datele K. Moora dne 10. října těšil se dosti četné
návštěvě hudby milovného obecenstva. Skladatel
sám vylíčil v krátké přednášce svou uměleckou
činnost, kterou program dokumentoval. Moor je
umělec naprosto svérázný; líbí 56 mi jeho ener
gie, se ktorou se netečné intelligenci takřka vnu
cuje, a co zvláštního: vy ho posloucháte, jak o
sobě vypravuje, jak se chválí — a bez váhání
věříte, a čím dále sympatie vaše rostou. Slyším
Moora jiš po několikáte u ae zájmemsleduji jeho
činnost. Jeho badba má vsobě tolik originálnosti,
tolik harmonisačních překvapení, že strhuje, upon
tává. Tak n. př. v klavírní „Balladě“ (úvod do L
části programu), skvostné přechody s mollového
akkordau do sousední plné konsonance — která
zarvučí pluě, jásavě — a hned zas vrací se do
dumných, ponarých dissonancí. V číslech 1.—3.,
jak skladatel sám podotkl, jest znáti ještě vzory,
dle nichž studoval; jest to po přednosti Grieg,
v druhé částí ještě « písní biblických sem tam
ozve se reminiscence s Dvořáka, alo všude rano
jit duch slibného talentu, jenž nové cesty rasí.
Je-li první část plná temných nálad, převládá
v druhé části hudba příliš hledaná, žene se za
efekty, jako moderní texty, ješ ahudebhuje.

Uklidnění jeví vých v planích biblických a v nejnovějších mistrových skladbách, z.nichž svláště
Mbí se mi formou dokonalá, skvělá „Píseň jara a



touby“ a thematicky ucelený melodram „Maryčka
Magdónova.“ Co 66 přednesu jednotlivých čísel
tkne, poznamenati dlužno, že Moor není klavíraím
virtaosem; třeba měl výborný přednes, přec vadí
mu oedostatek techoiky, což zvláště bylo pozoro
vati v „Plspi jara“; skladba ta, předaesena aku
tečným virtuosem, musila by uchvátiti. Pí. Moorová
má dost! sympatický bla a Čistě zpívá; pro kon
certní soprán jest však vysoké „a“, které již e ob
tíží bere, přec jen tonem nízkým; též výslovnost
byla dosti nedukonalá, že mnohdy málo byla roz
úměti. Pan Karbulka vládne objemným barytonem
a příjemně se poslouchá; ve vokaligaci také bylo by
třeba cviku; velmi na prospěch bylo by mu klidnější
držení těla. —- Dne 13. říjaa sebral spolek divad.
ochotníků „Klicpera“ Hladikovo drama „Závrat“.
Byla tu myšlenka odvážná, povážíme-li, že hra
tato před pražskou kritikou propadla na celé čáře.
Skutečně dlužno toto drama nazvati jenom chabým
sačátečnickým pokusem, a vedlo by příliš daleko
vypočítáveti jen všecky hlavní chyby. Soudnému
diváku neušly zajisté výstřednosti charakterů, které
ve skutečnosti jsou nemyslitelné, na př. Volná;
některé osoby jaou v ději vůbec zbytečny (Kudr
nova, redaktor; fádní dialogy (I. výst.) nemají
konce; spisovatel, aby se zdál duchaplným, zpe
střaje dikci obraty za vlasy přitačenými (n. př.
ono přirovoání o knězi nevěřícím), honí se za
efekty naivními a nejapnými (na př. hra na klavír
za scénou, zvláštěreminiscencekvapíkuvII. jedn.);
aby docílil realismu, neštítí se brutálních výstupů
a výrazů. Stačí připomenouti II. jednání a závé
rečný výstup v jednání III Hra nemá dramatické
působivosti; první jednání poví všechno a v ostat
ních dvou se vám jen odkrývají hlavní osoby,
dosud sympatické, v celé povrchnosti nebo v hlu
bvkém mravním kaln. Litovati dlužno věru, že
podoboý kus mohl se objeviti na našem jevišti;
škoda té píle, kterou účinkující ukázali, snažíce
se hru pozdvihnouti. Pí Hallerová (Voluá), která
koždým pobybem dává v sobě tušiti rontinovanou
a talentovanou herečka, nemohla učiniti více ve
své úloze: a přec hrdinka její zůstala nepravdi
vou, beze stínu skutečnosti. Rovněž j ostatní účin
kující (zvláště s). Nekovaříková, pp. Broukal a Pe
Fina) činili ge dle sil svých; a pakliže někde
nouspokojili, není to jejich vinou, nýbrě kusu sa
mého. Chatrná návětěva zvyšovala trapný dojem
večera. Dr. Aliguis.

Hatolická organisace zřízena také
v Hradci Králové na důvěrné schůzi, kteráse ko
nala v Adalbortinu 13. t. m. o 2. bod. odpolední.
K četně shbromážděnému obecenstvu promlavil
známý řečník vadp. kanovník dr. Fr. Šulco orga
nisaci katolické. Vývody vadp. řečníka přijaty se
všeobecným souhlasem. Předsedou této mlatní or
Ganisace zvolen vsdp. dr. G. Domabyl a důvěraíky
oba místní páci kaplani. O schůzi přihlásilo se
k organisaci katolické 230 členů. Katolíci zdejší
přihlašají se do organisace dále,

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 15.října 1907 učiněna byla mimo
jiné tato usnesení: Obsah pamětního apisn, před
loženého klobem absolventů středních škol u soudů
V Čechách radě král. hlav. města Prahy, byl vzat
na vědomí. Schváleny byly návrby odboru jateč
ního, aby vydáváno bylo řezníkům máso na jat
kách v létě od 5. hod. ranut do Ghod. 30 min. a
v zimě od 5,—6 hod. ranní, aby dán byl příkaz
policii, by pezabavovala příště zásilky masného
zboží, došlého poštou nzenářům a obchodníkům,
nýbrž vyzvala je, by sboží to týž den ještě ku
prohlídce na jatky dopravili. Schváleno bylo, aby
provedeny byly některé notné úpravy v městských
jatkách. Oznámení expositury c. k. řiditeletví pro
stavbu vodních cest v „'raze, že ministerstvo války
schválilo ujednání ze dne 9. Červeoce t. r. stran
postoupení části vojenského parku pro regulaci
Labe, bylo vzato na vědomí. České Jednotě v Žatci
zašle se obvyklý příspěvek. Schváleny byly návrhy
vodárenského a plynárenského odboru, aby obec
dala za určitých kantel zavásti vodu pitnou na
náklad p. J. Katachnera do jeho továrny na těstové
výrobky a za těchže podmínek do přádelny p. Dra.
Anipgera k cíli zřízení automatické stanice basič
ské. Dále, by poskytnuta byla sleva z ceny plynu

pro operační sál okresní nemocnice dodávaného,y vzhledem k vysoké ceně ublí zamítnuta byla
žádost apolečenstva hostinských a obch. gremis
o snížení ceny plynu a aby nákladem obce 775 K
50 h provedena byla instalace avítiplynového ogvět
lení v městském dívělm lyceu. — Místnímu od
boru Českoslovanské Obchodnické Besedy v Hradci
Králové propůjčí se divadlo „Klicperovo“ ku pro
vedení div. představení „Pěst“ členy vinohradského
městského divadla na den 24. října 1907.

Osobní lékař císařův, v poslednídobě
zs příčinou nemoci J. Vel. často jmenovaný Dr.
Josef Kerzel, jest bývalý žák zdejšího gymnasia.
Narodil ae r. 1841 ve Vesce,otec František byl
tam cbalupníkom. Kerzel bydlil v Borromaeu a

studoval 8prospěchem eným: matufoval roku
1863. Mezi spolužáky b o byli: spisovatel, školnírada Bohumil Bauše, Dr.Petr Durdík, spisovatel
s býv.gymn.profesor, Ant.Drořák,děkanv Ne
bovidech, Frant. Hejsler, děkan v Přelouči, Jakub
Hátle, prof. symn. v. v., + Fr. Hejzlar, zem. škol.
inspektor, $ Ign.Matouš, farář v Kobontově, Fr.
Prosehwitaer, vikář v Niederhofu, + Fr. Sedlutý,

farář ve Ždánici, Ant. Bvatoš, děkan ve Vys. Mýtě,
Aut. Vitvar, děkan v Nov. Hradci Král., A. Stě
pánek, děkan v Jaroměři, J. Tichý, farář v Lipol
ticích atd. — Ředitel. gymnasia vděčně přijme od
bývalých žáků zprávy o jejich zdejších bývalých
spolužácích i jiných mužích, kteří zde studovali.
Snad v nedlouhé době bude vydána historie tohoto
starého ústavu i se seznamem všech žáků od zru
šení řádu jesuitského.

Na Ú. M. Šk. vybrali a redakci t. I. o
devzdali návštěvníci divadla v Adalbertinu 19. t.
m. 1 K 60 b.

Hrádež kola. Předešlou sobotu nějak
smělý chlapík ukradl p. Jos. Ježkovi, majiteli
elektrotechn. a sportovního závodu, jeho vlastní
kolo. Byla to věru velká odvaha na místě tolik
střeženém. Pátrání posud bezvýsledné.

Cyklas přednášek odborně-rzdělá
vaeleh pořádá opětně v zimním období roku
1907-8 městské prům, mosenm v Hradci Králové.
Zahájen bude večtvrtek dne 24. t.m. přednáškou
p. řed. Lad. Haněla „O významu prům. musel“.
Na p-řada nalézají se dále přednášky p. dra. V.
Schustra „O obnoveném řádu živnostenském“, p.
dr. Ot. Klumpara „O krajkách a krajkářetví ua
Orlicku“, p. inž. Rob. Urbana „O rozvoji foto
grefie“ a „O chemickém zpracování dřeva“, p.

rof. K. B, Mádla „O umění bytovém“, p. inž. J.
Šedivého „0 pokrocích ve pájení a sváření kovů“,
p. Leop. Weigoera „O úkolech acílech chlapecké
i dívčí školy pokračovací“, p. R. Kepla „O váci.
Holárovi“, p. inž. Fr. Stracha „O podmínkách roz
vádění proudu elektrického“, sl. Fil. Srpové „O
reformě ženského oděvo“ a jiných zajímavých
tbémat více, o které správa musea teprve vy
jednává. Přednášky odbývati se budou v čítárně
prům. wasea, v budově c. k. odborné Školy v pří
zemí v levo Vatup volný. Začáteko 8. bod. večer.
— Vedle přednášek připravujo Bpráva museu za
součinnosti technologického musea v Praze několik
krátkodobých korsů odborných, a sice knihařaký
kura pro mramorování a zlacení ořízek, kura che
mický pro lakýralky, malíře písma a pokojů, po
případě, sejde-li Be dost přihlášek, i kara pro ho
liče a vlásenkáře. Doba k odbývání kursů, které
jsou bezplatně přístupny Bamostatnýmživnostníkům
zmíněných oborů, po případě jich starším tovary
ším, oznámena bude po dohodě a přihlášenými
později. Zutímní přihlášky přijímá ředitel muse
jakož i knihovník musea v čítárně. ,

Miéke v uzavřených lahvích. Tento
nápis na některých vozech mlékařských hlásá od
běratelům, že 8e jim dostane mléka, jež bylo na
lito do lahví v tom stavu, jak bylo nadojeno.
Vždyť 18 hb za 1 litr mlóka není veliká Jáce, a
protv můleme požadovati za tento peníz mléko
dobré. Avšak velmi Často jsou hospodyně o tom
přesvědčeny, že mléko přišlo do lahví takové, jaké
nebylo nadojeno a proto neodpovídá ceně poža
dované. Poněvadž taková manipulace poškozuje
dobrou pověst mlékáren (po případě dodavatelů
mléka), měly by tyto věnovati více péče jak pi
nění lahví, tak i mléku ve velkých nádobách sa
sllanému.

Násilí a vřava ma tržišti v Pardu
bleích. Knitarní bistorik dějin města Pardubic
bude museti vepsat v kroniku tohoto města den
11. října r. 1907 jako den opravdu kulturně pa
mátný. Mohl by to zaznamenati takhle: Pardubětí
Bocialisté, jinak židovští náhončí, uradili ce, že
ode dneška násilím budou nutiti všecky prodavače
o týdenním trhu, aby zboží své prodávali za ceny,
které si sami od případu k případu nadiktají. Jak
vyjednáno, tak také vykonáno. Ráno 0 trhu, když
venkovětí lidé přicházeli 8 máslem, vejci, tváro
hem, drůbeží atp., čekal tu již výkvět radých a ti
štěným cenníkem přinešených potravin, který tu
zdarma všem rozdávali 8 vyhrůžkou, že se musí
každý přesně říditi dle cen tum naznačených. Kdo
se nechtěl podrobiti tomuto radému příkagu, byl
fanatickými ženami socialistickými napaden, za
sypán nadávkami, a když ani to nepomohlo, dostal
několik ran. Nastal křik a vřava. Bojácní popa
dali košíky a skryli 80 honem v alních domů. jiní
běželi na přítomné policajty, dovolávajíce se
ochrany proti násilníkům. Ale marně. Policisté
chovali se, jako by jim to bývalo lhostejno. Je
to přímo neuvěřitelno, ale pravda. K čemu asi
Jsou policajti v Pardubicích? Za takových okol

trh snačně poškozen, a lid ven
kovský vracel se s proklínáním domů, zaříkaje
se, že hned tak na trh do Pardubic nepůjde.
Městská rada vydala hned potom vyhlášku, ve
které publikuje, že stojí e teroristy proti umělému
a bezdůvodnému sdražování sa jedno, ale že ta
kový spůsob boje neschvaluje, ano že jej bude
stíhati tresty. Neníto ani studené ani horké, a
lidé tvrdí, že ta vyhláška je nerozhodná obojetnost.
Po Hradci a Chrudimi přišly také Pardabice. Ale
v Pardabicích to bylo přímo ošklivé, a venkov
prý ai to. zapamatuje. Nikde jste zajisté neslyšeli,
že by podobnou rebelii ztropili socialisti přoti
lichvářům židovským; ale proti chudému, bez
brannému lidu venkovakému mají tolik kuráše!

m. konalo we u 0 sondu v Pardubicích přeli

totiž lehké ublížení na těle, kteréhožto přečinu
dopustil se dr. Lhota na pre“ Teplém vlákav jej

do svó kanceláře v domunění, že prof. Teplý na
psal o ném v novicách jakési patirické poznámky,
jež pak vyšly v brožnře. Celá soudní tato záleží
tost vleče se různými iostancemi celý rok. Dne
16. t. m. měl se konečné celá té trapné žáležitosti
učiniti konec, ale ani tehdy k tomu nedošlo.
Do soudní slbě dostavili se všichni zástopci par
dubských novin a také mnozí sociální demokraté.
Teplý dostavil se se svým obhájcem dr. Horákem
« Pardabic, a dr. Lhota © dr. Šaurem z Praby.
Po přečtení generalií začalo jednání o smír, ke
kterému vybízel blavně advokát dr. Šauer. Ale
k emíru nedošlo z té příčiny, protože, pokud zá
ležitost tu mělv rakou dr. Sýkora, advokát z Cbru
dimě, zamítl dr. Lhota pobrdavě lebounké tehdy
podmínky smíru, nastoupiv cestu soudní. Po vý
slechu prof. Teplého předvoláni někteří kněží za
svědky, kteří vzati vesměs pod přísahu. Ač vý
slovně jednalo se o $ 411., přece každému polo
žena soudem otázka: „Paal jste vy tu brožura
anebo nepsal ?" Přelíčení vzalo sensační obrat,
když poslední svědek prohlásil, že za pisatele se
kdesi vydával P. Hruška, který přece koketuje
a oním táborem, jemuž průzračné jednalo se celým

processem[pnl pardubské duchovenstvo Nastalo neočekávané překvapení, a Boud vstanovil se
povolati aa.některý příští den nové svědky. Tim
odročeno vynesení rossudku, a celá nechutná tato
záležitost dostala novou tvářoost. My rozsudek,
po případě další události v této sensační při v pří
štím čísle přineseme.

Vydařený pozér v Rychnově n. in.
Jak to jen udělat, aby si žáci pokrokového pro
fesmora vážili více než učitele jiného ? Jak to po
bodloě provésti, aby v ném neviděli tuctového
paedagoga? Udělalose to takhle. Při první hodině
voktávě, dřív než sačal vyučovati. stoje za kathe
drou, představil se velectěnému obecenstvu: „Pro=
fessor Ch... .“. Vždyť přece žáci mají vědéti,
kobo mají před sebou; žádá to společensky takt
— třobaže ti byrokratičtí paedagogové považují
představení Be učitele žactvu za věc zcela zbyteč
n.ua že svéhoprefeesoraznají nebo poznajíi bez
ponžití moderní etikety. Ale účelu přece jen trochu
dosaženo. „Tohle je přece professor, ten ví, co se
sluší a patří; ti drazí dívají se na ubohého stu
denta 8 patra.“ Ina, na kapka medu chytíš více
much (svláště těch nezkušenějších, mladších) než
na celý sud octa. — Zase tedy aspoň nějský po
krokový čin v našem městě. Prý „pryč a formali
tami, toužíne po opravdovosti.“ A najednou...
Byzantinism před davy nebývá lepší než byzaotinism
projevovaný před vladaři.

Květy pokrokářského barbarství
v Dobrušee. Přímo fysický hnus jímá pocti
vého člověka jakéhokoli přesvědčení, patřísli na
to, 8 jakou bezohlednoa surovostí dovedou pokro
kdři zdejší vyblédnutou oběť mrskati, jak umějí
prolbaně hanobiti i člověka nemocného. Páfwalo
ge, Čenichalo, alídilo aš — najednou panstvo vidělo
až přes Atlantický oceán. Nyní již každý může
věděti, jak ničemně byl P. Vaníček pomluvou
o útěku do Ameriky zostuzen. Leč dalekozraké
panstvo jako by teď ani nevidělo s Dobrušky do
Bystrce, kde ohuravý dp. Vaníček se sdržoje. Kde
pak odvolat! To raději v „Oav. lidu“ (12. t m.)
So napsalo, že klerikály „nebnula ani zpráva, že
jeden z nejhorlivějších klerikálů útekl s dívkou,
nebo dle nejnovějšíchzpráv bude teprve ntíkat (prý
do Ameriky).“ — Tuhle máte vyloženou humanitu
těch, kteří chtějí vykládati katolíkům, jak mají dle
Kristových zásad žíti. „Klerikál“ bude utíkat, must
utíkat, poněvadě si toho přeje jíslivá družina na
skandály lačně čekající. A protože budeswěíkat, již
nyní musí švibati plantážnický bič do chorého těla.
Vzbůru ua něho, dorazme ho! Mohli jsme jiš dávno
určitěji posvítiti na skutečné bahno, ješ by rádi
pokrokáři před veřejností emyli. Ale nejsme jlsli
vými, škodolibými zlostníky. — Nedají-li však lidé,
tolik bozoitně k chnravému muži si počínající, po
koj, pak úkážeme, jaké románky milají oni. Prý
„Obnova“ „hemžila se nískými jeho (Vaničkovými)
výpady, tak nízkými, že i třeba tělesné vady (I)
jeho odpůrců byly předmětem spasitelných rad.“
Tu bychom 80 měli tárati „čestné“ „Oavěty lidu“
po důkazech, ale list, který od samého pokrokář
ského listu byl nazván „stokou špíny“,který toli
krát = prohnaných lží byl usvědčen, nestojí za to
a také by neodpověděl — jak víme s četných
jiných případů. Ale to bylo to: dopisy faly do
živého, a proto ten hněv nad „aprostotou.“ A pak
přičítati ty dopisy Vanlčkovi! Vzácným přítelíčkům
připomínáme, že jest sde katolicky smýšlejících
občanů dost, jak ukázaly poslední volby. A právě
řáděnípokrokáfstvapovzbudiloi ty likoavék proti
tlaku. Ače Vaniček „před každým klopil zraký“ Vám
aspoň se dívati do očí jest pro dobrého katolíka
sebezapřením. V tom vašem zraku totiš zrcadlí
se tolik „lásky, humanity, soucitua šlechetnosti“,
že věru raději hledět jinam, raději vás ani nepo
tkati, Místo ©o by ti lidé aspoň trochu hleděli se
napřaviti, pátrají ustavičně, kdo, kdo jen do té

sobnovy“ píše. Uvidíte ostatně, že právě po odchodu Vaníčkověbude so psáti do Obnovy ještě
více,'a tak se přesvědčíte, ada k tomu bylo po
třebí právě péra Vaničkova. Bylí bychom oršem
nejraději, kdyby se psáti nemusilo, kdyby aastalo
aspoň trochu klidnésoušití. Ale tohle vy sami
nechcete, jak nové vaše Ii svědčí. Tedy dobře+
bademe se brániti dálo. Je-li měkterýzločinec od



sea k smrti provazem,sočká se A trestem,

onemocal-li; Ještěee mu dostane vlídného ošetření.
Pokrokářská bomanits jest jiná; ta musí mrakati
Jšemi i člověka chorého. Cikán lže pouze tehdy,
hrozí-li mu trest; pokrokář však jde dále — le
a le, aby se vymstil, aby ze samé moderzí
„snášelivosti* © člověka jiného mínění mravně
sníčil. Jen pokrokářům jest dovoleno hříchy
páchati. Běda však tomu, kdo by se proti nim
ozval. Ta na místo sebezpytu vytáhnou z pokro
kovébo toolce kalené šípy. A snad kopnou ještě
do hrobn člověka, jehož svým řáděním aštvali.
Před nimi nemá člověk věru ani v hrobě pokoje.
Dobře řekl známý filosof, že osvěta bez nábožen
ství stane se rafinovaným barbarstvím. Moderní
mepoctivec nalezne si rozhodně víc prostředků
k uštvání maže nepohodlného než starověký barbar.
Panstvo ví, co Se zde o jeho vyšší mravnosti
nejen šeptá, ale i určitě mluví. Proto ge snaží
odvrátiti všemi prostředky pozornost obecenstva
od toho, jak v prakal 8amo mravnostní zásady
„svého“ Husa následuje.

Školní zvláštnost v Wobrušce. Ně
mota zavádí se místo křesťanského, obvyklého po
zdrava: „Pochválen buď Ježíš Kristus“ na národ
nich školách okresu N. Města n. M. dle „řádu
pro Školní mládož“, vydaného c. k. okresal školní
radou téhož okresu. Dotyčný ferman zní: Před
stavené a učitele mezi vyučováním do třídy vstu
pující pozdravte povstáním! Nevíme, v čí hlavě
tento nápad se zrodil, aby úřední ennkce došel,
ale silně ukazuje na p. řídícího s Valu, F. Hájka,
známého odbojníka proti křesťanskému pozdravu
ve školách z dob dřívějších; a tento pán, bývalý
peminarista a bratr farářův, v komisi pro Vypra
cování onoho řádu zasedal. Tímto nařízením tedy
představení a učitelé jsou postavení mimo ostatní
katolické smrtelníky, mládež je křesťansky po
zdravovati nesmí. Možná, že by to pokrokovým
iospektorům, ředitelům, učitelům mohlo škoditi,
činiti je nervosními, a proto místo pozdravu 8e
savádí němots. Učitel střídající hodinu přijde,
žactvo v lavicích Be ledabyle zvedne a zas ma
lebné asedá. Sem tam nějaký zapomětlivec otvírá
ústa na pozdrav, ale přísný pohled třídního mu
je v čas zavře. Pak předešlý učitel odchází a táž
němohra se opakuje. Ani katechetu neposdravojí
jinak. Úřady mají vnitřní řeč němčinu, na školách
vnitřní pozdrav — němotu. Frumar, Myslík, Pelant
sí mnou ruce, že již c. k. úřady se našly, které
v jejich snahách pracují. Za to v křest. lidu to
vře a působí u ného nespokojenost a škole jej

oddaluje. .
Přednáška cestovatele Al.Svojsíka

v Dobrušce. Křesťanská jednota sv. Václava
v Dobrušce pořádá v sobotu dne 26. října 1907
v sále hotelu „u Labutě“ přednášku spisovatele,
člena Národní Rady české a cestovatele AI. Svoj
sika „Cesta kolem avěta“, provázenon 200 obrazy,

kolorovasými akad. malířem Špillarem. Začáteko půl 8. hod.večer. Předprodej lístků u p. Em.
Táslora.

Z Libštátu. V sobotu 10. října 1907 o
U. hod. večer veřejné schůze v sále p. F. Dejmka
v Libětátě. Program: Nutnosta důložitoat měšťan
ské školy v Libštáté. Promluví: p. Ed. Beneš,
městský tajemník v Semilech, p. A. Monzar, učitel
měšť. školy v Lomnici p. P. Vzbledem k velikému
významu tóto schůze zveme všechny pp. rodiče,
jakož i veškeré občanstvo, jimž budoucnost příští

nerace není lhostejná. Do schůze této pozvání
jsou p. zemští i říšští poslanci, slavná c. k. okr.
Školnírada, slavný okresní výbor, sl. obecní zastapi
telstvo a slavná místní školní rada. — Bvolavatelé.

Z Mikulče. Dne 29. září odbývala se zde
organisační schůze dle $ 2. ap. z. Dostavilo se
k ní 126 mužů. Po úvodní řeči místního dp. faráře
a velezdařilých řečech p. redaktora Hiesla, dp. J.
Kočvary, kaplana z Opatova, a dp. R. Waecbitschka,
kaplana z Karle, dalo se zapsati ke katolickému
spolku 72 mužů. — Veliké výhody dostane se obci
naší zařízením telefonní stanice při telefonní linii
Pardubice-Svitavy, čímě odpadne vysoký poplatek
sa doručování telegramův se Svitav.

. Jest „Východočeský Obzor"poňí.dovštělý © Napsali jeme nedávno,že socialistický
„Východočeský Obzor“ jest obhájcem židů a na
tom nezvratně trváme. Jaou-li to židé pardubětí
nebo vídeňětí, anebo mluví-li svým obvyklým žar
(gonem, na tom nlo nesejde. Jedná ae o zásadu;
„Východ. Obzor“ jest ochrancem židovských zájmů
vůbec a tedy i židů německých. A že šidé v Če
chách valnou většinou pěmáí, pokud to jde, vědí
lidé 1 v Bračicích uČáslavě. Ovšem „V. 0.“ vede

taktiku velice chytrou, aby neztratil důvěry svýchzasleponých přívrženců. Před lidmi myalícími však
se to nedá zakrýti slovičkářskýmuměním. „V.0.“
měl právě vhodnou příležitost promluviti jasně,
bes rukaviček proti židovským uhlobaronům, ži

dovakým akcionářům a„Fegidentém dráh, protišidovským kartelářům, alezatím si hezky chytře

pobeb ajepouze proti velkokapitaliamu a — kněžím,židovský „kozvoj“ jest v té příčiněotevře
nější než „V. O.“ Řekněte, kolikrát jste psali
tázně a přímo o jmění Rotechildově, Gutmannově,
Petechhově, atd.? Ede pak by rudý tisk narazil

přímonapenitekéhy od zabezpečují„oportanítu“ soc. demokracie hojnou orou! Proto
úrašená póza,V. 0.“ nikoho nestramného pezmate,

Různé zprávy.

„OBNOVU« V PRAZE
dostatiIse vknihkupectvíp. FrantiškaHovorky
o Žitnéulici a vprodeji novin p. M. Vlčkana

Příkopech.

V nejbližších duech vyjde v Chrudimi
prvé číslo měsíčníku „Užitečný Rádce“, věnova
ného veškerým praktickým zájmům výrobních tříd
našeho liju. R'čal předplatné pouze 2 K 40 hal.
Židejte jej na uktskul!

Jak si pomohlipokrokáři odpadlí
kem Svozilem, k tomu se čím dále otevřeněj.
přiznávají. Moravský dopisovatel „Osvěty lidu“
16, t. m. žaluje na poměry pokrokové na Moravě
a dodává: „Anarchističtí redaktoři v „Mor. Kraji“
vnesli do strany tolik zmatku a popletli tak ve
fejnost, že to strana sama cítí ve svém nitru. Leč
nechceme upadnouti v rekriminace a končíme:
Jisto jest, že na Moravě jest mnoho hniloby a
moobo bahna. A stručná historie dvou let nám
ukázala, že pokrokové bnuutíua Moravě nedovedlo
se vyvíjeti tak, aby přineslo ozdravění politických
pomérů, ba „osud suad toma chtěl“, aby uvázlo
v tomto politickém marasmu také, čímě zmařeno
přímo vážné úsilí několika snaživců z let dřívějších.
A celá tato mizerie nedá se také jen tak zhola
uddisputovati. Jest tu záležitost příliš vážná a
třeba hlubokého a dokonalého řezu, má-li se zející
rána zabojiti.—Jen aby pod tím blubokýmřezem
pacient neskonal. „Operace se povedla, uřízli jsme
mu hlavu, ale vykrvácel“, řekl kdysi doktor Mas
tičkář. Koho budou chtít pokrokáři moravští svorně
poslouchat, až jedou blava, Svozila odstřelíte?
Tolik jete ho veřejnosti s baroumskou reklamou
ukazovali; u teď plaťte za parádní výstupy účet
hodoě veliký. Nejraději byste attrakci schovali do
vetešnického krámu, kdyby se dala. Aspoň nyní
vidíte, jak velikou měla trpělivost „despotická“
církev 8 tímhle mužem, jehož příliš veliká „8v0
bodomyslnost“ budí veliký odpor a protesty ve
vašich vlastních řadách.

Veřejné lázně v Plumi zřízeny budou
dle usnesení obecního zastupitelstva nákladem
400.000 K. Lázně jsou neoceniteloým zdravotnic
kým zřízením a neměly by echázeti ani v nej
menší vesničce, třeba co nejjednodušší.

Nemocniel za 10 millomů K osneslo
se zříditi křest. soviálníobecní zastupitelstvo města
Vídně. Nemocoice tato 8 1000 postelemi bude po
stavena na obvodu města uprostřed zahrad.

Na obrana obecenstva vystoupiloobecní
zastupitelstvo města Smíchova; rozhodlo se totiž,
še zřídí obecní ústav pohřební nákladem 25.000 K.
Vypravení pobřbu, které po obohodnicku provo
zují různí jednotlivci, často sahá hluboko do kapes
občanstva. Chvályhodno, že se tady obeo staví na
ochrana poplatnictva.

Topení petrelejem. Vbračnakéa Ivovské
obchodní komoře vzhledem na hrozící nedostatek

ublí podány návrhy, aby zavedeno bylo topení
petrolejem a odpadky naftovými. Ovšem dosud
venalezeno, jak by se měl petrolej k hoření upra
viti a jak k tomu cíli zříditi kamna a poce.

Nadbytek sil měltelských zvlášťpa
trně ukázal se letos. Letošní abitarienti učitel
ských ústavů po větéině jsou dosud boz místa —
teprv po vánocích dostanou se někteří do služby.
Ze 101 moravských abitnrientek dostalo 60 na
místa pouse 30... Dobré hmotné postavení uči
teletva přilákalo do učitelských ústavů nadbytek
studentstva. Samosřejmo, že návštěva učitelských
ústavů zase klesne.

Spalování mrtvol zakázala vláda ba
voraká, následkem čehoš nesmějí 80 v Bavorsku
stavěti ani krematoris (pece k spalování mrtvol).
A naši čeští pokrokáři blouzní dále o spalování
mrtvol. Aby se pokusili o zlepšení hmotných pc=
měrů bližních, to jim ani nenapadne.

Nejvyšší dům ma světě. V Nov.Yorku

dostavuje soEn nejvyšší budova na světě. Je tonobetyčný obchodol dům snámé Singerovy továrny na
šicí stroje na dolním Broadway. Dosáhnuvši nyní 41.
poschodí, není tím dosud budova dohotovena, neboť
Ge nyní opatří jeltš vysokou věží o © poschodích, i
doatonpí tak výše tohoto obra mezi stavbami novo
Jorskými 612 ang. stop čili 184 metrů, Budova činí
dojem obrovské věže. V Novém Yorka musí se totig,
sejména ve čtvrti obchodní, e pozemkem velice spořit,
neboť stojí čtvereční stopa 700 dolarů a tak nabývají
sde stavby vědy více podoby věže. Dle plánů, vypra
covaných do nejmenších podrobností, bude vášiti bu
dov- 86.0:0 tan. Při tom brán sfetel na každý hřeb
1 nýt, neboťcelá nesmírná želesna konstrakce se sdivem
i lahamí apodírá na 89 ocelových slouplch, zapu
štěných 90 stop podzemí v pevných skalách a veškeré
enshy směřovaly k tomu, aby nesl kašdý sloap při
blíšně stejsou váhu. Všude, kde přípastno, spořenona
váse, tak ku př. sbotovena vytápěcí zařízení v jed
notlivých místnostech me s litiny, jak se obyčejně
děje, nýbrů s drahé tlačené oosle, protoše obnášel
romdíl ve váze několik eet ton. Zajímavo je posoro
vati, jak pracuje ředitel stavby. Tomuto pámovi no
napad, prolécat! jednotlivá poschodí s přesvěděovati
w tem o pa a správnosti starby nebo dávatí

páně pokyny.Ne,omsedí pohodlněv úpravné úč ve třetím poschodí a pomocí telefonu, do všech

sobodí vedoucího, umožněno je mu v několika se
undách domlavití se s kterýmkolí s jeho podřízených.

Jak roste budova, rosvětvaje se i telefonní alť. Bin
tova budova vykasaje některé novotiny, kterých

esad postrádaly i nejmodernější budovy. Šostnáct
elevátorů, = niobš 8 expresních, zastevujících se te
prve ve 20. poschodí, dopravorati bade 2500 úřadníků
a eřízenců do pracovních místností. Kašdý elovátor
orazí v minatě 600 stop. Pohyby jejich řízeny budou
pomocí elektrosvětelných signálů a telefonu chefem
liftboyů s ústřední kanceláře, jemuž svláštní elektri
cké zařížení nástěnné všdy přernů místo jednotlivých
zdviší akazovati bude. K osvětlování badovy poušijo
se 15000 eloktrických žárovek, počst to, který by
stačil k osvětlení menšího města. Do každé místnosti
zaveden: čištěná pitná voda, pomocí chladícího pří
stroje každé ročaí době přizpůsobená. Další novinkou
je zařízení ne čištění šatstva. Ve všech místnostech
palésá se seucí kartáč, který v okamžiku z kabáta
nebo klobouka veškeren prach vyčistí. K udržování
čistoty v úřadních místnostech je takovéto zařízení
velmi důlešité. Prach svádí se do přízemí. Na věži
umístěn bade obrovský refisktor, jehož světlo bule i
na vzdálensst 100 až 130 kilometrů viditelno, ne
bude-li nobetyčná budova tato jinými uzavřena.
V malé vzdálenosti se nacházijící Metropolitan L'fe
Company postaví ns př. na svoji obrovskou stavbu
nyol ještě věž o 49 poschodích. Jiné vzdušné ideje na
ehásejí so vo vývoji; nůjaký stavilolský gonias má
dokonce dohotoveny plány na budovu 16) pater vy
s:kou, schází mu jen ještě kapitál. Myslí, že by bu
doru ta, nečítaje pozemek, za 20 až 25 milionů dolarů

ostavil. Stavba Singerovy budovy stojí 1,600.000 do
arů. Kdož ví, nsuskateční-li se i tyto nápady. Před
15 lety nebyli bychom také mysleli ni buio a 0 47
patrech — tenkráte byli jsme skromni, nsboť jsme se
divili, kdyá se stavěla budova „Worlda“ 0 18 patrech.
Teď je to výška tak nepatrná, fa se dotyčný za ni
stydí, a aby alespoň trocha sdachem času pokračoval.
opatří budova přístavbou, která bude mnohem vyšší“

Jak so vyrábějí „klerikální skan
dály.“ Z-dnářsko-socialietický list „Nuova Fede“
(t. j. nový zákon), v Tarině vycházející, hanobil sou
stavně faráře Micb. Manfreda z Alice inforiore jejš
jako ředitele vinil z nesprávných manipulací r tamní
dětaké útulné. Sočení toto nedal si farář věsk líbiti
a pohoal ntrhače ne oti před soud. Redukce štváč
ského listu šis do prosa. Farář byl tek šlechetný, še
nežádal za potrestání utrhače, načeš nejblidší číslo
„Nuova Fade“ přineslo doznání: „Podepsaný re jména
„Nuova Fede“ prohlašuje, že po seznání skutečného
stava věcí farář Michael Manfrod nikdy jako ředitel
ústeva nouzavíral konpě k avéma prospéchu a de
všecky své slušby vědy jen ve prospich útulny vě
noval. Žalovanýnese všecky útraty soudu “ Odvolání
toto setkalo se s všeobecným povděkom obyvatelstva,
jež sná svébo faráře jsko nadšeného a nezištného
správce útalnoy a otce obudiny. Kočším se nadává,
že se opuštěným póče nevěnuje; jakmile věsk začnou
kuěší v tom směru pracovati, dostane se jím za od
měnu nepootivých potap. — Klerik a učitel řádu Sa
lesiánů František Dieporatis Varegze, jenž byl od ne
přátel církve hanobně nařčen © různých hanebností,
byl soudně za nevinna usaán a z vyšetřovací vazby
ihned propuštěn. Klerik ve vazbě oblékl si civilní šat,
sotva Že so však octl na svobodě, se elzami radosti
+ očích oblékal se opět do svého řeholního roucha.
Bodrý lid ve Varezsu připravil mu srdečnou ovaci
za nespravediivou 42denní vasbu a školy kongregace
Salesiánů ve Varozza a Broggia, jež byly následkem
mednářského štvaní a křivébo udání zavřeny, byly
právě v těchto dnech na rozkaz provinciálního škol

ního komitétu opši otevřeny. Ukázalo 60 jaeně, ševšecky skandály byly vymyšleny, a mnichům salesi
ánským dáno skvělé dostiučinání, Rozamí se samo
sebou, že ony Červené a jim podobné české listy, j.š
o skandálech těch se sálibou se rozepisovaly, mlčí
nyní jako zařezané. „Osvěta |.“ ani „Čas“ nyní ne
napíší, jak rafi .ovaně hanebný útok byl podniknout
proti mnichům ve Varezzu. Těm listům hodily se však
dobře vylhané zprávy protikatolické,

VBraniborsku a Pomořansku jake
v Uhrách. Velkostatky v Braniborska a Pomo
řansku s rukou šlechtických junkerů přecházejí do
rakou barsovních židů. Berlínská „Tágl. Randechan“
o tom napsala: Na statcích brabat Redernů nyní sídlí
novopečený baron von Friedlůnder. Na velkoststka
Bornicku usadil se Ernst von MendelssohnBartholdy,
Starý šlechtický statek Wilkendorf přešel v race uhlo
barona tejného rady dra. von Caro. Kerzendorf u
Ludwigsfeldu náleší baronisovanému generálnímu kon
sala Sobwabachovi a rytířský statek Margusrt a Po
stapimi náleší tejnému komerčníma radori Rarvené,
vesměs židovského původu.

Habešský pamovník a papež. Přino
dávné andienci Menelikora poselstva u papeže pronesl

místodršitel arrarnký Dedžamaš Mešeša jménem Menelikovým tato slovak papeši: „Velký apoštole! Vene
Bené je Tvé jméno, velká je Trá vážnost. Jako syn a
následník sv. Petra jdeš cestou jím vyznačenou, Sedíš
ne vznošeném Svém stolci v Římě, a učení Tvé na

lňuje Italii i semě ostatní. K Tobě, Otče vznošený,
terý neznáš letí a novyhledáváš svárů, jsem poslán

od svého pána, mocného ofeaře Ethiopie.Víme, te Ty
jsi sákladem církve. Ty jsi skála víry Kristovy. Je
jasno, ž: trůn Tvůj je povýšennade všechny, mezi
všemi důstojnostmi je Trůj nejvyšší, neboť sedíš na
stolci kníšete apoštolů. Proto poslal mne můj pán a
ofsař, abych se sklonil před trůnem Tvým a abych
erdcem 1 rty políbil posvěcené ruce Tvé. A ač Jeho
Veličenstvo je tělem svým od Tebe vadáleno, přece
dlí u Tebe srdcem a duší svou. Poslal mne pak, abych
seň a Tebou mlavil, abych potěšiti se smě! pohledem
na Tebe a také, abych uviděl Řím a všecky ty pe
mátky, jimě se svět podívoje, svláště kroky elarných
a svatých apoštolů Petra, dědice klíčů ke království
neboskému, a Pavla, kterého Kristus nasval nádobon
vyvolenon. Kéž otuost a síla spoštolů a požehnání

Cirkve v Noverní Amoriee. Anorický
etstiatik de. Carroll ureřejníl v čssopise „Christian



Adrocate“ tento přebled církví křesťanských v r. 19:6
ve Spoj. Státech Severní Ameriky: Katolíků bylo
13,089 888 duší a badov bohovlušebných měli 12.449;
metbodistů bylo 6,551.891 daší a budov 89.862; bap
tistů 8,140.770 duší a budov 54.666; lnteránů 1,057.483
doší u 13.919 budov; presbyterianů 1,771.877 duší a
budov měli na 16.000.: „učedníků Kristových“ bylo
1,264.788. duší a badov 11.000; episkopální měli
846.492 duší a 7567 budov; kongregacionalisté 696.000
duší a 6000 budov; k těm ještě přistupnjí jiné drob
nější sekty protestantské, tekče všech příslušníků
církví nekatolických bylo 19,194 306 duší a měli boho
slažebných budov 198.268. — Zajímavo je však ne
to, kolik lidí v těchto protestantských církvích bylo,
ale kolik jich v nich nebylo. Ze 70 mil. protestantů
bylo jich v církvích necelých 20 mil.; tedy 60 mil.
lidí bylo mímo všecky církve; tito lidé většinou sice
byli křtění, ale k církvi své se neblání. Zato katolíci
hlásili se k církvi svó valnou většinou.

Vymikající spolupracovník „Osv.I“
Pokrokový list „Osvěte lidu“ získala v „učeném obuv
níka“ Urbanoví vytrvalého spolupracovníka. Nemáme
nio proti tomu, chce lí p. Haju učívati slažeb člověka,
a kterým se zabývaly c k. úfady 8 jehož sama „Oov,
lidu“ hodně nehorázně odsoudila v době, kdy již pro
zvláštní fiuanění praksi byl nacen z Vdeodborového
sdružení vystoopiti. Byl problédnut a nebyl znova
přijat ani tehdy, kdy znova do adražení sevtíral;
proto takovon kapacita „Oavětě I“ přejeme. Snad jest
pravdou, že ai dal zaplatiti mlčení v nějaké trestní
záležitosti, ale nynější způsob „odhalení“ té aféry
jest botovou ničemností, protože věc pouze napověděl a
tak mazaněvylíčil jako by za ni byla zodpovědna katol.
strana. Urban byl vyzván veřejně,aby jmenoval, ule ne
pověděl, nýbrž ne vymloavá, de prý redakce „Oav.I.
vynechala jméno pachatele. Tím darebnost jeho není
omluvena, protože je jisto, še označený Čin, jestliže se
vůbec přihodil, neměl pražádnou souvislost s jeho
odchodem z Hradce Králové. Znajíce knzfy ševce Ur
bana, sondíme, že sdělení jeho bylo eúmyslně za po
moci pokrokových lidí tak rafinovaně stylisováno, aby
poskytovalo prohnancům stejného zrna vhodné pole
k nejširšíma obviňování. A zejména v Hradci Králová
našlo se skutečně několik takových jízliveů, kteří do
sféry Urbanovy zatahovali stoupence katolické etrany.
My polemiku s Urbanem zde nepovedeme, protože od ta
kového charakteru je nám ohvále i bana úplně Jho
stejnou. Pokrokové atraně nutno jen k takové akvisici
gratalorati.

Nejtěžší kmíha. „BritskéMaseam“,které
má největší bibliotéku světe, chová vo svém držení
i největší inejtěžší knihy avěte. Jednou z nich je
zeměpisný atlas, v němž uloženy json staré mapyHol
landska obrovských rozměrů, nádherně sdobené, Kniha
tato je uložena v obrovské akříni, kterou pohnoa
pouze 3 mužové. Kožená vazba, zdobená vsácnými
ornamenty, zvyšuje jen cenu kniby. Vysoké je 3 16 m
a váží 362 kg. Atlas darován byl r. 1860 králi Karlu II.,
když se stavil v Hollandsku, vraceje Be do vlasti.

K 50tiletému jubliem Nv. Otce
Pia X. Příštího roku slaví papež Pias X. zlaté
jubileum kněžské. Za tím účelem ustavil se pod
nejvyšším protektorátem Její cís. a král. Výsosti
paní arcikněžny Marie Annunciaty i v Čechách
dámský komitét, který obrací se na všechny ka
tolíky a prosbou, by věnovali dle možnosti řeče
nému komitétu bohoslužebná roucha, obrámové ná
činí, kostelní prádlo, anebo peněžitý příspěvek
k zakoupení takových předmětů. Jelikož mají býti
obdarovány chudé kostely miesijní, doporučuje se
věnovati raději větší počet předmětů, nežli práce
příliš drahé a umělecké. Jména dárců budou za
znamenána, aby složen byl seznam dároů k nobám
Jeho Svatosti. Až dosud bylo sebráno na penězích
v Čecbách asi 6090 korun. V pevné důvěře, že
všichni katolíci (kněží, klášteryi laikové)dle mož
nosti na tomto vznešenóém a záslušném díle se
súčastní (i sebe menší dárky budou s vděčností
přijaty), prosí komitét, aby peněžité příspěvky
zaslány byly co nejdříve, tak aby potřebnévěci
k zhotovení kostelního prádla, bohoslužeb. rouch
a pod. mohly býti zakoupeny; kdo by věnovati
chtěl raději nějaký ze jmenovaných předmětů, nebo
kalich, konvičky, missál a t. d., by tak učinil
nejdéle do konce prosince 1907. — Dary přijí
mají: Kněžna Anna Lobkowiczová v Praze III.,
č. 347. (za pražskou arcidiecési), hraběnka Erne
stina Tbunová v Děčíně(za litoměřickou), hraběnka
Dobrzenská v Chotěboři(za hradeckou), princezna
Kriatina Schwarzenbergová v Tochovicích (za bu
dějovickou). Dotazy zodpoví též v sastoupení vádp.

pa J. Bindra metrop. kanovník Dr. Karelšpar v Praze. IV.

Prohlášení,
Na neoprávněné výtky a tupení nás dole pode

psaných -v posledním čísle „Oavěty lidn“ proochot
nické účinkování naše v Jednotě katol. tovaryšů nuceni
jeme následovněse ohraditi:

Co praví ochotníci hrajeme na dobročinné účely
všude, kde jeme pozváni, tedy ať v Sokole nebo vo
apolka katolickém.

Umění ochotnické jako kašdé umění vůbec
prosto jest všech politických barev.

Co ochotníci, jdouce toliko sa svojí hereokou
tužbou, hledáme ve výkonech svých sábavu.

Tak vypadá pravý ochotník, a ten, kdo jsa 0
chotníkom, naše jednání odsnznje, jest vočích našich
ochotnickým falerom.

Že skutečné oobotaictví má býti a jest téš prosto
barovpolitickýnh, dozasuje te okolnost, še — jak byl
v článka onom nazván — „snámý katolický tovaryš“
p. Beránek, dokud ze spolka „Eliopera“ zovystoapil,
byl v něm přes svou katoliokost co dobrý herec vá
žen a oblíben, s denapadio takénikomu: nás ostatní

ládati sa méně cenné proto, fe i dříve jemevíce
ráte ve spolku katolickém hráli.

Obevenstvo zajisté nechodí se dívati na politické
přesvědčení herců, nýbrš na jejich výkony.

Proto nezávidíme spolku „Klicpera“ ono od něho
vychvalované vybarvení a ozdravení, kdyš po něm,
jak sám pisatel příslušného hanlivého článku přiznává,
spoiek umírá.

Pokud ae týče tvrzení, če vystoupili jeme 80
spolku „Klicpera", nechtíce připastiti velenatnou
změnu stanov jeho, prohlašujeme, še byla to jen drahé
příčina našeho vystoupení, poněvadů stanovy, které
byly před šesti lety známým, velice pokrokovým člo
věkem p. Macákem sestavony, vyhovovaly úplně účelu
svému a nepotřebovaly oprav, které měly pouze za
účel, násilné omeziti naši ochotniokou evobodu; prvou
však a pravou příčinou vystoupení našeho byla ta 0
kolnost, že nabytím vrchu členů nových, nezaslouží
lých byli jeme my starší utlačování tak, že konočně
přes odpor náš byla výtečná režie p. Paula nabražena
režií nedostatečnou, pod kterou spolek „Klio
pera“ dříve tak zdárně působící klesal a klesl konečně
tak daleko, že svěřoje nyoí rešii členu, který vůbec
nikdy na prknech divadelních nevystoupil a věcí ne
rosnní.

Pončvadě nemohli jsme se dále dívati na po
zvolné umírání spolku nám tak drahého, vystoupili
jeme zněho a sice nejen my podepsaní, nýbrž a námi
celkem 19 členů spolku tohoto a založili jsme spolek
vlastní, který so získanými silami novými 'Ítá na 30
členů vosměs veřejnosti již známých.

V čelo spolka našsho postavil se p. Karel Paul,
který po dvacetiletém obětavém a zdárném působení
avém ve spolku „Klicpera“ se avojí chotí, herečkou to
ne slovo vzatou, byl se spolku tobo vyštván stranou
nyní tam vládnoucí,

Seřadivše se tedy v jeden šik pod osvědčenou
jiš režií p. Paula, utvořili jeme spolek, který svými
kvalifikovanými silami jest s to representovati moderní

ochotniokvo, které v příčině umění politických strannezná,
Jakmile však atalo se toto skutkem, poznal spo

lek „Klicpera“ 'v nás soka, s něhož není, a jeme nyní
pranýřování jen proto, aby nový tento, přes uvůj za
čátek již vyspělý spolek, byl ubit. K dosašeoí toho
ve své malomooné zlosti nelekají so příslušní šivlové,
kteří mají dosti odvaby nepodepaaně nás urážoti, ani
té nedůslednosti, de p. Paule, o kterém dříve veřejně
tvrdili, še jest pokroku spolku na závadu, uznávají
konečně za muče pokroku a zvou jej zase i s chotí
jebo do spolku „Klicpera“, vědouce, že jen tím jest.
možno spolek ten držeti, nás pak zničit.

Na štěstí však jest charakter p. Paula ryzí A
neoohvějný a nedá se podobným lákáním sni vybrůš
kami, „bude-li míti odvahu nyní s námi vystoapiti“
— odvrátili od cesty započaté a my a vědomí toho
napneme všecky své síly, sbychom důvěry jeho bodui
ne stali, abychom veřejnosti dokázali, de příčinou roz
kolu ve spolku „Klicpera“ nebyli jsme my, nýbrž ti,
kdo nás tupí.

Tímto tady odpovídáme nejen na poslední na
padení nás v novinách, ale i na napadání dřívější,
prohlašajíce zároveň, žo každé další polemiky co ne
důstojné nás ae na dále zdršíme, byť bychom, jak se
dá očekárati, arážení byli sabo více.

J. Beránek, G. Dr . Novohradská,
" A dilové MEŠrartoré

(Zasláno.)

P. T. MUDr. Janovskému v Červ. Řečici
Za Vaše poslední zasléno + „Osvětě Lida“ vzdá

vám Vám upřímný dík. Deseronoval Jate pokrokářské
listy a svého patrone Jiráska £ Humpolce tak zname
nitě, že všecky Vaše výtky scvrkly ae na to, že jsem
Vám jen. na schůzí hrozil. A proto Váe žalovat ne.
budu. U%proto ne, že pro nával ušitečnějších prací
v zájmu svého voličetva nesbývá mi času žádati satis
fakci od lidí, kteří jí dáti nemohou. Svým zaelánem
nabyl jste také práva na 1000 K, které Vám vyplatí
„Osvěta Lida“ v Pardubicích. Že « důvodů bygienio
kých a esthetických neborete klerikálního tisku, jest

u pokrokářského doktora MMr hrjené ale de jatedovedl „ošestnáct let bráti klerikální peníze bez obavy
o evó zdraví, jest při avrchn uvedených důvodech ne

pochopitelné. Že nadávat dovede každý a nepotřeboje
k toma immunity, jest pravda, alo že lhát dovede
kašdý a nepotřebuje k toma doktorského titulu, jest
také pravda.

Vídeň, 16. října 1907. ,Milo Záruba.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 12. října 1007. 1

bi iee K 16-90—1780, šita K 16-90—18:00, ječme
neK 1060 11-80, prosa K 1100—1240, vikve K 00—
00-—, hraha K 3400 —26'—, ovsa K 960—740,

K 89'—00—, jahbolK 2200—34—, krop K
84-00—40'00 bramborů K 2:40—38-80, 1 hl jetelováho
semene bílého K —— ruského K
mínka červ., K ——-——, ! bl. jetelorého 6——
máku K 46 00—, lněného semene K 31-——00"—, 100
kg žitoých otrub K 14:40——00, 100 kg. pěeničných

——2 je

otrub 1400 ———, | kg másla čerstvého K 230
—1448, 1 kg másla | převařenéhoKn —
1kg sádla K 184—1:92, 1kg traroba KK0o—028—0-32, 1 vejceK 0'07—0'00,1 ko okurek„ve pa ha
0:00, 1 kopa sell K 3:00 — 800, | ko

K©80—160,1 hl olbaleKpk ba drob.zeleniny K 100—300, 1 ve K 1:20— 160,
NL hrušsk K 8005 80"—, Abočkašrěstek

-K 4640—560, 1 bočkejablek E 8:0—16-—|Natýd. obilní
trh v Hradci Králové dne 12. října 1007 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pěenics 136 kekto!., žito
160 ječmene 184, ovsa 294, prode 7,
chu 8, dočky 3, jabel 00, kran 00,
0, lněnéhotemene —, máka —. — 8.) Zeleniny:
zell 169 kop, okurek — kop, kapusty 70 kop, cibule
40 bl, drob. seleniny 60 kop, mrkve 40 pytlů,
brambor 216 hi, salátu — kop. — 3) Ovo0e: jablek

84 hrašek 40hl, švestek boček 157. — s Drob.do : vepřů7kusů,podavinčat120 kusů.

Pllmě čtěte
pe a všuderozšiřujte

velice časový a pro obranu katolictva vysoce
důlešitý spis: O

Zrcadlo
pokrokového tisku.

Píše Pozorovatel.

Obsah:

I Pozoruj, čtenáři, jakými podivuhod
nými příklady učí pokrokáři bratrské
lásce, pro kterou na oko tolik horují.
Poznej, jak drsně a úskočně ze so
beckých příčin sami mezi sebou bojují. 1

IL Viz, katolíka, jakou sprostotu metá
pokrokový tisk na katolictvo . 156

III. Čti, katolíku, jak pokrokový tisk lže
zvláště o katolictvu a jak jest násil
nický.<. 22

IV. Doslov.. . . -< < < < © < 382
Přítomná knihe dokazuje pádnými příklady, jak

pokrokový tisk sesurovuje náš národ nízkými eproato
tami, jak pokrokové listy o katolictvu nestoudně lhou,
jak převracejí zo záští proti nám pravou vědu, jakých
zákeřnických podskoků užívají, aby štít katolictva
potřísnili, std.

„Jest to nutná Imihapro každéhokřesťanského
sociála, který při různých achňizíchmá odhalití pravou
povahu těch, kteří proti nám pod falešnou rouškou
osvěty bojují.

Kašdý se může z knihy poočíti, jak rafinovaná
zloba, jaké násilnictví vůči katolíkům řádí v listech
pokrokových.

Stran 838, Cena 1:70 K franko.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové

V sobotu dne 19. října t. r.
dopoledne o 10. hod. koná se

v Komenského třídě č. 273.
(proti dělestřeleckým kasárném)debrovwolná

dražba
na nákladní vozy, (uhláky),

a vůbec na

voškeré zařízení obchodu uhlím.
V,

mg- Každý ©

křesťanský dělník,
má odebirati svůj odborný týdenník

Práce.".
9)

Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.
Administrace „Práce“ © Hradci Král.

+ VŘERO DRUHU NABÍZÍBISK. 

KNIHTISKÁRNA VHEADCI KRÁL



Továrna na cottagová americká U

též evropského systému

RudolíPajrěkspolv HradciKrálové.Skinady:
Budapešt, VIII.korJózsef

) kórát 18 =. — Prabe,
Ferdinandova tř. 48. -

| Videň.VII., Mariahilferstr.
86.

Cenniky zdarma a
franko.

Nejnižší měsění
: oplátky.

P. T. duchovemstvu zvláštníAlvýhody.

Goffine:
Domácí postilla.

Upisovaci lhůtu na toto dílo prodlužujeme do -

1. Hatopadut r.
-Cena brož. K 6, váz. K 9, po 1. listopadu

brož. K 8, váz. K 1l.
Nakladatel

R. PROMBERGER,
T vOlomouel.
ha Josef
| Krejčík

V PRAZE,
* umělecký závod 80
' ohařský a řezbářský.

a a.

d iplomy.
proníe, Koh oředmětyhodičí se sa „arky.

Původní nákresy, cenník . rozpočty besplatně a

Bemovacestarých oltářů a kostelních nařízení
————

Nejjasnějilasi
znějící

desky a válce,
nejosvěděenější

gasolinové lampy
a žárová tělesa

v hojném výběru a nejlev
něji nakoupíte u firmy

Josef Ježelz,
elektrotechnický závod

v Hradci Králové.

Káva,

Víno,

Leopold Krška,
Hradec Králové.

Pisárna a dny na Letné čislo 612—VWii.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje le B chralnék sochy,oltáře,
Ja 0, hroby, e,

Konice křítelm ono, , lustry,mů:
tiky atd. dle slohu kostelů,řez na obrasy,

C OÁOKO

Správky rychle, levně a se zárukou.
Též poštou.

Wlsacíbytové hodiny od.. zi. 2—
Spolehlivé kapesní hodinky

do práce od a. 250
Studentské, pánské, úřednické a světo
známé procisní hodinky: SN> Schatí
hausen, Intakt, Zenith, Armida,Omega,
Viktoria atd. za nejlovnější ceny.

GF 3lotápísemnízáruka."ji

Nejmodernější hodiny
—do ložnio a salonů —

a krásným blasem bicích strojů.

Přesvěděte se o vzorné a Svědo
mité mé práci a solidní obsluze.

Frant. Oktávec,
bodinář a zlatník

Hradec Králové,
—: vedle hotelu „Morkur“. :—

RAMA]
CPICHICLIGLÍXP

Be Světoznámý "W
pravý

malínský křen
z nejlepších křenovek u Malína.

zasílá proti dobírce neb dle dohoduutí bez do
bírky v každé době roční a sice:

DNRHOANAONIKREIEBYB

prima[a,a, . 90h,
prima Ia, . . 70 Luesilný obkladový 70
prostředně silný 60 b, )

jakož i veškerou zeleninu, cibuli, česnek,atd

ze ceny nejlevnější

J. NÍ. Jirečel=,
Kutná Hora.

ESICSIRNIGLIXCSDREICONCHYU
PŮ

"© Akciový kapitál K 4,000.000— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
1 devis, valut atd. Výměna kuponů.

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna,

-1 Záložní úvěrní ústm | Záložní úvěrní ústav © p
5 v Hradci Králové. 8 lM“ - M

| Vklady napoklad.Poukázky4 odednevloženído dnevybrání.

Stay vkladů koncem červomeo K 10,722.192:70.

Telefonč. 9, Filiálka v Semilech. Telegram:»Ústav.

m vu |
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Dražba
v obecní

zastavámně Kralobradecké
: v čisle 230 (u semináře)

odbývati ae bude
v místnostech zastavárny

19. řijna, po případě 26. října 1907

vždy od 9. hod. ranní do 12. hod. pol. a od
2. do 6. hod. odpol.

na zástavy
posůstávající z klenotů, hodinek, řetísků zla
tých a stříbrných atd., šatetva, prádla a roz

ličných druhů látek, obuvi atd., které
do 31. srpna 1907 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy mošno
ještě ve čtyrtek před dražbou zúrokovati

aneb vyplatitil

V pátek před dražbou se vůbec neúřaduje.

NE /

r v na r. 1908 zdarma

Kalendář afranko(vceně1K)obdrží každý mimo
více jiných premií,

kdo zašle nejdéle do 20. listopadu před
platné 2 K 40 h na Časopis

„Užitečný Rádoe“
v Chrudimi.

První česká křesť,-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko
a požadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic
objednáno.

GEO)MAN
Důležité upozornění.

Vys. důsí. duchovenetvu, konventům, velectih.
řeholim, ústavům a penalonátům !

Oznamuojivelect. P. T. arým příznivcům a zákaz.
níkům, še rozšiřiv svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl s to, levně a spravedlivě po
slouřiti sbožím nejlepším. Proto jes mi umožněno při
odebírce aspoň tří s veškerého sbolá čítatí ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokázal, še možno
dosud s velkou výhodou potřeby sré u firmy křesťanské
obstarati.

Na skladě n velikém výběru mám zboží: mýdla

foiletní, hygienickáK všech p i gemách:nasuby, pasty,crémy,ústní vody. Kartáčenavlasy,

hřebeny, kosmetiky, barva na vlasy, vůně ve stkoostnýchkasetách pro dárky, osvědčené crémy a mýdlak holení,
vyskoušené břitvy anglické. Velký výběr oadobných jehlic,
dámakých hřebínků do vlasů a vůbec veškerého druhu
tolletních potřeb.

Rovněž všelské potřeby a prácevlásenkářské vyrábím.
Vlasy ustříhané nebo vyčesaní kupují sa najvyšlí ceny.

ORP" Cenník na požádání zaálu obratem pošty. "Ng

Na přání dovolí si osobně přijítí se vzorky a podati
žádanévysvětlení v úctě ky.P

Václav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a toile'ních potřebiA TI “

M

l

běběběěěhěoioěořětětě hb
Městská spořitelna ve Vys. Mýtě

zúrokuje veškery dosavadní 4'// vklady

1,0
E

dnem 1. října t. r. počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv úplně nemožná.břit

>"e I :
JA RADULAWIC,
velkodílna umělecko-zámečnická, [NE

sestrůjný závod železářský — [SB
V PŘEDMĚŘICÍCH U BRADCEKRÁL

u. Vyrábía nabízí za ceny nejlevnější při provedení nejsolldnějším
! přesném a uměleckém: Železnávrata Plezdová, Zelezné ploty

od 8 K výše. železné schody rovné I točité, železná okna k to
várnám, stájim a ]., balkonová a schodlšťová zábradll, nábrobnl
mříže, lucerny, kandelábry, korunní lustry, Svícny, rámy a ve
keré jiné předměty přepychové ze železa, bronze, mosaze a
s mědě dle dodaných neb vlastních výkresů. s

Na přání navštívím I. T. pp. interesenty osobně neb zašlu

LI
»

řípadné návrhy a rozpočtyo<Paja
Rozšiřujte | o lřeséní liséy

» .

Časové úvahy ' (exoffo)40kusůsa60haléřůnabizi
Biskopská. knihtiskárna,

CladeouíJednal ně P POZOON

K návrhu JUDr. Al. Zimmra, advokáta v Hradci Králové, jakožto vyko
navatele poslední vůle Rozálie Mádrové, bude v notářské kanceláři v Hradci
Králové, dne 30. října ve středu o 3. hodině odpoledne odbývána

dobrovolná dražba.
1. domů čís, pop. 1. a 2. na Pražském Předměstí hotelu Mádrovky se

zahradou čís. kat. 832 a cestou čís. kat. 253 v Hradci Králové a bytovým a ho
stinským inventářem, kterýžto byl océněn na 638 K 80 h.

2. pozemků čís. kat. 840 a 841 v Pražském Předměstí ve vložce 1052.

Reality prodávány budou pro sebe, jedna po drahé dle dražebných pod
mínek. Vadium činí 10%.

Pozemky ty mohou býti stavebními místy a měří 4 korce 386 čtv. sáhů.

Vyvolací cena ad 1. činí 59.032 K 72 h.; ad 2. činí 4824 K 10 h.

V podmínky dražební a inventář možno nahlédnouti v notářské kanceláři
a v kanceláři JUDr. Al. Zimmra v Hradci Králové.

Hypotekárním věřitelům právo zástavní se vyhražuje. Schválení menších
nabídek vyhražují si dědici.

Výtěžek dražební bude složen do rukou Dr. Al Zimmra, jakožto vyko
navatele poslední vůle.

ZPF

SPISSLT

Chládek,
e.k.. notář

jako soudní komisař.VÁ
Výtečný tento organisační kalendář jest pomůckou dobrou
všem katolíkům, duchovním i laikům, a každý v něm něco
dobrého nalezne. Z obsahu jeho vyjímáme: Kněz a politika
Dr. Fr. Reyl — O organisaci katolické. Dr. Fr. Šulo. —
Bádce v záležitostech úrazových. — Organisace mládeže. M.
Voňavka.— Obecní chudinství, Dr. Šimák. Vůbec 20 různých
praktických článků. (Cenajest velice lerná. 1 ex. 90 hal,
poštou 1 K (může se zaslat ve známkách). Při odebrání
nejméně 18 ex. za 80 hal. za ex Objednávky vyřídí obratem

Jes. Polák v Hrádei Králové v Adalbertiau

anebBiskupská knihtiskárna v Hradci Král.

M

Křesťanský

Organisátor,



Boj socialistů proti velkokapitálu
v praksí.

(8) Spravedlivé roztrpčení pojímá toho,
kdo bedlivě pozoraje, jak v socialistickém tá
boře rozchází se theorie s praksí. „Vzbůra
proti velkokapitála“, volají ústa socialistických
řečníků. „Výborně, jen ku předn“, ozývá se
hromová ozvěna radých poslucbačů. Ale v praksi
postupuje se proti velkokapitaliemo tak, ažse
třese chudý živnostník o svoji existenci a už
spíná zoufale ruce malorolník. „Dělník mosí
lépe žíti, potřebuje vyšší mzdy“, hlásá dobře
placený socialistický agitátor, který třebas
nikdy děloíkem nebyl; a tento muž vede za
slepené zástapy proti těm, kteří také těžce
hmotně strádají. „Natno jest o dělníka lépe se
postarati,“ slyšíš se všech stra. A — aby se
dělníkovi lépe vedlo, mají se ožebračovati ti
lidé, kteří často sotva tolik vydělají, aby za
bnali hlada na čas opokojili věřitele. Takovým
způsobem že se mv rozluštiti trapná sociálníkrise?

Chbudá venkovská žena, udřená, oblečená
v záplatovaný čat, tábne velikou tíži do města
třebas dvě hodiny cesty. Co na másle a vejcích
vydělá, za to by málokterý socialista chtěl te
kov3 břímě ze vsi do města na zádech nést.
Rádi bychom věděli, kolik těch upracovaných
žen zbohatlo z toho, že na másle přirazily. Na
trzích prodává nejvíce rolnictvo nejmenší. A na
těchto aubožácích ukoušeli socialisté svoji aflu
nejadatněji. Atoble če byl boj rytířský? Chce-li
dokazovati Jev svoji ella na kůzleti, ozbrojený
voják na člověku neduživém, odvracíme se
s hnusem od takovéhozápasu. Leč ještě horší
jest podívaná, jestliže povykuje socialista proti
sedřeným, velikou prací shrbilým, vyzáblým
ženám a doponští-li 86 proti nim na veřejném
tržišti hrabého, bezcitného oásilí,

Celé organisované Štvanice uspořádány
proti venkovským prodavačkám od soc. de
mokratů v Hradci Král., v Chradimi a Pardu
bicích. Socialisté by přece měli věděti, že hlavní
zisk z pota rolnického mají židovětí bursiáni,
že tito mají největší vinu na zdražení životních
potřeb. Ukáží však radí určitě prstem na sku
tečné původce sociální mizerie? Ne — to ra
ději si dupnou na rolnické chuďasy, kteří jsou
zrovna tak a často ještě více vyssávání velko
kapitalismem než tovární dělníci. A přece 8c
cialista, který jen trochu přemýšlí, musí po
znati, že takovým způsobem sociální boláky
rozbodně ge nevyhojí. [ kdyby malorolnictvo
továrnímu dělnictva ustoopilo tak dalece, až
by sotva hlad zahnalo, ještě tím nebude docí
leno vydatnější pomoci. Boj proti zdražování
potravin musí se díti na půdě zcela jiné, jest
natno jíti ke kořenu zla a starati se v parla
mentě o to, aby z mozolů rolnických neply
úuiy tak obrovské miliony do kapes těch lidí,

* kteří nikdy pole neobdělávali. Tovární dělník
nikdy nezadá své právo, aby směl arčovati
cena své práce, mzdu, jaká ma náleží. Ale
rovněž tak jen bezcitný násilník může drsně
vystopovati proti malorolnictva, jestliže toto
chce své produkty líp zpeněžiti než v dřívěj
ších časech, kdy samo jiné věci laciněji naku
povalo, kdy netížily pozemkové daně tolik,
jako dnes. Ještě by byla jakási omluva, kdyby
rolbík zdražoval sám přemrštěně produkty
k živobytí nevyhnutelně potřebné (žito, bram
bory, zelí atd.) Ale nynl se spor točí hlavně
okolo ceny másla. Tážeme se socialistů: musí
nevyhnutelně míti každý konsument máslo?
Nejsou rodiny i dosti zámožné, které mají mě
síční spotřebu másla zcela nepatrnou? | Zdá-li
8e ti máslo tak příliš předrašené, cikdo tě ke
koupi nenutí a natit nesmí.

Vždyť malorolník sám málokdy dle li
bosti na másle si pochatná. Co má nejlepšího,
nese na trh, jen uby co nejdřív apokojil berní
úřad nebo záložnu. Půda zemědělců jest s dvou
třetin prodlužená, choďas malorolník aby víc
myslil na hypothekární předložení než na sebe.
Tovární dělník v sobotu peníze dostati za svoji
práci musí, malorolník dře se každý rok

stejně, aniž by věděl, zda pole jeho práci od-.mění.
A teď — kdo zplnomoenil socialisty, aby

rušili na náměstí tržbu? Zda si je ostatní ob
čané sami povolali, aby za ně mlavili? Jakým
právem obsazovali příchody na trh, obstapo
vali chudé ženy, nutíce je bezohledně a sprostě
k levnému prodeji? Od koho jim dovoleno
odháněti kupující od prodávajících, rváti zboží
z rakou kopců? Jestliže některá prodavačka
přece vyslovila cenu vysokou, nalezne se přece
zcela jiný způsob k nápravě. O to tu jde
hlavně, má-li právo soc. demokracie poroačeti
lidem chudým, 8 jakou mzdou mají býti apo
kojeni a jitřiti se na ty zámožnější, kteří gol
niotva za práci dobrovolně chtějí více zaplatiti.

A nyní obratme list. Kolikrát soc. demo
kvaté tropili výtršnosti před bursou šidovskými
millionáři obsasenou> Kolikrát nutili násilněšidy
shromášděné, aby libovolně potravin nesvyšo
vali? Kolikrát dělali demonstrace před domem
šida, sabývujícím se blankotermínovým obchodem?
Jen slepý může neviděti falešnon Lra soc. de
mokratů s lákavými hesly. Každý může snadno
pochopiti, že drobným Škorpením mezi lidmi
málo zámožnými nebude zatata žíla skutečnému
velkokapitalisimu. Socialističtí řečníci mlaví a
mluví thevreticky proti velkokapitaliston, ale
ua pravou stranu udeřiti se bojí. Když v par
lamentě r. 1902 podal dr. Lueger interpellaci
pro volební čachry několika židovských milli
onářů, sociální demokraté se jich horlivě ují
mali. — Židovský rudý poslanec dr. Ellenbogen
v parlamentě hlasoval na straně několika zá
stapců bursiánů pro obohod blankotermínový,
tedy pro obchod, jímž se lid vyssává a ože
bračaje.

A nyní? Že dr. Lueger za veliké pochvaly
křesťansko-sociálních poslanců dal pěkný návrh
na starobní a invalidní pojištění pracojících
tříd, musí elyšeti proti sobě útoky, podezří
vání a posměšky soc. demokracie. Dne 17. t. m.
podali poslanci Kraus a V. Myslivec návrb,
aby bylo chráněno obyvatelstvo proti drahotě
uhlí. Socialisté však zařídili se Šikovně, aby
vlk byl nasycen a koza zůstala celá. Aby se
zdálo, že se o lid starají, podali návrh proti
zdražování životních potřeb ns takovém místě,
kde — dle vlastního jejich vědomí — vyřízen
úspěšně býti nemohl, totiž na sněmu morav
ském. Bylo jim poukázáno na sněm říšský, a
ta socialisté nadávali jen což, aby zachovali
lišácky zdání opravdovosti. Jak se však za
chovali na radě říšské, kde přece mohl míti
návrh praktický výsledek? ©Pýlnost návrhu
Krausova, aby vláda učinila opatření proli sdra
šování uhlí, byla přijata všemi hlasy proti hla
sům soc. demokratů.

Posl. Buříval vyzval vládu, aby předložila
zákon na ochranu železničních zřízenců proti
jejich vykořisťování se strany správ drah. Sc
cialisté dobře vědí, že dobré návrhy sněmoc=
ním rámusem jen trpí, ženejlépe rozhoduje
hlasování samo — třebas zcela klidné. K čern
směřoval tedy jejich rámus při tom, k čema
směřovaly jejich osobní nadávky? Soad ku
blaba dělnictva? Postavili se proti postátnění
dolů a proti úpravě vyssavačských kartelů.

Než by socialisté seslabili příval peněz
hrnoucích se do pokladen židovských Jichvářů,
raději budou znásilňovati na trzích malorol
nictvo, To jest významná ukázka, jaký to vede
boj soc. demokracie proti velkokapitalismu
v praksi. Než by ztenčili socialisté důchody
židovských uhlobaronů, vydřené na pracojícím
lidu, to raději budou raditi, jak by radí děl
níci mohli sekýrovati nemajetné mistry, jak
by se zemědělské dělnictvo dovedlo vymstiti
v příhodný čas chadším hospodářům; budou
raditi, jak by se potýral kněz žádající štolový
poplatek třebas jen skrovný. A zatím obr
velkokapitalismas oděný v židovský kaftan
vzroste ještě víc a necitelnou nohou bude šla
patř po lidu pracujícím ještě vzpopněji.

Katolický dělník nedává si calepití zrak
fanatickými a jednostranvými dogmaty sociali
stickými. Nehledí tak na formu jako spíše na
podstatu, na jádro sociálního zápasu. Nemá-li
sám dostatek, cítí útrpnost i k těžce zápasícím
třídám těm, které socialisté za dělníky v užším
slova smyslu nepovažují. Ví, že malorolník
musí dřít a dřít jako dělník. Lituje i mistra,
který přes všecku vlastní námabu a přes ve
liké starosti klesá v zápase s výrobou tovární.
Ví, že malorolník napracoje se víc, než soci
alistický křikloun, který žije velmi dobře ze
svého byzantinského pochlebování dělníkům a
který při tom štve proti těžce pracujícím malo
rolníkům. Pomoc všem pracojícím a těžce sti
ženým! To jest katolické heslo. Socialisté však
chtějí osvědčovati útrpnost mrskáním lidí
drobných a šikovoým obcházením a ochranou
— kapitalismu skutečného.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Exercicie

čili duchovní cvičení dle sv. Igoáce z Loyoly a
dle manresy F. A. Schmida k potřebě všech vě
řících zčeštil a vydal dr. Ant. Ondroušek. Cena
knihy o 400 str. 3 K. — Rádce duchovní, Ča
opis kněžetva českoslovanského. Roč. 14., č. 8.—10.
Řídí kan. F. Vaněček. Vychází měsíčně za roč.
předpl. 8 K. — Dějiny nové doby. Píše dr. J.
Kryštůfek. Seš. 3.—5. (Dějiny národa něm. v době
parlamentu frankfartského.) Dílo vynikající. —
Zábavy večerní. Roč. 27., čís. 1. a 2. M. Serao:
V zemi Kristově. Cestopis. Přeložil dr. F. Maleček.
Cena 1. a 2. dílu 2:10 K. — Ludmila. Sbírka sá
bavné četby pro lid. Roč. 9., sw.5. F. J. Andrlík:

Odpouštějme. Ludmila přináší ročně 6. av. vy
brané četby za roč. předplatné 220 K. — Boh.
Brodský: Vesoické obrázky. Část III., av. IX.
Sebraných spisů seš. 117.—119. Za 90 h.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Výbor
ze spisů Karla Havlíčka. Upravil F. Bílý. Seš. 6.
a 6. po 24 b. České koibovoy zábavy a poučení
sv. 22. — Pařížští Mobykáni. Román Al. Dumasa.
Přelošil dr. J. Sterzivger, illustroval V. Oliva.
Seš. .6.—18. po 30 bal. — Slavische R-mac
Bibliotbek. I. Herrmann: Prager Geschichten. Pře
ložila A. Auředníčková. Seš. 1. a Z. po 32 hal. —
A. Stašek: Na rozhraní. Román z území ohrožc
ného. Seš. 1 za 32 hal.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Ka
lendář duchovenstva českoslov. na r. 1908. V ob
sabu nalézá se celá řada nových a důležitých
statí. V kalendáři jest též životopisný nástin u
podobizna A. J. Puchmajera a zevrubný achem:
tismus katol. klera. Cena 3 K. — Cestopis. ro
mánů dr. K. Maye seš. 142.—147. po 32 hal.:
Vinnetou, Rudý gentlemaa. — Levné lidové vy
dání spisů Mayových: Syn lovce medvědů, Seš. 1.
Za 16 hal. — K. Červinka: Zelená krev. J. Klc
caoda: Prach a broky. Vilímkovy hamoristické
knihovny seš. 35.—37. po30 hal. — Humoristické
listy. Roč. 50., č, 43. Řídí J. Klecanda. Obsah
bobatý, hojnost ilustrací, Číslo za 24 h.

Zemědělský adresář, obsahující seznamy
majitelů boapodář. usedlostí, pozemků, zahrad a p.,
seznamy všech apolků, družstev, velkozávodů a p.
ze všech obcí a osad v okresu. Vychází ve vol
ných lhůtách nejméně jednou za měsíc. Vydává
J. Macháček v Král. Lhotě p. Meziříč.Čís. 6.
Okres Novoměstský. Za 105 K.

Osvěty, listů pro rozhled v umění, vědě a
politice, redakcí V. Vlčka, roč. 37., čís. 10. Obsah:
F. J. Rypáček: Literární pozůstalost M. Zd. Pc
láka. — F. Harlas: O stavitelství v naší době. —
K. Voitl: Z výletu do Belgie. — Dr. M. Štieber :
Dr. J. Stupecký. — J. Vrchlický: Z knihy „Strom
života.“ — V.Vlček: Roku 1866. — Atd. Admi
nistrace v Král. Vinohradech. Roč. předpl. 1440 K.

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Řídí
T. Škrdle. Roč. 24, čís. 1. Obsah: J. Halouzka:
Některé doklady k činnosti a povaáhopisů kanov.
B. M. Kaldy a kardinála Schwarzenberga. —
Z básní J. Karníka. — A. Pochop: Jirsáně. —
F. J. Konečný: O mezinárodním kongresu volných
myslitelů v Praze. — F. Leubner: Legenda opa
tovická. — P. J. Franco: Cesty srdce. — S. J.
Maciejowski: Matěj v povstání. — J. Hikl: Vzpo
mínky z cest a pouti do Lord. —J. Žížala: Zbraně
prof. Masaryka. — Atd. Roč. předpl. 10 K.

Husitství ve světle pravdy. VydáváTis
ková Liga v Praze. Pořádá VJ. Hálek. Vychází
čtyřikrát do roka za předpl. 1 K. Roč. IV., č. 2.
—4.: 4 A. Lenz: M. Jan Hus. Životopisný nástin.
Za 120 K.

Nákladem Nov. Života v Prostějově.
Nový život. Revue pro literatarn a umění. Vede
a vydává Karel Dostál-Lutinov. R č. XIL, č. 8. a
9. Roč. předpl. 10 K. — Eva. Sborník pro umění,
vzdělání a zábavu se zřetelem k ženské otázce.
Vede B. Kovařík. Roč. předpl. 3 K.

Z nakladatelství R. Prombergra v 0
lomouci. Užitkové a pamětihodné rostliny cizích
zemí. Sepsal F. Polívka. Seš. 2.—6. Celé dílo
vyjde asi v 15 sešitech po 50 bal. — Muravskc
Slezská kronika. Roč. 18., sv. 2.a 3.: U Křúpalů:
Vykládá J. M. Slavičínský. — Obrázky z minulých
let. Řada II. Za 2 K. — Roč. předpl. na Mor.
Slezskou kroniku (6 svazků) 330 K.

Manželství a jeho reforma. Pojednává
Mil. Procházková. Díl I Za 220 K. Nákladem
Národ. koihtiskároy Kramář a Procházka v Olo
mouci.
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Meler pro církevní malůu
a výzdobu chrámovou

Josof Můhl, "liuapce,nástupce,
w Nové Pace (Čechy),

provádí 8 odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.4
Četná doporučení od veledůstojného ducho

venstva k volnému nahlédnutí,

DODOOOOOOOO
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< Bohdan Melichar v Hradci Králové,
: Veškeréknihy, hudebniny4 časopisy o Kdy prnlhéní Est svědší ve skladyumoždujvyřslstoloté trvání závodu.

"SOSI"ABelva

je
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koskl, paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčíiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochrannou známkon.

2
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Vídeň 1006. Zlatá medaile.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
kteréfjedině kupujte a žádejte!
„MONOPOL.“

akelová svíčkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Váelavské náměsll 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 410

„Mí
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křesťanský dělník
má odebírati svůj odborný týdenník

Práce."
9)

Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.
Administrace „Práce“[jv Hradci Král.

nejvýhodnějších podmí
: nek dodávají spojené:

továrny :

A. NOVOTN
V TÝNIŠTI n. Orl.

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!

EEE. Ůóéůé
Legitimace um
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

pa dostati“ze levně

v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,
P Š“Í
OLTÁŘE, KAZATELNY,

BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
VSYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

ZALOŽENO 1853. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

Ku každé příležitosti

nejlepší dárky
za velice levné oonyznabízí

x7. ŠOI.C,Ď
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové.
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho druhu.

Prodejse zárukou. 6P.

5 zl. měsíčně na kašdoa stanici dodává

velkozávod trablářský

Nradeo KRÁDVÉ

proti hotelu „Merkur“.
Cenníky a prospekty zdarma a franko,

XG8DXESI XE XEPI XEBI X

ní
£, Rychnověnad Kněžnou

zesílé na požádání vždy

* dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, pros“m, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

MC KGODXGODX663 X605 X

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Praha-l, al.
Jan Staněk Kar.SvětléJ čís.19n, roh
Konviktské ul., emý paslf spe
ciené na kostelní náčiní, dovoluie

: doporučiti svůj hojně zásobený
A Sklad ve vlastní dílněručně praco

vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
amp;, svícny, kaditolnice, kropen

ky, patenby, nádobky a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré

: pšedměty znovu opravuje v původní
intenci a jem © ohmí slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení, Více uznání po ruce. presované vý

rohky bescenné. Vše posílám již posvěcené.KOKAM
a | Ja Kryl,

(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)

edborný
— tusělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje te
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

, 8006 86 čelemými
rámy, sítěmi vsasením,

Veákeré rozpočty, skizry i odborná rada besplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávoo.

PRE“ Nosčetnáveřejná i písemnápochvalná uznání.“fj

Založeno roku 1836.OKO AKKK
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Doporučujeme—

Rozšiřujte!

Sepsal P. M. Voňavka.
Vyšlo v Čas. Úrabách jako sešit 9. a 10,

V době, kdy nám hledí arvati mládež strany
nepřátelské, jest poučení o důležitosti katol. spolků
mládeže nejen časové, ale i velice nutné.

Stran 56. Cena 19 bal.

Při hromadných objednávkách značná slova,
Objednávky obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah'“
v Hradci Král.

-NN O"

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Helkudiy, faráře vo Výprachticlob)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku |

se na požádání franko zašlou. :

USMTMOOTULNTMANNKNNEN

TFCONEHENERNKÍ

TOTO TYOTTOTCN

Šeob. úvěrní společnost
w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

zůrokuje vklady 4',/%/, bez výpovědi, 5,
proti 30denní výpovědi a 5'/", proti 90denní

výpovědí.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní Jístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dmech 18. aš 23. března £. r. Jedmotou
záložen v Praze opětně revidovdna.

0000000000000000CX
* Půjčuji za nejmírnějšípoplatky š

3 ku národním slavnostem
X

všech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

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

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
Voporučuje se

|

|

první anejstarší odbornádílna pasířská |Karla Zavadila
v Hradci Králové č. 83. i

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů,od nej
jednodoššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryse církovním slohu.

Vše přesné, čistě a důkladně
zhotovuje Bev iné vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Yeškeré vzorky jsou Jeho
Biskapskou Milostí revido=
vány.

Mešuí nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
"stelních se ry:tle, řádně a
levně vyřísují.

Vše zasíláu jen posvěcené.
1 Vzorky, = zpočty, nákresy i

hotové zboží na ukázku franko
„| še zašlou.

Chudším kostelům možno splácet bez přirážek.

SRB“ Sta odporučení a čestných uznání poruce. Be:Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavoupříze
a dávěrn závodudomácímu.

Spolkům doporučuji rychlé a levné provedeníod
snaků apolkových atd.

r v na r. 1908 zdarma

Kalendář afranko(vceně1K)obdrží každý mimo
více jiných premií,

kdo zašle nejdéle do 20. listopadu před
platné 2 K 40 b na časopis

„U žitečný Rádoe““
v Chrudimi.

=
Služební výkaz

jako příloha k žádosti o kvinkvenálky
(dle Ord. listu č. 3., str. 32)

dostati lze 1 kus za 3 bal. — 60 kusů
za 1 K

*wblskupské knihtiskárně
v Hradei Králové.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

= koupacích van
ONB*©kamnyI beznich <U

firmy

Josef Komárek,
závod kiempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních takostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí Čís. 413.

nl

C. k. místodržiteletvím koncessovauá.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE

v HradciKrálové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré [předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují Be co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

"abraniční,

Kancelář „Hótel Hyršl“,

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXXXXXXX

První český katolický závod ve Vídní.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby, křížeatd.

1" ©Vid CN,
VIL o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasálá

se vše franco.

Mešní vína
Veledůstojnémn duchovenstva dovoluji si nabíd

nouti pravá, původní přírodní vína, neporušená k oběti
mše svaté. — Prodávám pak: Falkeosteinské [ma ja
kostí po 80 h v sudech. po 90 b v lahvích. Falken
steinské IIa jakosti po 68 h v sudech, po80h vlahy.
Klosterneuburské staré vylečelé po 1 K v sudech, po
K 1-20 v labvích za 1 litr. Mám též na skladě jemná
tabalová víne rakouská, uherskái brionská,pocházející
s Brionských ostrovův Adrii. Cenníky podrobnézašlu
ochotně dle přání zdarma a vyplaceně.

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Cechách.

Cenníky zdarma a franko,

C878



Katolické: organisace žádáme,
——by hojněrozšířily—

kapesní kalendář
mg- na rok 1908-9m

Křesťanský

Organisátor

vyjímáme: Kněz a politika,
Fr. Beyl — O organisaci katolické. Dr. Fr. ale.

Dr. Šimák. Vůbec 30 různých

ve známkách). | Při odebrání
ex Objednávky vyřídí obratem

Důležité upozornění.
Vys. důsí. duchovenstvu, konventům,velectih.

řeholim, ústavům a penslonátům!
Oznamuji velect. P. T. svým příznivcům a zákaz

níkům, že rozš řiv svůj závod, mél jsem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl a to, levně a spravedlivě po
slouříti zbožím nejlepším. Proto jest mi umožněno při
odebírce aspoň tří kusů s veškerého sboší čítati ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokátal, že možno
dosud s velkou výhodou potřeby své u firmy křesťanskéobstarati.

Na skladě u velikém výběru mám zboží: mýdla
toiletní, hygienická re ošech vůních 6 cenách. Kartáčky
na sudy, pasty, crémy, ústní vody. Kartáte na vlasy,
MWebeny,kosmetiky, barva na vlasy, vůně ve stkvostných
kasetách pro dárky, osvědčené crémy a mýdla k holení,
vyskoušené břitvy anglické. Velký výběr ozdobných jehlic,
dámských hřebínků do vlasů a vůbec veškerého druhu
toiletních potřeb.

Rovněž všeliképotřeby apráce vlásenkářské©Vlasy ustříhané nebo vyčesané kupují sa nejvy

č

ábím.
ceny.

FJ. Langhans
Hradec Králové,

Adalbertinum.i
Ala

| Oznámení do Hradce Králové a okolí!

Dovoluji si uctivě sděliti, že jsem převzal

dílnu knihařskou a ozdobnickou
po zemřelém panu Vachkovi.

Ve více dílnách domácíchi zahraničních nabyl jsem takových
zkušeností a zručnosti, že mohu zcela dobře svěřené mi práce

způsobem nejmodernéjším
a k plné spokojenosti velectěného obecenstva prováděti.

O laskavou přízeň prosí v plné úctě oddaný

Emanuel Červený,
majitel ozdobnického knibařstvív Hradci Králové,

vedle Grand-bótela, č. 359.

< X , Ř
LNA RADULOVIČ,
5 [BIB velkodílna umělecko-zámečnická, Na
BE Sestrůjný závod železářský — BE

V PŘEDMĚŘICÍCH URRADCE KRÁL
vi, Vyrábí a nabízi za ceny nejlevnější při provedenínejsolidnějším»

PS“ Přesném a uměleckém: Železná vrata vjezdová, železné plo
©, od 8 K výše, železné schody rovné I točité, železná okna k to

várnám, stájíma j., balkonová a schodlšťová zábradlí, náhrobní

©
čV1

Tně
4

rs
4| A JE mříže, lucerny, kandelábry. korunní lustry, svícny, rámy a ve
4 AO np M Škeré jiné předměty přepychové ze železa, bronze, mosaze a
(m AZM) ÚU s mědě dle dodanýchneb vlastníchvýkresů. 2
rd * DI Nb Na přánínavštívímI“ T. Pp. interesentyosobněnebzašlu
VJ TÝ KES: , é návrhya rozpočtyobratempoštyber nárokůna
M K7 «' > — á valnáoznánímohupředložit

E U = . Cenymírné—provedenínejlepší. - n |

DATE[l NORONONO
Správky rychle, lovně a so zárukou.

3Téžpoštou.

Visací bytové hodiny od . zL 2—
Spolehlivé kapesní hodinky

dopráceed . .... zl.250
Studentské, pánské, úřednické a světo
známéprecisní hodinky: SN- Schaft
hausen, Intakt, Zenith, Armida, Omega,
Viktoria atd. za nejlovnější ceny.

WapJletá pisemnízáruka.ji

Nejmodernější hodiny
—do ložnic a salonů —

s krásným hlasem bicích strojů.

Přesvědčte se © vzorné a svědo
mité mé průci a solidní obsluze.

Frant. Oktávec,
hodinář a zlatník

Hradec Králové,
—: vedle hot lu „Merkur“. :—

SKYBNAANE[B

nhlařskéh
přijme

ČPIKOIKPICSIXCODLOPLODCTAH

WFSvětoznámý
pravý

malínský křen,
z nejlepších křenovek u Malína,

zasílá proti dobírce neb dle dohodoutí bez do
bírky v každé době roční a sice:

prima[a,a, . 90h,
prima a, . . 80h,
silný obkladový 70h,
prostředně silný 60 h,

jakož i veškerou zeleninu, cibuli, česnek,atd

za ceny nejlevnější

J. ML.Tirečele,
Kutná Hora.

l kg.

o
: Ú

Dodávám uhlí na povozy i na celé
Přímé dohodnutí žádoucno.

Pro P.T. pány pekaře dodávám uhlí hnědé nejlepších známek na celé
vagony při cenách nejlevnějších.

nejlepší jakosti, tudíž

nejlev. koupíte u fmy

vagony při snížených cenách.



apolečenským bahnem pardabským a objeví „cha
k ontegpev "máobého Intellijzonte v plsé nahotě“
My sami k toma samíchásí přispějemé ták, £o

pykrokářití úboři přes všecko avíjení se neproonsnou. Tedy na shledanou!
, Aut. Žák. Dne 19. t. m. somřel

v Rychnově n. Ku. P. Ant. Žák, bývalý c. k. pro
"febsor tamějšího gymnaBiua poslední člen plari
etického řádu v Rychnově; jisto jest, že hlavně
kollej piaristů učinila Rychnov tím, čím nyní jest.
Do latinských jejich škol patovala mládež celého
okolí; v Babičee Boženy Němcové čteme na př.
o takovém rychnovském etadentovi. Jako elegická
vzpomínka na tyto časy slávy trávil tichý, osa
mělý prof. Žák poslední čas na pensi „vklášteře“.
V létě viděti jej bylo odpoledne 8 klessikem v ruce
nemlavného a samotinkého potovati do Studánky;
to byla asi jediná radost milé, tiché jeho duše.

Odchoval během 33-let v Rychnově celoulegiistudentů, kteří všichni zajisté volají za ním: In
teger vitae scelerisgue paras reguiescat in pace!

Abrahamoviny spisovatele váp. Ji
řihe Košťála. V těchto dnech slaví vo vší ti
chosti 50. ročnici svého záslužnóho života známý
po nivách českých spisovatel a vlastenecký farář
ve Skuhrově u Rychnova vdp. Frant. Jiří Košťál.
Narosen 26. října 1857 v Solnici, na kněze vy
svěcen 1881; po svém vysvěcení ustanoven ka
planem ve Skuhrově, kde až dosud jako farář
horlivě a blahodárně působí. P. Košťál jeat téš
snám jako nadaný spisovatel. Není snad katolické
poblikace, již by se p. farář nesúčastnil. Jeho hu
moresky v „Čechu“ a v „Obnově“, jeho div. kusy
vánoční: „Od jesliček záříláska“, „Obecní sirotci“
a j., jeho krásné napínavé povídky v růzvých
časopisech uveřejněné neb i samostatně vydané
těší se veliké oblibě. Bylo by ai jen přáti, aby
přikročeno bylo konečně již k soubornéma vydání
všech jeho do Bet jdoucích cenných povídek. Žel,
še jeho episovatelská činnost není ještě tak oce
něns, jak by si vóím právem zasloužila. Inu, P.
Košťál jest knězem — tím jest vše řečeno. Kéž
Prozřetelnost Boží ještě dlouhá léta kněze tak
upřímného a bratrského nám zachová! Deo pro
pítio ad plarimos annos! Ave, care conírater|

Z Chrasti. J. B. M. ráčil věnovati ku

podpoře naší katol. úrganisace dar v obnosu 50 K.apiať Bůh útědrému dárci mnohonásobně! Kéž
šlechetný tento příklad najde hojoost následov

níků ! Katol. organisace Chrast a okolí.
Katolická jodnota v Kostelel n. ©.

pořádá ve prospěch místoí městské dětské opa
trovny v neděli 27. října 1907 v sále „na Bab
štejně“ divadelní představení: Naše ženy. Veselobra
v 6 jednáních od Mosera. Začátek určitě v 7 hod.
večer. Ceny míst: I. místo 80 b, II. místo 60 b,
k stání 30 h. Studentský lístek k stání 20 h, na
galerii 20h. Předprodej lístků v sobotu a v neděli
v obchodech p. Alberta, p. Hanuše, p. Hyhlíka,
p. Ant Karasa, v koibkupectví p. Konce, u kasy
cd 6 hod. večer. Přeplatky budou 8díky stvrzeny.

Z Týniště m. Orl. V nedělidne 13.října
t. r. uspořádaly adružené národní spolky katolické
divadelní představení; „Zachycen proudem“, obraz
ze šivote od Dra Hermana. Provedení divadelního
tohoto kusu, jenž jest založen na bedlivám pozo
rování jistých výstřelků a cbyb nynějšího univer
sitního studentstva, můžeme nazvati v každém
ohledu sdařilým. Účinkující pánové i elečay se
svědomitě po celý večer přičidovali, aby obecenstvu
podali výkony dokonalé. O bezvadné provedení
předetavení získal si předovším největších zásluh
obětavý a nadšený pracovník náš p. inženýr La
dislav Malý, jenž nelitoval ni času ni námahy,
které vyžadovaly různé přípravy i provedení samo.
V obtížné úloze Stanislava podal nám p. inženýr
výkon skutečně umělecký. L ostatní vystupující
pánové p. Bartoň (v úloze Tačka) p. Brandejs
(v úloze Vydráka), p. Kosina (v úloze Karla),
p. Bedrna (v úlose Kremličky), p. Opa (v úloze
Klímy), p. Karásek (v úloze Donáta) u ostatní
hráli velmi pěkně a s chutí. Účinkující slečny se

vesměs tentokráte velmi ly a svými výkouy nás mile překvapily. ŠÍ.Lidnška Šejnovase
vžíla 8 opravdovým porozuměním do těžké úlohy
Toškové a velmi se líbila, též i alč. Márinka
Kubcova (v úloze Boženky) svým proeltěným před
nesem nás zcela uspokojila, a nemenší záslahu
o úplný zdar si zasloužily alečoy Čermákova
(v úloze Jedličkové) a Kozinova (v úloze Bětky).

Účastenství vybraného obecenstva Týništského,
které rádo odměňovalo účinkující nadšeným po
tleakem za jich výkony, bylo značné. Venkov byl
tentokráte zastonpen slabě. Přes to morální i
hmotný úspěch představení toho pro naše spolky
Jest velmi sluéný. Výbor vzdává všem účinkojícím
sa jich obětavou námahu vroucí dík asrdečné
»Zeplat Pán Bůh“

Z Borohrádku. Jak zasteralýmijsounaše
zákony trestní, a jek naši pp. soudcové lpí hou
evnatě na mrtvé písmeně naších zastaralých
sákonů, to amutně se ukázalo vo spora P. Frant.
Vacka proti p. K. Peiskrovi a starostům. Doe 2.
t m. mělo so konati líčení u okr. soudu v Kostelci
m. Odl.; očekávalo se, že bude konečně vynosen
spravedlivý rozsudek v tomto tak vášném adlouho
trvajícím sporu. Nežcoso stalo? Právě téhož dne
sabájena byla neočekávané na drabách passivní

ressistence, a vlak, jímž jel z Hradoe Králové

te sluitapcedp. fhráře,žposdiise (ak,24přiel do Kostelce 1.0. místo © 8 4. 26 nlia. teptve
v 9 hod. 6 m. Folio výbžil obhájce obžalovaných
k tomu, že o 9. hodině, kdy zahájeno bylo přeli
čení, učinil návrh, aby obžalovaní byli obžaloby
sproštěni, poněvadž zástupce dp. faráře ani dp.
farář sám se k líčení nedostavil. Zatím dostavil
se k ličení právní zástupce p faráře a ohradil 86
proti tomuto návrba, poněvadž měli býti vyslecb
nati svědci. kteří již při minolém líčení byli při
poštění, a poněvadž jedině neočekávaným zpozdě
ním vlaku bylo jemu znemožněno, aby včas k lí
čení se dostavil, což bylo p.eoudcem ihned zjištěno
jako pravdivé. Nato pan soudce zcela eprávně dle
docha našeho zákonodáratrí rozhodl, návrh tento
zamítl a prohlásil, že se bude v líčení dále po
kračovati. Proti tomuto rosbodnutí ohlásil obhájce
obžalovaných zmateční stížnost, o níž rozhedoval
o. k. krajský a5ud v Hradci Králové. A ta 8e
bobužel ukázalo, že naši atarší pp. soudoové v době
nyn jší, kdy sám nejvyšší soud již několikráte změ
nil ová dřívější rozbodnatí, poněvadě uznal, že staré
zákony mají se vykládati tak, aby vybovovaly po
třebám oaší doby, drží se slovně suchého
znění zákona a rozhodli, že zmateční stížnosti Be
vybovuje; © obžalovaní — mají býti obžaloby
sproštěni jedině proto, že zástupce dp. faráře se
omeškal o několik minut následkem zpozdění vlaku.
Kdyš by se jednalo o žalobu na zaplacení 10 K,
tu naši starší pp soudcové uznávají, že žalobce
nemůže pohledávka ztratiti jedině pro zpozdění
vlaku, ale když se jedná o těžce napadenou čest,
tedyostatek nejdražší,tu naši etaršípp.soudcové
obžalované osvobodí, třebas byli tito sebe více
vinni, a to jedině proto, že zástupci žalobce ne
bylo možno následkem neočekávaného zpozdění
vlaku k líčení včaa se dostaviti. Jak Be mohou
zákony tak vykládati, když samo zuční zákona
svědčí spíše ve prospěch dp farářův, a když zvláště
váš trestní řád je psán v době, kdy o železnicích
se téměř nikomu ani nezdálo, nad tím opravdu
každý žasne. Abohužel, že dle téhož našeho trest
vibo řádu nelze dp. faráři žádati nápravy u nej
vyššího soudu. Vláda naše stále nám slibuje nový
zákon trestal, v ministerstvu se pracuje již po
desetiletí o sepsání nového zákone, sle dosud
všechny sliby jsou chyby a zatím trpí naše obe
ceostvo pod zastaralým zákonem.

Zhonbný požár vypukl dne 19. t. m.
v pohorské dědině Osečnici v okresu opočenském.
Bylo právě o půl 3. hod. odpoledne, když dcera
rolofka J. Neugobauera vyšla ze Bvětnice na slň
a div že neklesla v zděšení k zemi. Síní valil se
jl vatříc bustý, čpavý dým. Oheň nejapíše vznikl
vznícenou jiskrou v popeli vysypaném v pozadí
hospodářského stavení a při panujícím sucho a
větra rychle se zmobl, A tak než se dcera Neu
gebanerova vzpamatovala a volala o pomoc, ne
mohli sem přispěchavěí sousedé už ani vyvósti
dobytek z chléva. Statek Nengobanerův, vesměs
dřevěný, a stodola padly dravému požáru v oběť.
Přitom išest kusů dobytka. Brzo také byl za
chvácen sousední statek roloíka J. Kabce a i ved
lejší stodola. Zuačoš ohrožena byla i přilebající
část Osečaice a také i kaple. Na štěstí zmírnil se
vítr, a tak podařilo se obětavé čipnosti hasičů a
ostatních obhájců požár obmeziti. Škoda oběma
rolníkům způsobená jest značná. Zejména rolník
Neugebauer, který nebyl ani doma, — když se z do
vozu klad na pilu vrátil, viděl, če jeho statek je
smatoým apáloništěm a v něm ztráven? všecko —
jest poškosen velmi citelně. A pojištění u horaké
společnosti jest prý velice skrovné. Snad jen asi
pa 1400 K. Za nynějšího gucha na našem ven
kově více než jindy platí: „Opatrajte světlo, oheň
— ni ten popel, ať není žádnému škoden !“ Ně
kteří také praví, že příčinou osečnického požáru
byla odhozená sirka při zapalování „retka“ —
dětmi! ©Ovšem to se jen povídá, ale ta nešťastná
„řetka“, jako bubí zdraví nedospělých, zbubila i
mnobo majetku.

Z Dobřenle. Odchácí od nás vlp. kaplan
do Lužce; děkujeme mu sa jeho přičinění ve
Škole, neboť pod jeho péčí dítky naše zdárně pro
apívaly a sv. náboženství dobře se učily. Zároveň
mu dík vzdáváme za krásná kázaní, jež nám utkví
v paměti dlouho. Zaplať Bůh za všeckol — Jak
Be u nás vyplácí škoda zvěří způsobená? Pan ná
jemce vždycky lidem dával trochu chřástu, eby
nemusil dávati peníze Loni jim zase cbřást při
pověděl. Ale zle se vedlo tomu, kdo ai pro něj
jel; lidó vyhnáni a sice nijak elegantně. Svištěl
při tom bič. Lotos ještě líp. Někoma se slibovalo,
že se mu vymění pole, jen aby za Škodu nic ne
chtěl. Panu V. Hamplori dána nabídka na 8 maodel
obilí; pro peolse ať si přijde. Báli ne, aby si p.
Hampl nevsal komisi. Ale když p. Hampl přišel,
nedostal nio. Tody úfedníci jsou zde nikoli proto,
aby s lidem vyrovnávali, ale aby roztrpčovali. Pan
nájemce už i ten chřást lituje dáti. Jeho svěř na
Pato se na našich polnostech, 86 — a my
abychom trpěli jen škodu. Kdyby se nám za ten
chřást aspoň odepsala na berním úřadě daň, pak
bychom už něco snesli. Zase mámo obilí požrané,
škody je mnoho. A bezpochyby že při známé
„ochotě“ p. nájemce zaso budeme načení žádat
aa komisi. Při tom radíme p. E Vodičkovi, chce-li
býti svému ránu v něčem prospěšný, aby mu po

poli chodil honit krtice; ale na komise jako dů
věrník ať mu Dechodí. Záróvéň chče-li se zav
čití svému pánaÍ nám, může nám zabánět zv

£ obllf a tak zabije jednou ranoudůě mouchy;
obilí bude ušetřeno, nebudeme nic chtit, a p. ná
jemce nemusí nic dát. To by se hodilo na vý
měnkáře lip než chodit na komise. My si A
na komise výměnkářů nebbreme.

Z Hořle. Vesna, Dalibor aRatibor, členové
„První české pěvecké a budební župy“, pořádají
za laskavého spoluúčinkování sl. A. Pazourkové, al.
K. Le Grainové a p. Vl. Vitáka v neděli 27. října 1907
v hostinských místnostech p. Sála v upomínku
10tiletého výročí úmrtí hadebního skladatele mistra
Karla Bendla „Beudlův večer.“ Začátek o půl 6.
hod. večer. Vstupné: pro členy a jich rodiny 52
haléřa, pro bečleny 1 K 2 h.

Přednáška Svojsíkova v Opočně.
V neděli večer, dne 27. října 1907 bude předná
šeti v Kodymově Národním domě na Opočně P.
Alois Svojsík z Prahy o evó cesté kolem světa.
Přednáška doprovázena jest řadou 200 světelných
obrazů. Předprodej lístků u Jana Sluky na Opočně.

Povedený agrární tábor v Jestřábí
Lhotě m Poděbrad P.poslanecŠpaček Bnažil
ge nějak napraviti blamáž, kterou si utržil pří vy
stoupení proti dr. Myslivcovi. 13. t. m. tedy po
vádán tábor lidu. Na něm lhal Špaček, že dr. My
slivec políbil dra. Luegrovi raka. Kdy těm lžem
o líbání ruky Luegrovy bude konec, nikdo doví.
Jedny listy lhaly, že tak očinil Václ. Myslivec,
teď opakuje „Čea. Stráž“ po Špačkovi lež tu o
dr. Myslivcovi, ačkoli již dávno dokázáno, že to
lbání jest jízlivě vymyšlenou lží socialistickou.
Prý také „klerikálové“ si nepřejí, aby lid byl
vzdělán a pokročilý! Pane Špačka, katolíci roz
hodně pro vzdělání jsou. Ti dali veliké Bumy na
zřízení a vydržování pražské university již dávno
před tím, nož začali agrární vůdcové svým „po
krokem“ se obobacovati. Katoličtí kněží dali v naší
zemi na studentské nadace víc než všecky ostatní
stavy dohromady a to dříve, než agrární předáci
začali bráti za „vlastenecké a lidové nadšení“
tučné diety. Katolíci z lásky k pravému vzdělání
protestují proti oblupování lidu provedenému
v předmlavě k programu strany agrární tím, že
světlá památka Otce vlasti jest tam prolbuně po
tupena. Katolíci, pozorující oslavy Husovy, chtějí,
aby lid byl též poučen o bezcitném katanetví téch
husitů, kteří tisíce katolíků upalovali v zavřených
místnostech, ve amolných sudech, ua hranicích,
atd. Vy asi sám český dějepis příliš bídně znáte,
jelikož jste řekl, že, kdykoli dostali Be v Cechách
k veslu „klerikálové“ vždy prý žnamenalo to
pobromu národa a jeho úpadek. Tak se stavíte
hodně směle proti úsudku velikého dějepisce
Tomka a jiných, kteří chválili národobospodářskou
a kultarní snahu osvícených katolíků. Divíme se,
jak může mlaviti zástupce lidu českého, který má
povinnost věděti, jak právě nekatolíci barbarsky
ničili kultura skvetlou za věku katolického a jak
právě ve znamení kalicha národ bospodářky strádal,
jak pod praporem kalicha prostý lid byl bezcitaě
ujařmen, jaké zločiny tropilo u nás nevědomé „re
formované“ duchovenstvo v XVI. století, atd. O
tomble jest přece také potřeba mluviti, nemá se
ani agrárník krčiti bázlivě před hněvem pokrv
kářských fanatiků. Agrárník má také zcela jasné
lidu vysvětlovati, které živly tyjí nesvědomitě
« mosolů rolnictva; ale agrární chytráci raději si
posvou řečníka, který boutí proti jmění duchoven
skému (viz Pelhřimov). Dle sdělení p. Špačka
agrárníci prý nepůjdou nikdy „s klerikály.“ Tomu
rádi věříme. Vždyť už se epojají ee stranou Ma
sarykovou, 8 tou stranon, která velebí soc. demo
kraty, jejich zločiny zamičuje nebo otrocky 0
mlouvá Chce-li agrární strana přebarviti svůj ze
lený prapor na rudo, ať tak odělá raději dříve.
Ale nechť podruhé před volbami neprohlašaje,
že agrárníci jsou taky-katolíci. Kdyby stáli Ma
sarykovci o skutečný postap kultury, 6 hnosem a
důrazně by musili odgouditi sprostácké obrázky a
„vtipy“ socialistického tiska, kterým ee lid tolik
gesurovuje. Špaček dovolil si dokonce tvrditi, še
prý návrh Laegrovců na výdaj 100 milionů na
starobní a jnvalidaí pojištění nebyl učiněn z lásky
k drobnému lida. Ostatně prý masí dáti ty peníze
stát, „s Státem jsme my, kteří platíme daně.“
Ano, ano, stát. Proč však již dávno socialisté
v parlamentě neprohlásili, aby stát mimo placení
millionových úroků, plyaoucích do židovských
wortbeimek, dal také sluáný obnos pracujícím
třídám? Kdyby byl Lueger navrhl, aby ještě větší
počet židů obdržel výnosná úřednická místa, kdyby
podporoval vydatně židovské buraiány, kartelářea
majitele drab, pak by mu ani socialista nevyčítal,
že nemá lásky k drobnému lida; žid by dovedl

„Klerikalismu“ mluvil nár. sociál Zajo. — Patrno,
že čím dál víc dokazují agrárníci svými řečmi a
svým sdrnžováním s vášnivými živly protikato
lickými, jací jsou „taky-katolíci“. Zeby se mr
skených katolíků ujali nyní aspoň někdy, kdyš se
proti nim pronášejí potapy nejnespravedlivější, o
tom novíme nic. Jen tak dále. Aapoň lidé pro
blédnou, jak dovedli agrárníci pokrytecky lháti
před volbami.

v Polhěňmsva.Polsdásí vírálavýjsa na



tábor redaktora Ležáka. Tento člověk jeut živým
důkazem, jaké lidi strana Masarykova zaměstnává,
či jinak řečeno, kdo jí všechno jest dobrý. Ležák
nedávno ještě byl tkalcovským dělníkem, a nepo
vídáme to snad proto, abychom se mu vysmírali
pro jebo řemeslo, neboť vážíme si každé práce
poctivě vykonávané. Ale potřebí jest, dáti to na
vědomost za tím účelem, aby naše veřejnost po
soudila, jakými duševními kvalitami pokroková
strana dělá veřejné mínění. :V Lešákoví není za
baléř vědomostí, za to však spousty razí, není
v něm kouska samostatného úsudku, nýbrž papou
kování toho, čemu pracně ze Bocialistických a
pokrokářských novin oa paměť se naučil Prakce
redaktorské dostalo se mu u Hajna v Pardubicích,
odkudž po několika nedělích poslán byl;do tá
borské „Jiskry“. A tito lidé opovažují 80 pak
souditi o vzdělanosti a pokroku svých bližních.
Ležáka pokrokářské atraně nesmí nikdo závidět,

Z Velimi. Poměrů v naší obci dotkli jsme
se již častěji. Ukázali jame na bezpříkladné cho
vání zástupců vyznání evang., kteří proti staro
stovi p. Urbánkovi, katolíka, používají zbraní, za
něž by se styděl snad i nevzdělaný krmič. jeden
£ těchto obrázků z „vůně naší samosprávy ve smi
ených obcích“ odehrával se před okres. soudem
v Kolíně. Člen výboru evang. J. Sixta nazval sta
rostů „Ihářem“ a odsouzen byl proto k pokutě
50 K. Při celé věci zajímavo jest, jak na affóra
tu hledí list pokrokových lidí z Kolína a jak dle
toboto lista hledí usnadniti úřad starostovi soudce
vtéto věci. Pokrokovému listu zdá se to býti do
volenou kritikou, nadati starostovi, že „obelhává“,
a p. soudce radil mu, „aby pro příště nežaloval,
že 8i nezjedná touto cestou důvěry, a nemá-li ob
liby a důvěry, aby se raději poděkoval, a upozor
nil jej, aby do schůzí,o nichž napřed ví, že budou
jednati o jeho činnosti, kde může býti urážen,
nechodil.“ Tohle je názor aoadce v XX. století|
„Krobiáni“ by dle toho měli míti úplnou zvůli, a
starostové jsou proto, aby se před nimi hezky
ztratili. Patrně také nějaký pokrokový právník!

Z Čáslavě. Katol. vzdělávací spolek konal
v místnostech „U modré bvězdy“ posvícenskou
sábavu, jež byla četně a vážným obecenstvom na
všětívens. K nastávajícímn podzimu chystáso řada
spolkových přednášek na nejrozmanitější themata.
— Klub státních útedalků pořádati bude 1. listo
padu přednášku dp. prof. Svojsíka z Prahy. Pan
cestovatel mlaviti bude „O Japonsku a jeho lidu“
a přednášku provázeti bude 200 krásnými, kolo
rovanými obrazy. Sympatie, kterým se tu vědy
věšil,dávají tušiti, še přednáška tato nalezne bojně
posluchačů. Začátek o 7. hod. v Dusfkově divadle.
Ceny míst divadelní. —Po vzoru jiných měst staví
obec v parku „u Žišky“ veřejný záchodek. Potřeba
jeho zvláště v dnech trhových byla citelna, ale u
pomníku Žižkova bude tvořiti přece jenom méně
vhodnou štafáž. Úž teď se sype nato hrůsa vtipů,
a vážnosti památce Žižkově to u nás nepřidá. —
Divadelní ochotníci pořádati budou 26. a 27. před
stavení Kvapilovy „Princezny Pampelišky“, v níž
vystoupí pohostinsky člen Národního divadla sl.
Anička Suchánková. — Vlistopadu hodlá pořádati
„Čtenářská beseda“ Vrázovu přednášku o cestě
Amerikou. Den určen bude později.

Z Romova nad Doubravkeu. Pohřeb
vdp. děkana Fr. Hlaváče konán byl za velmi četné
účasti obecenstva v sobotu o 10, hodině dopol.
K pohřbu dostavilo se 12 kněží, účast to značná
vzhledem ke dni sobotnímu. Kondukt vedli vsdp.

Monsignore K. Vorlíček, arciděkan kntnohorský,spolužák zesnulého, a vdp. Ant. Schreiber, bisk.
vikář ve Žlebech. Pohřební řeč promluvil dp. Ot.
Semerád, kaplan £ Čáslavě, v níž ocenil zásinhy
zesnulého jak v jeho přetěžkém působení jako
duchov. správce v trestnici Kartouzaké, tak i jako
faráře v Ronově. Uporná choroba, přes dvě léta
trvající, nedala mu v poslední době působiti tak
intensivně; ale pokud mohl, býval vždy na svém
místě na kazatelné i ve zpovědnici. Z probouzejí
etho se rachu náboženského měl upřímnou radost
a podporoval jej seč mohl. Zpěvy pohřební vedl způ
sobem opravdu krásným regenschori učitel p. Cnlek.
Zeanulému dobrému vdp. faráři budiž země lehká!

Z Humpolce. V těchto dnech navštívil
památný klášter premonstrátský v Želivě c. k. kon
gervator architekt B. Dvořák, aby navrhnul, které
části požárem zničeného kláštera mají se zacho
vati, opraviti a pokud možno doplniti. Provázen
po klášteře J. Mtí opatem Sal. Roubíčkem, a po
těšením seznal snahu celého konventu zachovati
starý hrad Trčkův, krásná trvanlivá klenutí pod
bývalou residencí, pocházející z doby renaisanění,
a navrhnul, aby doplnila Be též shořelá věž ko
stelní, tak jak bývala před požárem. Dále dopo
ručoval vybudování nové residence na místech,
kde dříve stávala, se zachováním spodních staveb
klenutých. Soustrast projevil nad památkami zhoub
ným požárem zničenými, ceny nenahraditelné s přá
ním, aby vbrzko upravilo ge to, co požár nezničil.
Dle odhadu pojišťovny, nečítaje v to věci umělecké
a archiv, způsobeno škody přes 200.000 K, po
jišťovnou kryto však pouze Jen pojištěné v obnosu
60.000 K. Přidáváme ne k přání, aby opravený

v blshodárném působení svém.

Průmyslová n obchoduílškoladivěíkrál. města Kolína jest ústav dvojtřídní,na

roveň postavený školám středním. Ačkoliv tento

druh škol jes útvarem novým, přece učebná osnovajeho sískala si velmi záby důvěry a obliby pp.
rodičů. Do školy kolínské, ač teprv letošním ro
kem byla otevřena, přijat byl do I. ročníka nej
vyšší statusem přípustný počet žačok (45), ostatní
hlásící se mohly býti přijaty jen jako žákyně mi
mořádné a to jen na některé předměty. Příštím
školním rokem otevře se při průmyslové a ob
chodní škole této II. ročník oddělení průmyslo
vébo a II. ročník oddělení obchodního. Pro dívky
cisí zřízen bude při úatavě internát. Další správy
o rozvoji této školy neopomeueme avým p. t. čte
nářům sděliti. Do pokračovací školy s touto školou
spojené přijato bylo do ročníku I. A. 40, do roč.
I. B. 35 a do ročníku II. 35 žaček. Bylo tedy do
celé průmyslové a obchodní Školy dívčí přijato
prvním rokem přes půldrahého sta cbovanek,
úspěch to zajisté mimořádný. Bližší zprávy sdělí

nao- každémuinteressentuochotněředitelství,

Různé zprávy.
Zlatá ruka. „Našinec“ píše: „Klerýsi

berlínský list vzsl si práci, ztlusté dvousvaskové
knihy „Kompas“ vypsati jména těch finančníků,
kteří na sebe strhli nejvíce výnosných úřadů, při
čemž dospěl k výsledkům překvapajícím. Nejvíce
správních radovatví na sebe strhli židé. Dr. Moritz
Mezei, řid. pošťské komerciální banky, má těch
úřadů 40, z nichž 30 připadá na uherské lokální
dráby; Siegfried Werner, sekretář úvěrního inati
tutu a dopravných podniků, má jich 33; Ludvík
Lohnetein, řiditel Lkoderbanky 22 Bernhard
Popper, řiditel Spolku bunk 21, Tolnay Lajos, mi
nisterský rada 20, Edmund Gajari 20, Petr Herzog
20, dr. Bela Kan 20. Morin Krasny, řiditel Es
komptní banky 20, Siegmund Korofeld, předseda
Uherské úvěrní banky 9. Palmer, generální ři
ditel Lůnderbanky 17, Markrabě Palavicini 17,
Blum Paša, řed Úvěrního ústava 17, Leo Lancey,
předseda pešťské komerční banky 16, Moric
Pisum 15, Julins Deutsch 14, Kestranek(l), ústř.
id. Pražské železárny 14, dr. Teltscher 14, Felix
Koranda (Bankverein) 14, dr. Link (Št. Hradec)
13, dr. Mikos 13, Hugo Noot 13, Stůgemayer
13, dr. Schober, uhor. ministeraký rada 13, Julius
Kelema 13, Hugo Markus (Bankverein) 12, tajný
rada Matlekovič 12, Feilchenfeld 12, Adolf Klein
12, dr. Kar. Urban (Praba!) 11, Markua 10, Tboo
dor Taussig 10, Emsnuel Ziffer 10. Z toho lze
seznati, že s malými výjimkami nejvýnosnější banky
a peněžní ústavy jsou v rakou židů, kteří nejra
ději se kupí okolo kreditek, státních drah, Praž
ské železároy, Alpinek a pod., jež vesměs operají
v obnosech sedmičiselných a z nichž též vyplývají
čentičíselné roční podíly. Nejvíce jicb operuje v uher
ských úvěrních ústavech. Pak ovšem není 5e Čemu
diviti, že maďarský stát jde silně — dolů. Kde
židé strhují na sebe akoro všechny peněžní ústavy,
tam země spěje k bankrotu. A k tomu ještě po
dotýkáme: Pražská železářská společnost má za
rok 1906 —1907 čistého výtěžku 12,103.360 K a
„Česká“ montanní epolečnost platí 56 K na akcii
— že tyto společnosti, Bankverein, Creditanstalt,
Aunglo-rakouská | banka, „česká“ banka Union,
Eskomptní společnost, Úvěraí ústav pozemkový,
Láoderbanka jsou — klerikálními, to snad nemůže
tvrditi ani prof. Masaryk, ani red. Soukup s My
slíkem. Ústavy tyto, z nichž některé pro parádu
berou si v čelo lechtice, vládnou milljardami, json
pány ne bursách, financují všecky větší podniky,
velkozávody obchodní a průmyslové jeou v jejich
rukou. Jmění jejich každoročně roste velikými čí
slicemi — ale nikdo o něm nemluví, zato „mrtvá
raka“, státem do balířů spočítaná a spravovaná a
většinou passivní statky šlechticů válejí se stále
v širokých ústech radých řečníků u plní stránky
štvavého tisku.“

Moderní zlatá mládež. Časopis„Máj“
(zajisté neklerikální) napsal 20. září t. r.: „Ještě
před nedávnem obdivovali jeme se neporušené
kráse průčelí chrámu sv. Jana Nepomuckého na
Hradčanech, díla to Kiliána Igaáce Dienzenhoffera.
Poutsl především bohatý, světe dekorativně kom
ponovaný portál, plný zajímavých ozdob, zvětralých
a omšených, ale přece zachovaných. Jdeme 8e po
drahné době zase pokochati pohledem, a co zříme?
Jednotlivé ozdoby otlučeny, zejména bolestně se
nás dotklo znešvaření hlavy aedící sochy, jejíž
obličej — přeražen z uličnické zbujnosti pachatelů,
kteříučinilici zhlavy terč vrbaných
kamenů. Stejným osudem atižena i skvostná
ballostrada před Loretánským chrámem. Roztomilé
sošky puttů jsou k nepoznání zohaveny a otlnčeny,
a jest svrchované na čase, aby učiněna byla přítrž
tomuto ničení starých výtvorů sochařských, které
jsou bohudel tak přístupoy, če jsou vydány v šaac
zejména mládeži, malým to Vandalům, kteří vo
svém nerozamu vidí v nich vítaný objekt pro dlaň,
vymritující kameny.“ — I — nediv se, husitský
„Máji“, tolik té nezbednosti mládeže. Vždyť přece
lidé tobě velice blíací velmi nadšeně mlaví před
mládeží o hrdiuských ekntcích Táboritů, zamlčujíce,
co pro skutečnou kultora vykonalo v Čechách ka
tolictvo. Není tudíš divn, že zlatá mládež chce
pásledovatiTábority aspoňvjejich „kácenímodel“;

vždyt takové následování „stkvělých činů slavných
předků“ jest ještě nejpohodlnější.

Vzácný muž. Minulý týden zomřelv Uh.
Hradišti na Moravě ředitel tamního gymnasia.
Jos. Zahradník. Byl to muž hlubokého vzdělání,
který napsal četná učená pojednání z oboru věd

řírodních, paedagogiky, školní bygieny a flosofie,
byl stálým referentem ministerstva vyučování pro

schvalování knih přírodopisných a pomůcek učeb
ných ns školách středních — pracovník neunavný,
ryzí charakter. A tento vsácný mož říkal: Každá
sebe menší bylina hlásá jsoucnost Boží, kašdý
strom jest zázrakem . . . A různí naši pokrokáři,
kteří proti Zabradníkovi jsou příliš malí, nábo
ženství se vysmívají . .. Ubošácil

„Modermí" češtinu zavádějí uyní „mo
dorní“ vadělanci v mluvě i písmě. Mnohé naše
časopisy, různé „moderní revue" hemží se slovy
cizími. Na př. nekatolická „Moderní Revae“ v po
jednásí o Macharově Římu blýská se touto vzore
nou češtinou: tristní, niveau, eotlisy, dissonance,
groteskní, glorifikovati, stagoace, erudice, rekon
strukce, nejprimitivnější, sensibilita, ioapirace, ado
race, essence, vypointování, meditace, atd. A po
těchto „vzdělancích“ opičí se mnohé polovadělané
hlavy. Leckterý chlapik by se povafoval za ne
vzdělaného, kdyby v řeči neužíval hojně cizích
slov. Ta povýšená, bezobledná moderaost vytla
čaje z českého života pravé České povahy, zne
Švařuje mluvu naši, cizáctvím se odívá srdce i řeč.
Pak takoví různí moderní povýšenci chtějí k no
vému rozkvětu přivésti naši vlast!

Nechtějí židů. V českém městě Nepo
muku a Počátkách nemají ani jediného žida. Každý
sid, který se tam usadil, mosel vždy brzy složiti
svůj krám. A v jiných místech jsou vlastenci naši
lidmi tak útlocitnými, že každého žida přijmou 8otě
vřenou náručí, podporojíce ho všemožně, zatím Co
naši obchodníci a živnostníci bynou.

Na stráší Na stotisíc socialistickéhokrej
caráku „Zář“ každý týden rosletí se po Čechách,
Moravě a Slezsku a zanáší nejurputuější boj proti
církvi, kněžatvu, náboženetví, majetku i do nej
menších vrstev lidových. Na tisice letáků rozší
řuje stále mezi lid čilé sdružení „Volné my
Šlenky“, kde se útočí způsobem nejsavilejším proti
všemu, co katolíku jest posvátným. Spousty agrár
níbo krejcaráku „Cep“ se dodávají na náš veakov,
kde so všemožným způsobem podrážejí noby opří
mnému katolickému lidovému hnati v Čechách.
Nevěrecký a protiaáboženský tisk krejcarový pů
Bobí mozi lidem nejširších vrstev hotové spousty,
bezobledným způsobem štve proti vóem,
svého náboženství si váží, tak že působení kněte
na mnohých osadách jest nesmírně stíženo. Tomuto
tádění musí se čeliti. Proto zakládá se nový kre
carový týdenník „Venkovan“ k odrážení útoků
k poučování venkovského lidu o jeho stavovekýc
potřebách. Rozesílati jej bude a dotazy zodpoví
„Sdružení českých katolických zemědělců“ v Praze
II., Opatovická ulice 10.

Naše Slovemeko. Maďaři,neštítíce 86 ni
žádných prostředků, pracují usilovně na vyhlazení
živlu slovenského. Slováci nesml v tomtu Urov
ném boji s mocaějšími Maďary zůstati osamocení.
Osud Slovenska je naším zájmem a náš český blas
musí v událostech slovenských padnouti na váhu
Tomuto úkolu sloužiti bude nová revue „Naše Slo
vensko“, a obsahem všestranným. — „Naše Slo
vensko“ bude vycházeti měsíčně s četnými illa
stracemi a reprodukcemi obrazů slovenských ma
lřá. Naše spolky, čítárny a přátelé styku česko
slovanského zajisté věnují tomuto podniku veškerou
svoji přízeň a přičiní se, aby sómě „Našeho Slc
venska“ padlo na pevnou a úrodnou půdu. Před
platné na revai „Naše Slovensko“ činí celoročně
K 12, pololetně K 6, čtvrtletně K 9. Adresa vy
davatelstva: Antonín Reis, Praba II, Vyšehradská.
tř. 1376.

Léčivý účimek mléka. Rospraskané
ruce zhojí se ihned, jakmile je potřeme syrovým
mlékem. Mléko za mírného svědění kůži stáhne
a za 10 minut jsou ruce hladké.

Nelidním ©dobře prospívajícím ná
redním podnikem křesťanským jest tkal
covské výrobní společenstvo „Vzájemnost“ v Hro
nově nad Metují. Na pomezí Kladekém tovární
výroba přivedla před časem ruční tkalcovství téměř
na mizinu. Tu však pomohla chudéma lidu orga
nisovaná svépomoc. Zřídilo se tkalcovské výrobní
společenstvo, které si vzalo sa účel napomáhati
ku povznesení živnosti tkalcovské a výdělnosti
členů odboru tkalcovského vůbec, zaopatřovati
práci pro členy, společně prodávati avé výrobky
tkalcovské a přijímati objednávky, společné naku
povati saroviny, stroje a jiné pomůcky, po případě.
i sakládati a provozovati závody průmyslovéa zří
sovati filiálky na místech příhodných a tak v přímý
styk vcházeti se spotřebovateli. Nabízí tadíš spo
lečenatvo ke koupi všeho druhu plátna, kanafasy,
sypkoviny, damaškové grádle, látky na slamolky i
matrace, ubrusy barevné i damaškové na atoly i
postele, servity, račníky, šátky, zefiry, salonuí
Garnitary, látky vlněné pro dámy i pány a vůbec
vše, v obor tento spadající. Cenník a vžorky za
allá společenstvo na požádání zdarma a franko.

Sama redakce t. l: při prohlídce závodu sebysvědčila, s jak pěkným úspěchem mohou výrobky
„Vrájemnosti“ konkurovati 8e zbožím jiným. Jak



obrovské sumy peněz shrábnou často nti'cisích
firem v českých rodinách! Jak často aroumská
roklema cisích továren oslepí český srak! Tu již
jest nejvyšší Čas k nápravě, k zdatnému prová
dění hesla: „Svoji k svému l“ Nač posílati peníze
2a zboží často pochybné jakosti do ciziny? Ta
kový akt vlastenectví — nakoupiti v případě po
třeby zboží u firmy domácí — můževykonati lebce
a s plnou důvěron v dobré obsloužení každý. Jen
zkuste a koupíte podruhé zase. Mluví-li 86 u nás
tolik o oárodohospodářském osvobození,přiložme
ruku k práci praktické, dokažme, že dovedeme
porosoměti energii chudých tkalců, a podporujme
jejich dobrou snahuI

Jubileum českého závede. Jest tomu
právě deset let, co na slovo vzatý odborník dp.
P. Alban, podpřevor kláštera Emaozského povolal
bratry Paštiky, aby postavili v klášteře na Slo
vanech největší varbany v královetví Českém. O
novém tomto veledíle v umění varbanářekém ro
sepsaly se tehdáž všechny čelné listy České | za
zabraniční, a bratři Paštikové na zákuadě této
práce vyšinali se v krátkém čase tak, že závod
jejich dnes v Praze a pobočný v Čestíně patří
mezi přední závody v říši naší. Závodu tomuto
ověřena jest takó stavba největáloh varhan na Mo
ravě v biskupském dómu v Brně. Za stavbu varban
v kolegiátním tbrámu na Král. Vyšehradě dostalo
se jim při poslední návětěvě Jeho Veličenstva Nej
vyššího uznání. Jubileum desítiletého trvání zá
vodu oslavují právě páni Paštikové vMoskvě,
kde staví imposantní varhany v polekó kathedrále
sv. Petra a Pavla. V naší diecósi postavili jiš velké
množství varhan a to nejen v českých, ale i v ně
meckých kostelích, a všude dustalo 8e jim vřelého
usnání. Přejememnoho sdaru závodu Čistě českému.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 19. října !v'7 1

bl pienio«K 1759—18'00, dita K 1600—19:50, ječme
neK 1140—1140, prosa K 15:00—16'00, vibve K O—

-00—, hrabu K 2900 —24—, oves K 650—760,
čočky K 31—40—, jabel K 22-00—24—, krup K
24-00—44:00 bramborů K 8*20—0'00, 1 hl jetelového
semene bílého K —— ruského K ——— —— se
mínka červ., K ———— ! hl. jetelového 6 ——
máku K 44:00—,Inšného semeneK 30-——00—, 100
kg šitofch otrab K 14-40—00, 100 kgpšeničných
otrub 1800—00—, : kg másle čerstvého K 230
—266, 1 kg másla| převeřenéhoK- m
1 kg vádla vepřového K 186 — 192, 1 kg tvarobu K
028—0-36, 1 vejceK 0'07—0'00, 1kopa okarek K0—
0:00, 1 kopa zelí K 400 — 900, 1 kopa kapasty
K 3-00—32-20,1 pytel cibule K 360—4-30, kopa drob.
meleniny K 080—0 00, 1 pytel mrkve K 1-20— 160,
1 bečka brušek K 800 — 30—, 1 bečka švěstek
K 8-80—6-00,1bečka jeblek K 8:0—16-—Na týd. obilní
teh v Hradci Králové dne 19. října 1907 odbývaný
přivozeno bylo: 1) obilí: pšenice 445 hektol., žite
191 ječmene 384, ovsa 441, prosa 13, vikve 0, hra
chu 2, čočky 00, jehel 5, krup 00, jetelov. somínka
—, lněného semene 7, máku 6. — 3.) Zeleniny:
solí 160 kop, okurek — kop, kapusty 76 Kop, cibule
45 hl, drob. zeleniny 65 kop, sarkve 45 pytlů,
brambor 187 hl, saláta — kop. — 8) Ovoce: jablok
85 hl, hrušek 45 hl, švestek bodek 156. — 4) Drob.

dobytka: vepřů 4 kusy, podavinčat 727 kusů, kůslat4 kusy.

Listárna redakos.
P. T. pp. přispívatele do Obnovy prosíme

aby nám správy své do čísla příštího zaslali o
něco dříve, ježto za příčinou svátku Všech svatých
uzávěrka listu jest již ve středu odpoledne.

Do Dobrušky. Příště.
Do Hychnova n. Km. Panu prof. Chy

skému zatím děkujeme za překvapující ochotu,
s jakou se uvolil dopisovati do „Obnovy“. Mu
síme však zatím žádati, aby počkal aš do příštího
týdne. Zatím prosíme, aby laskavě pátral v táboře
pokrokářském, který rychoovský osvícenec poslal
nám v obálce kus Obnovy, pomazané .. . ani
nedopovíme. Snad talent a kuráš některých těch
hrdinů p. Chyský zná.

Prosba!
Nově zalošená jednota katolické v Jaroměři

prosí všechny důstojné farní úřady, spolky a p. t.
příznivce nešeho hnutí, jmenovité rodáky jaroměřské
ta Inskavé darování nějakých knib pro knihovnu nově
saloženého spolku. Každý i sebe nepatrnější dar jest
s díky vítán a bude kvitován. Knihy račte saslati p.
A. Bykertovi, obchodníku v Jaroměři, Jiš předněuctivé
díky vsdává

výbor katol. Jednoty v Jaroměři.

- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

Milostivá paní,
víte proč máte při nákupu
sladové kávy klásti hlavní
důraz ne jméno »Kathrelner?<

Jelikož sejinak vydáváte
nebezpečí, že obdržíte
méně cenný | padělek,
kterému schází všechny
přednosti,jimiž se vyznít
menává »Kathreinerle

má následkem zvláštního
způsobu výroby vůnl a

chuť kávy zrnkové,

Račte si zapamatovati, milo

stivá paní, tedy zcela dobře, že

pravou »Kathreinerova« ob

držíte jedině v uzavřených pů

vodních balíčkách 8 nadpisem:

»Kathreinerova eladová káva

Kneippova« a s obrazemfaráře

Kneippa jako ochrannou snázakem.

Pilně čtěte=
velice časový a pro obrana katolictva vysoce
důležitý spis:

Zrcadlo
pokrokového tisku.

Píše Pozorovatel.

Obsah:

L Pozoruj, čtenáři, jakými podivuhod
nými příklady učí pokrokáři bratrské
lásce, pro kterou na oko tolik horují.
Poznej, jak drsně a úskočně ze 80
beckých příčin sami mezi sebou bojují. 7

II. Vize katolíku, jakou sprostotu metá
pokrokový tisk na katolictvo „156

III. Čti, katoliku, jak pokrokový tisk lže
zvláště o katolictvu a jak jest násilnický.2

IV. Doslov.. <<< -< ++ 382
Přítomná kniha dokazuje pádnými příklady, jak

pokrokový tisk sesurovaje náš národ nízkými sprosto
tami, jak pokrokové listy o katolictva nestoudně lhou,
jak převracejí so zášti proti ném pravou vědu, jakých
sákeřnických podskoků užívají, aby štít katoliotva
potřísnili, atd.

Jest to nutná kniha pro každého křesťanského
sociála, který při různých sohůzíchmá odhaliti pravou
povahu těch, kteří proti nám pod falešnou rouškou
osvěty bojují.

Každý se můše s knihy poučiti, jak rafinovaná
elobe, jaké násilnictví vůči katolkům řádí v listech
pokrokových.

Stran 328. Cena 1:70 K franko.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové“AICC IOOEYOI

V PRAZE,
ť umělecký závod BO

ohařský a řezbářský.

Picárna a dílny na Letné čisle 612—VIl.
Sklad: Velká Mariova ul. č. 30

doporěnje uctivě své chvalně známé: sochy,oltáře,
ové ceste, jesle, Boší hroby, křide, temný

ovědníce, kýhiny, komsoly, , lustry,y atd. dle slohu kostelů,řezanér na obrasy,
premie, fotografie a diplomy. Ber i nábytek a

růsné předměty hodící se sa varky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatné 8

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

mmucn

NANONONONASOSOONO
Z »Časových Úvah« doporučujeme

nyní k horlivému čtení a šíření zvláště tyto
spisy:

Zpráva © sjezdě českoslovanských
katolíků v Hradci Králové.

(V knížce té uvedeny jsou všecky velice po
učné přednášky řečníků.) — Cena 24 hal.

Husité jindy a nyní.
Cena 24 hal.

Zdomácnosti sociálních demokratů.
Dva díly po 16 hal, dohromady za 32 hal.
Brožury ty vrhají ostré světlo na neupřímnost,
nobectví a švindle sociálních demokratů. (Oba
díly vyšly již ve druhém vydání.)

Svobodnáškola.
Cena 8 haléřů.

Manželství přirozené a svátostné,
Cena 8 haléřů.

Útok prof. Masaryka na církev ka
tolickou.

Cena 32 hal Jest to velice praktický obranný
spis proti různým pomluvám katolické církve, jež
právě v nynějším čase z úst našich protivníků
Be ozývají.

Pro katolíka, který chce se zdárným vý
sledkem hájiti na veřejných schůzích a proti
nepřátelskému tisku svoji církev, jest četba
těchto spisů nutná.
Při hromadných objednávkách spisů zde udaných

je se značná sleya. — Objednávky obratem

dí administrace „Časových Úvah“ v Hradciové.

OKODIKBIBMBISIAIAA)
Biskopská knihtiskárna v Hradci Králové

nabízí školní knihy:

1. Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 h.

2 Střední katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 04 h.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného SO h.

Ek ve Vldní dne9. dubna 18%.

Prodej pro knihkupce jako z ©. k. školního kniho
skladu a 180/, slevou proti hotovému zaplacení.

Bozdílení výha pro chudon školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr. školních rad, nýbrě sa 11

lístků — jež p jednom.vlepeny jsou 8 P ýtisky vyavětlením do každého výtisku — vydají se z v isky pří
adného druhu katechismu prochudé. Dle poměru, v jakém

Řatechismů pro tu kterou úkoluzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18%/,)pro tutéž školu

zdarmapro chudé.

| OVV
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská. knihtiskárna
v Hradel Králové.

am

100 dopisnio a týmž obrazem věrně po
danýmKB ,*

Na skladě jsou téš dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

|Jiljm mo

II



se krámy,

STIITGLEF: co.
akciová společnost pro šicí stroje

Hradec Král., Jiříkova tř. 270.L E

M,Č Mhtě
gramofony -2x
„= a fonografy,

desky a válce,

nejosvědčenější

gasolinové lampy
a žárová tělesa

v hojném výběru a nejlev
něji pakoupite u rmy

JosefJežel,
elektrotechnický závod

v Hradci Králové.

Alelier sockařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,=: PĚTIDOMÍC.286.
Doporučuje se slušně P. T. ducho

venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kasatelen, křtitelnic, spo

i vědnic, Božích hrobů, křížových cest
I v reliefech, soch světců, krucifiksů,
| rámů atd. atd.
i hd

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

2843

Výkresy a rozpočty na požádání.

č
Klobouky,

čepice,
kožešiny,

papuče (s kotvou),
galoše (trojhran).

na skladě má za nejmírnější ceny

Jos. Dvořáček,
závod kloboučnícký v Hradal Král

83. Palackéhotřída. 83.

C.k. státemvy
znamenaný zá
vod klobouč

nický.,

NUL LEKEUUHLUKU
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> P. T. obyvatelstvu král. věn. města Hradce Králové a okolí —
> a pp. cestujícím dovoluji si uctivě oznámiti, že převezmu počínajíc 0.—>i . >

=> dnem 1. listopadu 1907 =

-3 nověrenomovaný =

—> be—Í o

=| É
= do vlastní režie a prosím o hojnou přízeň. 2= =
— Výtečná kuchyně, Solidní obsluha. 3—3 ke
—< . . . =
m3 *ease Elegantníhostinské pokoje.SASA =

>! Sklad a vývoz světlého a černého pi
Z - . b<—

=4 královédvorského piva v lahvích. [<

= V hlubokéúctě =

= F. Zákoucká. © |
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Městská spořitelna ve Vys, Mýtě
zúrokuje veškery dosavadní 4'/%, vklady

| 1,0we-A'2“o0
dnem 1. řijna t. P. počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv úplně nemožná.

K návrhu JUDr. Al. Zimmra, advokáta v Hradci Králové, jakožto vyko- [E
navatele poslední vůle Rozálie Mádrové, bude v notářské kanceláři v. Hradci
Králové, dne 30. října ve středu o 3. hodině odpoledne odbývána

dobrovolná dražba.
1. domů čís. pop. 1. a 2. na Pražském Předměstí hotelu Mádrovky se

zahradou čís. kat. 832 a cestou čís. kat. 253 v Hradci Králové a bytovým aho
stinským inventářem, kterýžto byl oceněn na 638 K 80 h. ;

2. pozemků čís. kat. 840 a 841 v Pražském Předměstí ve vložce 1052.

Reality prodávány budou pro sebe, jedna po druhé dle dražebných pod
mínek. Vadium činí 10.

Pozemky ty mohou býti stavebními místy a měří 4 korce 386 čtv. sáhů.

Vyvolací cena ad 1. činí 59.032 K 72 h.; ad 2. činí 4824 K 10 h.

V podmínky dražební a inventář možno nahlédnouti v notářské kanceláři
a v kanceláři JUDr. Al. Zimmra v Hradci Králové.

Hypotekárním věřitelům právo zástavní se vyhražuje. Schválení menších
nabídek vyhražují si dědici,

Výtěžek dražební bude složen do rukou Dr. AL Zimmra, jakožto vyko
"navatele poslední vůle.

PS7S7IZI7YSPV
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pravdivé fráze, pronesené J. Domsemna kon
gresu „Volné Myšlenky“ o učení křesťanském,
anif by k tomu přičinil opravné poznámky.
Tedy buďto „Český Učitel“ nezná ami sáklad
ních pojmů křesťanské morálky anebo chce ohlu
povati čtenářstvo slně opakováním těchto
Donseových slov: „Když katolíci chválí krávy
morálky Kristovy a hrdě opakují tuto větu:
„0o nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“,
váhají doložiti, že tři sta padesát let před na
rozením Kristovým čínský filosof Meog-Tseu
pravil: Čiňjiným to, co chceš, aby oni činili
tobě. Není-láš toto přikásání lepší neš Kristovo?
Není-lit lepší konati dobro než nekonati zla?
Konfutse a Zoroaster vyjádřili to téměř týmiž
slovy jako Ježíš Krietns, první pět set let před
nim, drubý o tři tisíce let dříve.“ — Tak tedy
mlavil Belgičan Douse, který přece v katolické
Belgii se mobl trochu lépe poujiti o zásadách
katolických a o katolictvu vůbec, proti němuž
bojuje.

Věra že jen s krajním sobezáporem lze
odpovídati na tak smělé překracování pravdy.
Vždyť by na tak nepodařený útok dala ihned
odpověď každá věřící babička, která sutva
psáti dovede. Čím to chceš sytiti, „Č Učiteli“,
duše svých věrných? Kristus sice pravil:
„Všecko tedy, cožkoliv chcete, aby vám lidé
činili, i vy čiňte jim“. Ale ta slova jebo nejsou
nijak mezníkem, kam až láska k bližnímu 64
hati má; to přece vědí už děti v obecné škole.
Kristus totiž mad to problásil: „Milovati budeš
bližního svého jako sebe samého. — Milujte
nepřálelysvé,dobřečiňtetém,kteříšvásnenávidí,
8 modlete so sa ty, kteříž vám protivouství
činí a utrhají vám.“ Kristus poukázal výslovně
k tomu, že dobře činiti poubým přátelům do
vedou i pohané.

A teď, „Čes. Učiteli“, dokeznj, že Meng
Teeu, Konfutse a Zoroaster přikazovali dobře
činit i nepřátelům. Dokazuj, že byse. byli tito
Mlosofové modlili i za ty nepřátele, kteří by je

řibili na kříž — jak ačinil přes strašné bo
esti a přes jízlivé výsměchy zfunatisovaného

davu Kristas. — Ale nač se dále šířiti o tak
„smělém vzletu“ volných myšlenek! „Český
Učitel“ enad si wyslí, že nž nastala masopustní
doba, kdy možno pořádati komické merendy.

(8)Fackovací aféra Lhotova a „vyšší
nanirání“ Masarykovského orgánu. u
poukazaje 22.t.m. na to, že kněžíodpírali od
pověď na otázku, kdo brožara proti Lhotovi
psal. Prý bývají kněží velikými hrdiny na ka
zatelnó a v kostele, „ale před soudem praví
delně (17) bývají němí a nevýmlavní“ Na to
odpovídáme, že pardubětí kněží dobře znají
knyfy pokrokářetva, které umí chytati za každé
elovo a z malichernosti vyšroobovati hotovou
důležitou kronika.

A dále. Nepamatuje se „Čas“ na kuráž
polenských židů? Vědyť tito lidé vypovídali
docela, že ani Hilsnera nezoaji, že o afóře ne
slyšeli, zkrátka Že nic nevědí, tak že vznikl
vtip, že jsou to uejvíce nevědomí lidé na světě.
Z těch si „Čas“ úšklebky nedělal. Aco přední
rytíř pokrokářstva Masaryk? Ten se k soudu
ani osobně nedostavil; když byl v úzkých, dal
popírati výrok o katechetech, jejž sám „Čae“
přinesl, ačkoli zatím o „denunciacích“ prameny
ebíral. „Hrdinstvi“ tohoto hlasatele hesla
„3 pravdou ven“ se jevilo též v tom, že nedal
před soudem nepokrytě, určitě prohlásiti své
minění o správnosti či nesprávoosti výroku
„Časem“ jemu přičteného, — a že se nechal
žalovati Svozilem, aby ze všeho vyklouzl.

Ostatně při aféřeTeplý-Lhota „Čas“ jindy
tolik hovorný z příčin snadno pochopitelných
jest velice zamlklý. Napsal jednou o ní hoto
vou lež a teď —jen pichlavá narážka na kněze,
na Lhotu ne. „Čas“ tedy sám svým jednáním
poučuje, jak jest někdy dobře mlčeti. A nejen
jednáním, ale i slovy. Dne 24. t.m. píše: „Pan
Krška, pisatel moravských dopisů v „Oaw.lI.“,
vytýká „Času“ 22. října, že z příčin nepocho
pitelných a neznámých „drží palec“ paau Svo
zilovi ve spora 8 panem Al. Hajnem. Nejsme
si toho vědomi, a ničím ge nedá toto nadpři
rozené podezření dokázat. Jsme nejradši, kdyš

0oné té trapné historii neslyšíme.“— S pravdouven! —
(8) Ušlechtilé ubraně mašich „svo

bodomystných“ mepřátel. Při kázaní vdp.
P. Jemelky 20. t. m. v chrámě Týnském v Pruze
najednou se rozšířil silný zápach sirovodíku,
až lidé da mdlob padali, tak že věřící musili
chrám hromadně opoaštěti. „Čas“ dno 22. t.
m. odbyl toto ulíčníctví — pošklebkem ztro
peným z katolictva. Ostatně co se všecko po
krokářům v boji protí nám zamlouvá, patrno
s tobo, že dra. Kouřilovi v Rychnově byl za
slán vobálce papír pomazaný — nechceme říci
čím, a nám zase s téhož města a toutéž věcí
zamazaný | výstřižek „Obnovy“,. na němž
tištěna zpráva z Rychnova. Hezky se tuší tí
lidé v osvětě, nad kterou by krčil rameny no
jen návštěvník krčmy, alei barbarský obyvatel
temně Afriky. V Pardabicích zase odbyla se

roková „odpověď“ fackami, které hledí po
okáři omluviti.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna byla minulý týden

jako ve znamení ochrany především malého
lidu. A tu se ukázalo, že právě nejpovolanější
sastanci lidu menšího, za jaké se také chlubač
povyšají, sociálně-demokratičtí poslanci, posta
vili ee proti tomato lidu na ochranu vykuři
eťovatelů jeho. Posl. Bařival podal návrh, jímž
se vláda vyzývá, aby se ihned postarala o to,
aby slažební poměry zřízenců a úředníků ve
škerých drah v Rakouska byly zákonem apra
veny. Soc.-dem posl. Ellenbogen jménem soc.
dem. uazval návrh Bořivalův podvodem a dema
gogií Přesto návrh přijat sněmovnou. Schválena
i pilnost návrhu posl, Krause proti zdražování
uhlí a ua sestátnění dolů. Soc.-dem. poslanci
zase se postavili proti. Sám dr. Adler problá
sil, že proti předloženému návrba resolnčnímu
must blasovati poslanci aoc.-dem. Ale 8oc.
dem. poslanci zamyslili se pak nad seboua při
tomto resolučním návrhu hlasovali zase pro.
Zamítnuta však pilnost návrhu posl. Švejka
proti kartelům. Strana křesť. soc. ústy dra.
Lnegra postavila se proti tomuto návrha z toho
důvodu, že natno, aby dříve projedaáno parla
mentně rakousko-uherské vyrovnání, každé
chvilky škoda, vždyt musí býti vyrovnání prove
deno do konce prosince. Dr. Lueger prosil
proto celou sněmovnu, aby prozatím odloženy
všecky piloé návrhy, jimiž se dosud nic závač
ného nevyřídilo — Mezi českým poselstvem
ve Vídni není dosud jednoty a povětšině není
také choti podříditi různé tužby společnému
zájmu. Strany jsoa na štíra a nepřítel před
vámi. Čeští zástaoci bez hlavy jsou ta proti
tak důležité otázce, jako jest vyrovnání. Btrau
nické spory nechtějí tu obětovati společnému
prospěcha. Z této rozbáranosti mloví se i o krisi
na straně českých ministrů. — České strany ra
dikálně-pokroková, nár.-sociální a státoprávní
uzavřely kompromis k zemským volbám.

V Ubrách to kvasí stále. Ve straně ne
odvislosti nejsou všichni spokojeni připrave
ným vyrovnáním; Již z této strany vystoupili
4 poslanci. — Uberská strana lidová vydala
nový program, v němž žádá řadu důležitých
reforem k zlopšení postavení městského i ven
kovského dělnictva, na ochrana roloictva a
městského stavu středního, ale ani zmínky není
v novém programo, že i 8 nemaďarskými ná
rody třeba počítati spravedlivě.

V Oarském Sela zmařeny přípravy revo
lacionářů, kteří se chystali k útoku podkopy
u železniční tratě, jíž použivají členové curské
rodiny. — Vilenský biskap Roop zbaven svého
účada prý z příčia politických.

Z činnosti katol. spolků.
Z Červ. Peček u Kolíma. Křest.-kalo

lický vzdělávací a podporující spolek „Svornost“
ee sídlem v Červených Pečkách konati bude vne
děli dne 27. října t. r. o 4. hod. odpol. měslční
spolkovou schůzi ve spolkových místnostech vho
stinci p. Josefa Kuchaře. Program: Přednáška
vldp. ThDr. Ferd. Černovského, novicmistra v řádě
av. Augastina u sv. Tomáše v Praze: „0 poměru
elrkre katolické za Marie Terezie a Josefa II.
v Rekousko.“ I nečlenům vstup volný.

Z Kolína. Křesťanako-sociálnílidovýspolek
pro Kolín a okolí koná avoji 7. členskou acbůri
v neděli due 27. října 1907 o 8. hod. odpoledne
v sále zámecké restaurace 8 programem: 1. Před
započetím schůze placení příspěvků měsíčních a
ohlášení se členů nových. 2. Proslov. 3. O příčí
nách hmotného úpadku ve stavu řemeelnickém,
rolnickém a dělnickém promlaví p. F. Satorie
z Praby. Přístap mají členové a jimi přisvaví
hosté. — Ve dnech 1. a 3. listop. sehraje spolek
divad. kus „Drama čtyř chudých stěn“. Lístky
možno si předem zakoupiti.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzí městské rady králové

hradecké dne 21. října t r. usneseno: Přijeta
byla offorta oa koupi ryb s obecních rybníků
„Plachta“ a „Roudnička“ a na prodej násady pro
tytéž rybníky, podaná p. Jos. Horáčkem ze Seze
mic. — Zpráva lesního úřadu o užitých prostřed
cích k hubení škodlivého hmyzu „mnišky“ byla
vzata na vědomí. — Přípis c. k. okr. hejtmanství
stran obsazování míst v archivech a kuihovnách
kandidáty, kteří na ústavu pro bádání v rakou
ských dějinách přivídeňské universitě složili státní
zkoušku, zaručující způsobilost jich ve službě v ar
chivech, knihovnách a museích, sdělí Se se správou
bistorického a ředitelstvím průmyslového musea.
— Městskému sastupitelstvu předloží se návrh
rospočtu na rozšíření a úpravu silnice ve třídě
Čelakovského ku schválení. — I. sjezdu českých
měst král. Českého v Kolíně dne 27. října 1907
sůčastní se náměstek starostův p. J. Pilnáček. —
Záležitost výměny části staré orární siloice Hradec

Králové-Jablonné za část obecní silnice ve třídě
Pogplišilověa za novou část obecní silnice od třídy
Komenského až kokresní silnici u nemocnice arci
vévodkyně Elišky vyřídí se dle písemného návrhu
p. starosty. — Povolení kn atavbě domu udělí ge
p. V. Nedvídkovi as parcele č, 5. v bloku VII.
dle předložených plánů vyjímeje fagadu, neodpoví
dající rozčlenění půdorysu a požadavku estetiky,
— Podnikne su akce za účelem zřízení nové ob
chodní komory pro východoí Čechy se sídlem
v Hradci Králové vzhledem ku projevenému sou
hlasu veřejných interessovaných korporací a vý
hodné territoriálal poloze města. — Okr. výbor86
požádá o propůjčování své zasedací síně ku schů
zím městského zastupitelstva. — Žádost a svolení
ku vybírání činžovního groše v dosavadní výši na
dalších 10 roků předloží se městskému zastapi
telstvu.

Mimořádná schůze městského za
stupitelstva v Hradel Králové koná se
dnes o 4. hod. odpol. v zasedací síni městského
zastupitelstva: Rozhodne se o podání žádostí za
vybírání dosavadní dávky z nájemného původně
zákonem ze dne 24. prosince 1887 č. 67 z. z.
povolené na dalších 10 let od 1. ledna 1908 do
31. prosince 1917. — Rozhodne Be o prodeji ro
bové parcely v bloku V—I okresu královóhradec
kémo ku stavbě budovy ústavu pro zprostředko
váví práce. — Předloží se ku schválení návrh
podmínek parcelace bloku VII. u Pražského Před
městí proti přádelně Dra Aningera. — Vyžádá se
svolení k potřebnému rozšíření ulice Čelakovského
z důvodů bezpečnostních. — Udělí se nadace
manželů Václava a Aloisie Poncových na podporu
4 chudých.

Úmrtí. Dne 23. t. m. v poledne zemřel ve
zdejší nemocnici p. Fr. Matějovský, řídící učitel
Da odpočinku. Narozen v Nechanicích r. 1838.
Navštěvoval hlavní školu v Hradci Král., pak re
álku ve Vídni. Po odbytí Í. ročníku na úatavě ku
vzdělání učitelů vyučoval v Čibuzi, Holohlavech,
v N. Bydžově. Nato odbyl ve Vídni II. ročník a
učil v Dobaličkách a — v Hernalsu ve Vídní. R.
1866 nabyl způsobilosti učitelské pro školy blavní,
pobyl ve Vídni až do konce škol. r. 1870—71,
nato učil v Litomyšli a v Dobaličkách, kde setrval
do r. 1901, načež po čtyřicetiletém působení šel
do výslužby. Obdržel od nadřízených úřadů za
svoji práci více krásných vysvědčení a pochval
ných uznání.

„Osvěta Lida“ — školou snášelivo
sti. Jakže? Inn, aspoň dne 17. října projevuje
toubu po „vzájemné úctě před přesvědčením“, po
„slošném, klidném životě společenskémi politickém“,
po zápasu „zásadami i důvody, nikoli však osob
ním Špínéním a na cti utrháním“. Aby pak doká
zala, jak dovede sama vyjíti vatříc lidem dobré
vůle, otiskla bned nw to nové posměchy na ka
tolíky zdejší pro jejich přesvědčení. Mluví sprostě
o „nebeských kozách“, „ampetrech v kolárkách“,
„sedmi havranech“. Co také čekati od židovského,
nám nyní známého dopisovatele? Kdo by ho také
dovedl přiměti k tomu, aby raději místo jízlivých
pošklebků odvolal podvodné lží, jež dříve napsal?
Sotva strážník by bo k větší společenské slušno
sti a pravdomluvnosti pobnul, natož — ta moderní
„vyšší morálka“. Leda snad resolutní pardubský
dr. Lbota. Ale my tu jeho pádnou dlaň sem zváti
nebudeme, přenechávajíce takový barbarský způ
Bob „satisfakce“ těm lidem, kteří ae toho rytíře
tolik zastávají. — Že už z mazanosti „Osvěty I.“
tento mladý žid hodně odkvukal, patrno z toho,
v jakém spojení podal zpráva o přestavbě jesuit
ské residence, aby způsobem nepřímým čest kněží
zlehčil. Tento prolhanec také nechal choditi po
městě se známou peticí katolickou dámu, která
vůbec podpisů nesbírala; ale žid potřeboval si
vymyaliti lež, aby dámu mohl zabrnonti svojí jí
alivostí. Napsal další lež o jeptiškách, atd. Snad
žida mrzí, že jsme svého času pochválili rabína,
že jsme pochválili šidy, kteří postavením synagogy
dokázali, že v Boha věří, že 8e zdejším židům do
jejich bohoslnžby nepleteme, atd. Radíme mu však,
aby v zájmu zdejšího židovatva samého dloubo si
nehrál s obněm. Bezectné lži a pošklebky, metané
v tvář lidem vyznání našeho, jsou špatnou vybíd
kou ke krajní vlídnosti ae strany naší. Ač na
odvetu proti pokrokářským bezcharakternostem
začneme rásněji mluviti my, pak ať se nenaříká
na nosnášelivost naši. Kdo se domnívá, že žurnál
má sloužiti k tropení chlapeckých nezbedností,
k osobnímu tupení, k bezcharakterním výpadům
proti katolickým ženám, kdo projevuje svoji su
rovost nízkými nadávkami, ať 8e pak nediví dů
raznější sebeobraně naší. Tedy jen pozor! — Pan
Hajn dne 17. t. m. farizejsky se mrzí na rušitele
„Slašného soužití občanského“, 12. t. m. jeho list
v brojení proti anonymním dopisovatelům užívá
výrasů: „černá ruka zákeřná“ „zákeřný dopis,“
„padoušství“ ; a mravokárná lokálka končí: „Kolik
podobných ničemných existencí nerašeně pracuje
v krtěl práci dále? | Usvědčit a veřejnosti ku vý
straze oznámit bylo by tu prostředkem nejlepším.“

nymnímu podvádění veřejnosti.
Na Ústř. Matici Sk. vybráno při sva

tební hostině pp.novomanželů Františkaa Jindfišky
Hosenbergových v Jablonci n. Jia. 7 K, jež za
slány administraci t. I.



Darebnest pokrokářského listu.
Zídovaký Hajnův list obviňuje církevní domy sta
dentské Borrotmeuma dívěl pensionát sester, že
prý jsou semeništěm infekčních nemocí, zejména

y a tyfu. Jest sice pravda, če někdy vyskytne
se mezi 150 cbovanci případ i lebčího drabu spály,
ale všecky případy udály se bnď na počátku roku
anebo po příjezdu chovanců re svátků, takžei
méně vzdělaný posuzovatel uhodne, že choroba
byla jednotlivcem do ústavu přinesena. Za posled
ních 10 let mezi 1400 chovanci vyskytlo se pouze
7 případů epály, a to 6 onemocnění událo še v době,
kdy v Hradci Králové spála byla domovem. Za
takových okolností obvihovati ústav, še je zřídiem
spály, mohl by se tedy odvářiti jen silné příblouplý
redaktor, ale když si uvědomíme, že „Oavěta lidu“
snadno se může informovati u svých příznivců dra.
Klumpara a dra. Tvrzského, pak naotno dospětí
k tsudku, že židovský list svým obviňováním spá
chs) buďto sám, anebo následkem tušené inspirace
zcěla bezcharakterní podrod, jakých aatropil už
dost A protože mazaná pokrokářská klika nedělá
nic bezúčelné, lze bádati, že tímto svým výpadem
na církevní ústavy chtěla svésti pozornost obecen
stva na falešnou stopu. Jestliže jest pravdou, že
Bpála a jiné infekční nemoci jsou v Hradci někým
kaviňovány, pak ať jsou volání k zodpovědnosti
činitelé, kteří mají z povinnosti bdíti nad zdravot
ním stavem města našeho. Obviňovati postižené,
trpící následkem snad nějaké nedbalosti, a pardo
novati vinolky, může soad jen strana telmudi
etickou morálkou se řídící, strana taková, které
účel posvěcuje prostředky.

Výstava. V době od 15. do 31. prosince
1907 bodlá kuratorinm městského průmyšlového
musea v Hradci Králové napořádati opětně vánoční
výstavku výrobků českého uměleckého průmyslu
a řemesel. Jelikož však nemá velké výstavní
Imistnosti, musí se obmeziti jen na vystavení umě
lecko-průmyslových předmětů drobnějšího rázu,
hodicích se zejména za dary vánoční. Z vysta
yení však vyloučeny jsou předem veškeré laciné
předměty bazárové, byť i byly původu domácího.
Installaci, prodej, dozor i zpáteční zásilku nepro
daných předmětů obstará kuratorium na své útraty.
Poplatky z místa se uevybírají, jedině ze strže
ného obnosu srazí se 6"/, ke krytí hrubých výloh
výstavních. Přihlášky přijímají se do 30. listopadu
t.r., pokud místo stačí; přednost mají umělecko
průmyslové výrobky českých řemeslníků severo
východních Čech. (Oblasti musejaí.) O přihláškách
rozbodoje musejní výbor. Veškeré předměty musí
býti dodány nejdéle do 10. prošince t. r. Snahou
kuratoria při pořádání vánočních výstav je před
vésti širšímu obecenstvu zdařilé výrobky domácího
uměleckého průmyslu a řemesel a proto vybízí
sbjména místní a okolní výrobce ku hojné účasti
na výslavce té.

Z Klieperova divadla. Divadelnípřed
stavení damského spolku „Elišky“ dne 19. t. m.
Na programu byly 3aktovky : „Bílí ptáci“, „Mlčení“
a „Bludička“, Prvniz nich nemázvláštní myšlenky,
zato ale dosti nevděčných úloh. Palmu přiřknouti
dlužno alč. Pořinové v úloze Věry; ostatní role
dílem byly slabší, dílem příliš začátečnické. —
Pravým kabinetním kouskem je Bilibínovo „Mlčení“;
blavní úlohy byly v rakon p. Peřiny (Grikurov)
a slč. Němečkovy (Agnijs) a oběma výborně se
zdařily. Scéna s účtem (výstup 11.) měla býti mno
hem rychleji sehrána. i v nejmenší úložce
možno docíliti úspěchu, tobo dokladem byla alč.
Pajkrova v úloze Glašy. — Třetí aktovka „Blu
dička“ vyznamenávala ce kromé několika nejepno
stí takó vzácnou délkou. Slč. Hofmanova (v titalní
roli) brálu hbitě « s živým temperamentem; někde
však přehání. Oproti ní výborně kontrastovaly slč.
Macákova (Letenská) klídnou a elegantní hrou, a
slč,Benešova v úloze Marty. Pánské role byly elabé,
ba některé velmi slabé. Návštěva dosti četná. — Re
pertoir tohoto týdne Hilbertova„Pět“ (o Boha)a Du
masův „Polosvět“ naznačuje charakter nynější mo
derní doby. Pěst proti Bohu a záliba v poloavětě.
Další kritiky se zdržují, protože tituly her jsou

srozumitelné. Dr. Aliguia.
Jednota českých střeleů pořádaladne

30. září 1907 valnou hbromau, ve které zvoleni
byli na nové období pp.: předsedou Fr. Černý,
místopředsedou J. Laboufka, pokladníkem Ant.
Šubrt, I. jedoatelem J. Nebeský, II. jednatelem

U Kadečka. Za výbory pp.: St. Jirásek, F. Krouk, F. Hak, A. Jelinek, B. Frst, J. Štěp. Za

ábnádníky pp.: A. Pokorný, A. Weiser, J. Šolc,D. Majetič.Za revisoty účtů pp. Mattaš a Weimer.
Jednota v předchozím období osobními spory
atd. velmi trpěla. Nyní však Ilse povně doufati,
že nově zvoléný výbor dobře dostojí naň kladené
povinnosti a že jednota do starých dobrých kolejí
se dostane; již nýní zajistó nově přistupujícími
členy nápřaví tok předehozí. Zlská jistě nejširší
zájem připřavéním růžných attrakcí. Prozatím
údělujeme jen, že mimo stará ovičkní o troje ceny
a vedlejší odměny, jakož i vánoční střelbu 0 za
jíce, kapra, bašánta atd., střílení do konlí skleně
ných, střelbů na ostro, střélbu o přeboraictvíjed
noty, střelbu z luků — nově ávádí Jadnota střelby

sávodol ú'ktásné uláté, Atřívtnékti- oýánky —
přístajné BirŠieaobbeeméttu "atd: 6td. BEAMby-odývají se vády v útérý Do8. bod. 'vušir VWelt

vadaích místnostech Živnost +d-dtesářeké fód

noty. Daem 10.t,m. opětně započals zimní salonní
střelba, a ta lze se nadíti, še zavládno opět ve
schůzkách onen vlídný tón, který jest osvěžením
po denních starostech. Ve střelbě té odměněni
byli cenami: pp. Jelínek I. za nejlepší hlabokon
ránu, Šubrt 2., Nebaský 3. Pohyblivý terč pp.
Kadečka 1., Ponec 2.,48. (střílel jako host), Huk
4. — Hosté jsou vítáni,

Ještě tea komím. Těm pánům,kteřímají
sa to, žo by vedle komínu p. Siogrova mohl ča
diti ještě jeden, navrhujeme, aby ai vzali na ně
jaký čas byty v sousedství továrny páně Singrovy.
Tu poznají, že to není nic příjemného, nemohou-li
se u bytu otevříti olna aní dvéře, protože 86
v malé chvíli naplní dusivým kouřem. O množství
Bazí, které okolí znečištují, ani nemluvíme. Ode
dne, kdy slav. městská rada uložila p. Singrovi,
by komín jinak upravil, uplyoula již taková doba,
že mohl přestavěti celou továrnu. Že plechovým
nástavcem, který na komín posadil, věc nenapravil,
o (om máme skoro každodenní důkazy. Kdy se to
napraví?

Z Nového Hradce Králové. Roziou
čení s dp. administrátorem Al. Calkou, nveřejněně
v „Obnově“, nedalo pokoje nějakému, jak se po
depsal „také-katolíkovi", a aby dojem upřímného
rozloučení seslabil, opravuje naa v posledním čísle
„Ratibora“. Milý pane „také-katolíka“, kdybyste
byl, jak píšete, také katolíkem v pravém alova
smyslu, nepálila by vás tak silné zasloužená po
chvala, pronesená o katolickém kočzi, Že však ta
kovému „také-katolíkovi“ jest právě vše, co jme
nuje se katolickým, proti mysii, pod škraboškou
tobo „také-katolíka“ hledíte zlehčiti kněze, který
vám jistě ničím nikdy neublížil. Jednání takové
nazývame my katolici drzostí, jaké je schopen
pouze člověk přemrštěný, o jehož vzdělání máme
velké pochybnosti. Vy a vám podobní „také-ka
tolíci“ jsou katolíky pouze proto, že v některé
jim potřebné příloze mají napsáno: náboženství
katolického. Proto měl jste sebe i své přátele —
stojí-li totiž nějací za vámi — podepsati prsvým
jménem a ne „také-katoliky“. Jednal jste chytře,
ole ne správně. Ovšem u takového charakteru
jsou i jiné věci možné .. . Podpisem „také-ka
tolíci“ chtěl jste domíci toho, aby člověk zdejších
poměrů neznalý nabyl přesvědčení, že všichni ka
tolíci se zprávou v „Obnově“ nesouhlasí. Neboť
podpis „pokrokář“ by ae byl minul s cílem, kte
rého svým zaslánem jste chtěl dosíci. Prozatím, pane
„také-katolíkn“, pamatujte sí toto : spravojte si raději
správně záležitosti avé a nemíchejte se do věcí,
do kterých vám nic není. Netrapte se bledou zá
vistíl Dp. Culkovi zajisté če zůstane od takového
charakteru, jako jste vy, chvála i hana za jedno.
Pomoěte, še dosud mimo strannického psaní do
„Ratibora“ jste moc málo vykonal, zač byste si
pocty, jaké se dostalo a dostává u nás dp. Al.
Culkovi, zasloužil. Abyste toho i vy jednou dosáhl,
přejí vám ze srdce — zase ti katolíci movohradečií.
Douška. Mohli bychom, řídíce se vámi, psátí
„také-pokrokáři“, nechceme však nikoho klamati
a proto užívání pseudonymu ponechéváme vaší
slovutnosti.

Fackovací aféra dr. L. Lhoty a
„Osvěta lida“. „Máte to © Pardubicích čisté
poměry a pěkný šívot občanskýi společenský“,vy
jádřil se p. JUDr. Schauer, obhájce dr. Lhoty,
dne 15. t. m. při známém přelíčení. Áno, pane
doktore, od té doby, kdy zde rozbila svůj stan
hrubá a z častých úmyslných lží navědčená „Osvěta
lida“ a zvláště když ji přišel ještě na pomoc „Vý
chodočeský Obzor“, jest tu dusno k zalknntí.
Bylo by Vám prospěšno, kdybyste sí pročeti všecky
řádky, ješ mapsala „Osvěta i“ o aféře Lhota
Teplý. a iu byste ušasl, s jakou elastičnou mršt
ností dovedl p. Hajn plouti mesi Scyllou a GAa
rybdou, jem aby dla nejkrajmější mošnosti nějak
safušoval nebo aspoň smírníl ostré rysy nepěkného
obrasu. Podivil byste se, jak ještě v nyašjším sto
letí dovede tento „pokrokový“ list drze lbáti, a
když jest žádán o důkaz, jak dovede jednodnše
svoji lež ještě jednou opakovati; taková jsou prak
tické květy pokrokářských theoril o vyšší morálce.
Poznal byste, proč sám pokrokový „Ces. Učitel“
nasval „Osvěta lidu“ řízně „stokou špíny“; vždyť
byste v ní nalezl celý slovník tak aprostáckých
nadávek, takových jizlivých pošklebků, jaké před
počátkem strany socialistické a pokrokářské v Če
obách styděl se slušný člověk vyslovovati, natož
tisknouti. Poznal byste, do jakých krajností pěstuje
„Osvěta lidu“ osobní boje, jak leze ike krbn
domácímu, nahlíží čpiclovaky i da kuchyně, ab
pak mohla svým sprostým spůsobem ze slušný
občanů a občanek jíslivé pošklebky si tropiti.
Shledal byste, jak umí přezdívat pokojným věří
cím katolíkům, kteří se bohoslužeb záčastňojí a
jak je potupami a pranýřováním hledí od kostela

odvrátiti. To jest možno ftě v XX. století, kdypokrokáři tolik mloví o hamanitě, o vsdělání a
náboženské snášelivosti. Užasl byste, jak tonto
Hat po věcných výtkách našeho tiaku dovedo bez
Gzsrdéní odpovídati nadárkami místo věcnými

pre drody. Taková kultura jest nynív Parubicích na-postepu. Bude-li-se p. Hajnna,tato
usle pravdivá dlova beršíti, přemůžeme neshut,
skou má alšánýtisk,. aihel-li ce oblřatí apodním
tiskovým-kalém,a urodemenádnédoklady.nízimeti
toho hokovkábského tisku. a..to te -vŠech.unárnšh

hořejšího tvrzení. — A teď takový hrabý, p

list,kterýsvýmizákeřnýmišípytoliksrd schobčanů do krve nespravedlivě zranil, horší ge j
povýšený, mravokárný kazatel nad tím, žen
se odvášil na tábor útočného pokrokářakva

satyru. Satyra te ovšem jest dalej, vz klópg ©
brubosti a prolbanosti „Oavéty lida“,ale — psáns
být neměla, nesměla; vždyť přece jen pokrokář
skému tisku má býti dovoleno, aby úvihal bozcif
ným karabáčem po sádech těch lidí, kteří ni do
volí žíti dle jiných názorů, než jaké „Oavětě lidu“
se zamlonvajíl! A teď ta ohytristika mazaného
žurnálu! „Osvěta lidu“ doa 17. t m mlavlo
epovolebním pamfietu“, jimě proveden proti dr.
Lbotovi „neodůvodněný útok.“ Proč — když již
před rozsudkem „O3r. L“ poučuje o „neodůvod
něném útoku“ — proč jen nejde cestou roslní a
bojí se dokazovati věcnými fakty rozhodnou ne
spravedlivostoné satyry? Proč necituje místa, kde
satyra jest skutečně „neodůvodněným útokem“,
s přidáním vysvětlení o skutečném stavu věcí? Ti,
kteří dobře sitnaci znají, dají na tyto otázky od
pověď sami. Dle „Osvěty lida“ JUDr. Lhota, „do
máhaje se sadosliučinění(! !?) za způsobenou mu
pohana, v návalu hněvu a rozechvění P. Teplého
ve své kanceláři zpoličkoval“. — Nejedná se nám
nyní v tomto článku o Lhota, ale „o mravní ps
výšenost“ „Oav. 1.4; tento list jest přece kazatelnou
pokrokářstva a má právě v dobé zkoašky dokázati,
jak vyšší, nadkřestanské morálce pokrokářatvo
rozumí i v době, která vyžaduje sebozápor. A tu
těm lidem nestranaým, kteří elyší hlas ozývající
se a „humanistické“ a pokrokové hlásnice par
dubské, dělá ee přímo špatně. Což kdyby tak ka
tolík pozval do svého bytu pokrokáře, o němž by
ani 8 jistotou nevěděl, že proti němu tiskem útočí,
a jednoduše jej zfackoval? To by také „Osvěta
lidu“ řekla, še se domáhal sadostiučindní? | Jaká
eufemismy dovede voliti sprostý pokrokový tisk pro
chyby svých stoupenců| „Osvěta lidu“ před fac
kovou afórou se farizejsky rozčílovala nad tím, že
kněz odvážil se ve škole koastatovati před dětmi
bratrovraždu Kainovu. Jak veliká najednou citli
vosf n žurnálu, jenž jindy jen jen hoří láskou ke
krvavým Táborům, kteří po atech, po tisících ps
bíjeli a upalovali vlastof krajany! A teď uajednou
neohlášený fackovací výpad jest domáháním se
sadostiučinění [! ©Pane Hujne, vždyť pokrokáři
aspoň v theorii nejsou ani pro souboje, poněvadž
revolverem nebo mečem Čest se morálné neošistí,
Ale — zavržení hodný souboj přece aspoň má tu
výbodu, že jest sok k němu vyzván, že se avi
dostaviti nemusí a jestliže pozvání přijme, může
bojovati stejnou zbraní, s že není napaden bez
vlastní připravenosti. Všecky tyto podmínky při
pohlavkování pokrokářské dlaně Lhotovy scházely.
A neal-li řádně oblášený souboj dovoleným pru
atředkem k zjednání satisfakce, čím jest teprve
takový násilnický přepad člověka důvěřovavšího
v společenskou slušnost soka? Již předem víme,
jak asi dovede „Osvěta I“ ae vykrucovati, jak
»to vlastně myslela,“ A také předem dokládáme,
že ji kličku překazíme. Jestliže, „Osvěto lidu“,
byla osoba Lbotova vystavena posměchu „scela
bezdůvodně způsobem nejenrovějším a nejnostoud
nějším“ (11),pak zajisté šikovný advokát ví, jak si
může zcela slušně řádnousatisfakcizjednati; jistě
by bylo před veřejností nejúčinnější zbraní doká
zatí zcela věcně, že věci Se mají zcela opačně,
než jak satyra hledí nemlaviti. Pak by padala
bana ua hlava toho, kdo ji spáchal. A nadto fac
kovací methoda, provedená tajač, přece nemohla
před veřejností napraviti morálně nic, pranic. Spo
kojil-i se tedy Lbota tajnou obranou pěstaí, při
níž sám byl žalobcem | soudcem zároveň, a jestliže
„Osvěta 1." místo junáckého odražení „lží“ pá
trala raději, kdo, kdoto napsal, kde byly, pánové,
ty vaše důvody pro tvrzení 0 „zcela bezdůvodném
a nojsurovějáím způsoba?“ Nejste přece děti,
abyste nevěděli, jek proti skutečné lži bojovat —
když vaše „Osvěta lidu“ pořádá bojovné výpravy
tolik ráda a tak zhurta zoela zbytečné. „Domáhaje
se zadostiučinění — zpoličkoval.“ Tahle morálka
pokrokářů jest roztašitelná jako harmonika —
kdykoliv se jedná o přečinstoupence strany. Když
Machar dal do tisku o Dostáloví Latinovi křiklavé
lži, napsal „Čas“ hodaě jemně, že Machar „se ne
ovládi“. Jak dovedou býti v jistých okamžicích
pokrokářské listy zdvořilé, stojí věru za uváženoa.
Pokrokový tisk dokáže „na sákladě vyšší morálky“
věci, až so rozum průměrného občana zastavuje.
Jestliže dovedla „Osvěta lidu“ s drsostí přímo
odpornou pašovati do řádků „Obnovy“ věci, které
v ní tištěny nebyly a jestliže dovedla leš toho
druha vesele opakovati, pak se divmo fixlování
jinému! Který eikán kdy se odvážil bozoctně do
katovati z novin učoo, Čelo pravý opak v uibh
tišténo? Barbarství a to barbaretví rafinované, po
ušívající kavým dskokém moderních vymodeností,
bují vtáboře těch, kteří až příliš volné myalí a
"kteří svým sobeským myšleblém nekladou meze,
epolehajíce se, že za jejich řádění zaplatí účet
člověk jiný rosignovanýmpřijmutím otrockého jha.
;„BlátefóvPardubictéhčistépoměrya pěknýšwot

a spololknský“,řekl dr. Sobauer. Práva.
To dokátemo ještě líp v článku příštím, a ustrae
tiroká veřejaont,až knyfy ksačikovitých pokrokářů
údrůžených kol „Osvěty ikta“ v prorém svátle u
ážéme. V něbom 8-',Osrětou lidu“ soahlacáno;
že totiž projedaáníté gféry „náldšitě ramřdhá téh



Jak provádějí agrárníci národo
hospodářské osvobození.

(8) Jakmile vztýčen prapor zelený, do
mnívalo se malorolnictvo, že vidí červánky
lepší doby. Mladá strana agrární začala silné
koketovati s pokrokáři. Leč i ten agrárník,
který dosad katolickou víra 8i zachoval, řekl
si: „Rozbodají ta různé politické okolnosti,
tak že katolíci posud nedovedou se ve síraně
důkladně aplatniti, Konečně poměr mladočechů
k církvi naší nebyl lepší — a katolíci jsou zde
dosud. Jen když jest zde konečně aspoň mo
hutnější organisace stavovská! Jen když se
začne laštití otázka rolnická důkladaě sou
stavně. V organisaci té nám kyne aspoň bmotný
zisk, zlepšení naší tradné existence.“

Ale naděje klamala stále více. Začaly se
trousiti zprávy, jak bohatí pohlaváři strany
omějí hlavně rozmnožovati jmění vlastní. Maraé
byly vytáčky těch, kteří úřadů svých tolik so
becky nžívali, tu již zvláště malorolníci potřá
sali blavou. Přišly volby; agrárníci místo radi
kální nápravy ve straně vlastní dávali průchod
velikémo hněvu nad tím, že katolíci jako ob
čané svobodní stavěli si kandidáty vlastní.
Každé straně bylo dovoleno konkurovati při
volbách s agrárníky; jen se stranou katolickou
zacházeno jako se „zparnými neposlachy“, jako
„se zrádci“ věci rolnické. Za cokrátka nejas
ných slibů měl katolík sloužiti do úpadu 8
jako slaba neplacený. Po moořenínské slažbě
by se ma odměnili agrární pohlaváři nejvýše
tím, že by ho netopili a že by své protigato
lické stanovisko z chytrosti tolik na venek
neprojevovali. — —

Agrárníci, namlouvající před volbami lidu,

že jsov taky katolíci,nikdy ani slova nespravedlivého nenapsali proti Židům, útočným 00
krokářům zkroušeně se omloovali, — ale ka
tolíky mrskeli šířením úžasných lží jen což!
S jinými stranami mlovili v rokavičkách, na
cbudé rolníky katolické šli s heverem —snad
aby dokázali, jak malorolnictvo a jebo katolické
přesvědčení milují. Ale zatím chudý lid prc
blédal stále jasněji, še vůdcové agrárnictva sta
vovský program upřímně a 88 soucitem k utisko
vaným neplní.

A tak, než se agrární vrchní štáb nadál,
právě malorolníci z veliké části stali se nej
většími odpůrci etrany agrární a to právě
z příčin sociálních. Nebýti katolických země
dělců, pozbyli by agrárníci mandátů ještě více.
Kde byla užší volba mezi soc. dem. a agrár
úíkem, tam by byl velký počet rolnictva ka
tolického dal raději hlas socialistovi než kan
didátu strany agrární, kdyby vůdčí krahy ka
tolické nebyly včasně zakročily. Víme velmi
dobře, že i po oficielním prohlášení strany naší
bylo potřebí mooho u mnoho domlouvati ka
tolickým rolníkům, aby v krajní roztrpčenosti
nedali raději přednost socialistovi před agrár
níkem.A agrárníci? Abydokázali,žejsou taky
katolíci, psali při užších volbách z valné části
na hlasovací lístek raději jméno socialisty než
katolického zemědělce. Toble měl býti vděk
za služby katolíkův. Kdo by tomu nevěřil, že
agrárníci v užších volbách dávali raději blasy
straně protirolnické než katolické, nechť si
jen srovná statistiku hlasů při prvních a dru
hých volbách na př. vokrese posl. Prokopa a
Dr. Myslivce. Uvidí, kam blasy agrární zapadaly,
i když mnoho lidí dříve zmámených sliby 80

oi ioblokými při drahé volbě socialistu nevolili.
A teď ty štvavé schůze proti katolické

straně| To spad má býti slibovanou podporou
rolnictva? ©Kdy uspořádali agrárníci nějakou
schůzi, na níž by se pojednalo řádně a věcně
aspoň o největších lžech a nedůslednostech
Volné myšlenky? Agrárníci chlubí se svojí
toubou po pokroku. Tudíž nemohlo přece osví
cenějším agrárníkům ujíti, jaké nespravedlivé,

nepravdivé a štvavé fráse byly na kongresaeVolných myslitelů pronášeny proti katolické
církvi. Ale — agrárníci místo kovstatování
pravdy dle příkladu nesnášelivých židů na
schůzích Volnon myšlenku chválí. Není to ka
lení vody? Tak se má pozornost lidu odvrátiti
od přemýšlení, jak vlastně stavovská organisace
pro úleva bídy drobného lida pracuje. Tím
asi malorolník mnoho získá, až se stane volným
myslitelem, až bude přemílati nepoctivé „vě
decké“ fráze Haecklovy, až se stane vyznava
čemHaecklova monismu a determinismu ! Malo

„rolníci se pěkně poděkují za tuto lacinou pomoc,
třebas by tidé takovou „vzdělavací činnost“
vítali s radostí sebo větší,

Agrárníci dobře vědí, kdo vlastně esaje
tačnou míza z mozolů rolnictva. Vědí, že ná
rodohospodářské osvobození musí, rozhodně mu
sí znamenati aspoň nenáhlou emancipaci od ka
pitalismu židovského. Vědí, že katolictví rol
níkům pranic neškodí, za to však že příčinou

zbědované situace rolnictva, příčinou trapných
vzájemných zápasů mezi drobným lidem vůbec
jsou židovští bursiáni, židovští karteláři, ž.
dovští uhlobaroni.

Leč stavovská organisace, jakou je strana
sgrární a která zajisté může vyvinouti sílu

velikou,přenechává pracovité rolnicívo dále vlekušidovských sobců.
Leč ještě více. Již dávno uvažováno o toiu,

jak by živnostníci a rolníci mohli zpeněžiti své
výrobky bez prostřednictví ziskuchtivých pře
kopníků, jak by se mohly třídy pracující státi
samy přímými dodavateli vojska. Sám stát
vyšel témto požadavkům již poněkud vstříc.
V posledních jetech ministerstvo zadávalo již
ve větší míře dodávky hospodářským spolkům,
skladištím, atd. A jak té příznivé situace vyu
žila pro hospodářské osvobození strana agrární ?
Letos objednal vojenský erár od ústřední
jednoty hospodářských společenstev třicet va
gonů ovsa. V této bospodářské jednotě vládnou
neobmezeně agrárníci. Předsedou jejím jest evan
gelik p. Dvořák ze Sán, agrární poslanec za
Jaroměřsko. Zajisté tento pán, zaujímající tak
důležité a vlivné infsto ve straně agrární, věděl,
jak si při vítané příležitosti počínati, aby za
choval kos hospodářské samostatnosti rolnictva.
Ale sehnala jednota objednaný oves přímo u
rolníků? Nikoliv. Ačkoliv objednávka ovsa stala
se od eráru 8 výslovnou podmínkou,že jednota
musí kapovati oves jen od členů hospodářských
společenstev, sadal výbor této jednoty celých 30
vagonů německému šidoví Lawetskymu v Golč.
Jeníkově. Lawetzky jest známý velkoobchodník
obilím, který nejen v Čechách, ale i na Moravě
obrovské spousty obilí kapuje a 3 velikým
ziskem prodává. Jest obávaným konkurentem
na trzich na Kutnohorsku, Čáslavsko, Podě
bradsku a na Českomoravské vysočině.

Snad by byl zůstal způsob agrární „ho
spodářské svépomoci, širé veřejnosti utajen,
kdyby býval od Lewetzkyho všechen oves včas
dodán, Leč žid dodal toliko jedenáct vagonů
— a slavná hospodářská jednota se tak ocitla
u velikých nesnázích, ježto byla lhůta dodací
s erárem přesně smlavena. Jednotě hrozilo nc
bezpečenství, že zaplatí značnou pokntu, a že
oves bude opatřen na její účet. [sraelita se 0
inlouval, že Jednota sama až do 23. května
(téměř po půl roku) o dodávka se nehlásila;
zavinila, že (dle obchodního zákona a zvyklostí
Plodinové bursy) k dodání nebyl povinen. Pc
něvadž však Jednotě by byla hrozila ztráta
8075 K, žalovala žida u smírčího souda Plodi
nové bursy. Ačkoli pak její nárok obnášel
s úroky a útratami přes půltřetího tisíce
korun, spokojila se tím, že jí dáno od La
wetzkyho pouze 1000 K.

Při tom všem ještě zvlášť zajímavý zjev.
Ačkoli v Prase jest tolik advokátů českých, dala
se sastupovati jednota agrárníky ovládaná igraeli
tou dr. Wedenem, který do nedávna se jmenoval
Morita Wedeles. Tedy israelita mluvil proti i
sraelitoví, A jaká panuje n agrárníků stavovská
a národní zásadnost, to vysvítá ještě lépe
z toho, že připomenotý židovský advokát jest
právnickým zástupcem cukrovarníckého kartelu. Co
se dříve agrárníci nadašovali, že jsou proti
kartelářům! A nyni si vezmon za obhájce ži
dovského zástupce kartelu — jako by nevěděli
o některém ideálnějším českém advokátovi,
který v theorii i praksi jest důsledným od
půrcem kartelářství, poškozujícího stav rol
nický.

Divné vlastenectví osvědčuje ovavgelík
Dvořák|

Nyní právě jest vhodný čas, abychom u
pozornili na jednu aféru z r. 1904. „Obnova“
napsala teprve před užší volbou, že ti, kteří p.
Dvořáka znají, sami kroutí hlavami, jak možno
takovou osobu katolickému voličstva za pc=
slance voutiti. Připomněla, že podruhé si ne
dají katoličtí voličové takové vnucování líbiti,
A co nastalo po tomto svobodném projevu,
jaký přece musí.býti dovolen? Akademický
odbor Národní rady mlavil o zradě na věci
národní, o protežování Němce Matznera (11),o
náboženském záští (!) našem. „Hlasy od Metaje“
psaly o „Obnově“ jako 0 „ničemném, vlasti
zrádném listu“ ; ačkoli „Obnova“ svůj úsadek
pronesla po první volbě, „Osvěta J.“ neostý
chala se napsati, že „ničemností klerikálů došlo
k užší volbě mezi Němcem a Cechem“ —
Jakkoli pak „Obnova“ zcela dobrovolně ave
řejnila dobrozdání osobních přátel Dvořákových,
napsal potom ještě Herbenův „Čas“ drzou,
nehoráznou lež, že „Obnova“ radila šlápnonti
protestantství na krk a volit raději Němce
než Čecha evaogelíka. Tak se s námi tehdy
jednalo.

Naže, pánové, kteří jste jevili tak velikou
karáž vůči katolictva, co říkáte nyní svéma
chráněnci? Národní rado, promlav nyní také
zcela bez bázné a spravedlivěll Rei, zda p.
Dvořák dokázal nyní v případě Lawetekyho,

že mo velice na srdci leží nuše národohogpc
dářské osvobození a vymanění šeských plodin
z rukou cizích. Němec Matzner by sotva vkládal
na šíj českého roloictva věsší židovskc-německé
jho než hospodářská jednota, jejíž předsedou
jest český evangelík. Události nám samy
daly satistakci za nespravedlivá příkoří dří
vější.

Taková jest práce agrárníků pro národo
hospodářské osvobození! Ale — v. příčině
malých rolníků přece jen sgrárníci něco dělali.
Ze zlosti nad ztracenými posicemi tstili se
katolickým chalapníkům jen což! Na ty si po
volbách jináč troufali než na židy. Místo co by
přemýšleli o vlastenecké reformě svojí ústřední
jednoty, chodili horlivě štváti proti katolickým
zemědělcům, zvali proti nim požidovštělé řeč
piky, udávali katolické chuďasy pro kolportáž
volebních tiskopisů, udávali je pro „rušení
volební schůze,“ když těruito uklouzl hlasitý
protest proti nespravedlivétu snižovánícírkve,
atd. Také práce pro národohospodářské osvobc
zení? Agrární strana žene Se p? nakloněné
ploše a dopadne asi tak, jako strana agrárních
pokrokářů v Bavorsku. Nabízenou ruka kato
lických zemědělců nepřijala, ale židovské ruky
chytá se zcela zbytečně sama.

Besídka.
Ze života starého Hradočana.

(Vyňato ze šádosti, jíž ae Ignác Stráník domáhal dne
23, prosince 1866 m městské obce Královéhradecké

špitální porce.)

Igaác Stráník, narozen dne 3Í. srpna 1785
v Josefově, byl jako měšťanský syn osvobozen
od vojny, avšak roka 1809 „na vybídnatí Jeho
c. k. Vyvýšenosti pana arciknížete Karla, ja
kožto celé c. k. armády generalissima a pak
pana hraběte z Valisco oberstburggrafaa pana
hraběte z Riese, jakožto komandujícího gene
rála v Čechách na zikladě „za-lvažilých“ ate
stací ze studií gymnasijních a filosofických —
které se u něj za tak dlouhýČas ještě adržely
— za důstojníka k I. praporu c.k. zeuič-obrany
kraje ©královéhradeckého | pod. oberstwach
meistrem hrabětem z Dejmu (Frant. Xav.) přijat.
Po skončené válce ale, že Osvícenost císař pán
František I. svou princeznu Marii Ladovíku
dal za cho: císaři Franc uzů, Napoleonovi, dc
mnívalo se vesměs, že věčný pokoj s Francií
panovati bade; proto z důstojnosti kvitoval,
aby v čas pokoje vemosel býti vysckému ae
rarismu břemenem, ačkoliv byl přidělen k c.
k. řadovému plaku vídeňskému, svob. pána ze
Straachu. Po odchodu od vojska věnoval se
Stráník obchodo. R. 1814 stal se příslušníkem
Hradce Králové, zařídiv si zde obchod v kožích.
Mimo poplatek za měšťanské právo zaplatil
také příspěvek do „schránky ohnivé a světelné.“
Téhož roku se stal majitelem pravovárečného
domu čp. 159 a zapravil také povinnost čtvrt
úickon. Pravovárečné měšťanstvo zvolilo Slrá
víka za svého početvedoucího, v kterémž úřadě
setrval 17 roků. Také byl volen za plnomoculka
pravovárečného měšťanstva. O své činnosti
v jmenovaných hodnostech praví ve sc é žádosti
o místo v městském chadobinci: „Jako plno
mocník pravovárečného měšťanstva vydobyl ko
řaleční právo, dům „U zlatého lva“ čp. 1936a
207 ochránil a páleník v něm zřídil. Jeho při
činěním obohacena spisovna pravovárečného
měšťanstva 4769 kosy spisův (kde jich nabyl,
neudal), pozůstávající ze 4061/4; archův.“

Po smrti syna Josefa, kupce ve smíšeném
zboží, dal přepsati „své povolení koženého
obchoda“ na kupectví synovo a přitom si dobyl
také povolení k výčepu piva a kořalky.

4 dalšího obsahu uvedené tříarchové žá
dosti se dovídáme, že Stráník při svém obchodu
v kožích utrpěl velikou ztráta, byv okradea.
Veliké povětří shodilo štít 8 jehodomua způ
sobilo na střeše velikou Škodu; mimo to přišel
o mooho peněz u svých odběratelů.

Zchudlý Stráník žádal r. 1850 u c. k.
krajského soudu o nějaké místo diurnisty, Za
mítavou odpověď na tuto žádost nazývá „ne
přiměřenou té přípovědi, již Veličenství Mo
narch slíbil svým bývalým důstojníkům od c. k.
zemské obrany v jich vysokém věku v těžkých
okolnostech, zvláště těm, kteří dobrovolně v té
nejkrutší válce život a krev pro Jeho Osvíce
nost a vlast obětovali.“

Dále stěžaje si Stráník, že také výbor
pravovárečného mešťanstva zapomněl na „jeho
přičinění a nashromážděnéó zásluhy“, že nevší
mal si jeho nedostatku a že na vrácení kauce
per 800 zl. bylo mu čekati 22 roků.

Připomíná ještě, že dříve přispíval ze
svého jmění kde a jak mohl nešťastným a pod
poroval všecky sbírky k účelům dobročinným
a vševbecně prospěšným. Také ovádí některá
důležitější zařízení v městě, k jichž uskateč=



nění působil jako člen výboru pravovárečného
svým vlivem,

Žádost Stráníkovu ze dne 23. prosince
1856 obecní úřad vyřídil po 7 měsících — za
mítavě, avšak, dokládá, že ještě 10. listopadu
1857 nebylo vyřízení v jeho rakou.

(Dle č. 3459 z r. 1856 a č 2707 z r. 1857
ve fasc. VII. 9, 11.) V. Pa.

První česká křesť.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král České,

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko
a požadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic
objednáno.

Chrámové svíce
voskové “gjij svíčky a obět. před

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

padoými obrázky 0
polovoskové <“ zdobené,

(ceresinové) svíceprochrámové
, , lustrykonoč :

velikonočíonoční svíce svíce kostelní ste

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

třínožky hladké,
neb krášlené,

zápalkový drát,
svíce obětní "Mí

ve všech velikostech

sloupky voskové Aa
polovoskové,

jakož i veškeré do oborusvíčky ke křtu,
toho apadající výrobky do

BY. přijímání A BY. oručuje veledůst. kruhům
biřmování se stuhami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

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

Telefon 911.
Továruí sklad: Plzeň, Saská alice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1903, slatá medaile.Paříž 1905, zlatá
medalic.Londýn 1908, zlatá medaile.Praha 1905,
diplom čestného uznání. Wideň 1908, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdar" » franko.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!
NONANAKNONANANA
Správky rychle, lorně a so zárukou.

Též poštou.

Visací bytové hodiny od.. zi 2—
Spolehlivé kapesní hodinky

do práceod . ..... zl. 250
Studentské, pánské, úřednické a světo
známéprecisní hodinky: SE“ Schafi
hanson, Intakt, Zenith, Armida, Omega,
Viktoria atd. za nejlevnější ceny.

Wap3letápísemnínárnka. jjj

Nejmodernější hodiny
—do ložnic a salonů —

s krásným hlasem bicích strojů.

Přesvědčte se o vzorné a Ssvědo
mité mé práci a solidní obsluze.

Frant. Oktávec,
bodinář a zlatník

Hradec Králové,
—: vedle hotelu „Merkur“. :—

OAABA

©

ČEDCODGODGODX ČEILOÍCHICHÍ

BWSvětoznámý "W
pravý

malínský křen
z nejlepších křenovek u Malina,

zasílá proti dobírce neb dle dohodoutí bez do
bírky v každé době roční a sice:

prima I a, a, 9 h,

silný obkladový 70 b, , k8prostředně silný 60 h,

prima I a, 80 h,

jakož i veškerou zeleninu, cibuli, česnek, atd

J. NÍ. Jirečele,
Kutná Hora.

EDEKICOIEOIXESDLODEODROD

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolí Pajkrá: spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker József
krát 16 s. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —
Vídeň-VII., Mariahilferstr.

86.

Cenníky zdarma a
franko.

. Nejnižší městění
splátky. :

P. T. duchovenstvu zvláštní výhody.

a
Biskupská knihtiskárna

v Hradoi Králové
uabízí :

Dobroslav Orel
=———Theoreticko-praktická

rukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké « učitelské ústavy, pro kněží,

ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,

a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnohými vy

nikajícími odborníky.

Stran 250 velké 8".

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné

vazbě K 360, poštou K 3-80.DO
- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

8
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

psasepartout nabízí důstojnému dacho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmKB..

*y

JBE JB

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XUL, + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

ni —

u a

Důležité upozornění.
Vys. důs!. duchovenstvu, konventům, velectih.

řeholim, ústavům a pensionátům !
Oznamuji velect. P. T. svým příznivcům a zákaz

níkům, že rozá.řiv svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl s to, levně A spravedlivě po
sloužiti zbožím nejlepším. Proto jes. mi umožněno při
odebírce aspoň tři kusů s veškerého sboší čítati ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokázal, že možno
dosud s velkou výhodou potřeby své u firmy křesťanské
obstarati.

Na skladě u velikém výběru mám zboží: mýdla
tosletní, hygienická ve všech tůních 6 cenách. Kartáčky
na suby, pasty, crémy, ústní vody. Kartáče na vlaty,
hřebeny, kosmetiky, barva na vlasy, vůně ve stkvostných
kasetách pro dárky, osvědčené crémy a mýdla k holení,
vyskoušené břitvy anglické. Velký výběr ozdobných jehlic,
dámských hřebínků do vlasů a vůbec veškerého drahu
toiletních potřeb.

Rovněš všeliké potřeby a prácevlásenkářské vyrábím.
Vlasy ustříhané nebo yčesmní kupují sa nejvyšík ceny.

PEB" Cenník na požádání zašlu obratem pošty. "JN

Na přání dovolí si osobně přijíti se vzorky a podati
šádané vysvětlení v úctě

Váolay Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l., Eliščina tř. č. 1.

JCIIÍCÁIÍCÍÍÍCÍÁÍÍÁCÍCÍÁCÍŘÍCÍC HŘE
Pllně čtěte

a všude rozšiřujte

pokrokového tisku.
Piše Pozorovatel.

Obsah:

I. Pozoruj, čtenáři, jakými podivuhod
nými příklady učí pokrokáři bratraké
lásce, pro kterou na oko tolik horují.
Poznej, jak drsně a úskočně ze 80
beckých příčin sami mezi sebou bojují. %

IL Viz, katoliku, jakou sprostotu metá
pokrokový tisk na katolictvo „156

III. Čti, katolíku, jak pokrokový tisk lže
zvláště o katolictvu a jak jest násilmlcký.-©2028

IV. Doslov.. < < < © -© + < 322

Přítomná kniha dokesuje pádnými příklady, jak
pokrokový tisk sesurovuje náš národ nízkými eprosto
tami, jak pokrokové listy o katolictva nestoudně lhou,
jak převracejí ze zášti proti nám pravou vědu, jských
sákeřnických podskoků užívají, aby štít katolictva
potřísnili, atd.

Jest to nulná Imiha pro každého křesťanského

sociála, který při růsných sohůsích mé odhaliti pravoupovahu těch, kteří proti nám pod falešnou rouškou
osvěty bojují.

Každý se může s knihy poučiti, jak rafinovaná
zloba, jaké násilnictví vůčí katolíkům řádí v listech
pokrokových.

Stran 828, Cena 1:70 K franko.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi KrálovéZFCIEEE



Deporučujeme==

První výroba

véžnich

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

OOOOC
———,—, ,—,—-—",,,—,——

Kalniokým | JINOOÍM
Sepsal P. M. Voňavka.

V době, kdy nám hledí urvati mládež strany
nepřátelské, jest poučení o důležitosti katol. spolků

Stran 56. Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách značná slova.

administrace „Časových Úvah'“
v Hradci Král.

cena levná, jakost výborná,

Rozšiřujte!

opoky Laloloképol)MD

Vyšlo v Čas. Úrahách jako sešit 9. a 10.

mládeše nejen časové, ale j velice nutné,

Objednávky obratem vyřídí

OC“
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, faráře ve Yýprachticich)

doporačuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu |
svůj osvědčený a často vyznamenaný :

výrobní závod
vsech kostelních paramentů,|

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

se na požádání franko zašlou. ž

p úvěrníspolečnosv Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

zůrokuje vklady 4',/%, bez výpov
proti 30denatvýpovědi i Be, prod

výpovědi.

Záruka přes půl milionu korun.
Složní lístky zdarma.

Zápůjčky výhodně.
Společnostbylavednech18.eř23.března£.r. Jednotou

zdložen o Praze ojjšíně revidována.

XKOODOOOVJOGPODOOCKIOX
Půjčuji za nejmírnější poplatky

s KU národním slavnost

*Mobiekvi
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Mradse Král, Pětidomy, č. 286.

Ř,o0000000000000s

5%
denní
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Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první s zsltazší odborné dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko=
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě.a důkladně

zhotovuje se v mé vlastnídílně
jen ručně, číměumožněno
mi dodati veledůstojnému du- |
chovenstru práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Yeškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rycile, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, t čty, nákresyi

hotové zbožína ukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
ORP" Sta odporučení a čestných uznání porace.

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavoupřízeň
a důvěru závodudomácímu.

Spolkům doporačuji rychlé a levné provedení od
znaků spolkových atd.

r v na r. 1908 zdarma
afranko(vceně 1K)

ení každý mimo
Kalendář vícejinýchpremif,
kdo zašle nejdéle do 20. listopadu před
platné 2 K 40 h na Časopis

„Užitečný Rádce“
v Chrudimi.

a
Služební výkaz

jako příloba k žádosti o kyinkvenálky
(dle Ord. listu č. 3,, str. 32)

dostati lse 1 kus za 3 hal. — 50 kusů
za l1K

vwbiskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích van
OB“okamny| beznich-SB

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský,zařizování plyno- a vode
vedů, hromosveců, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís, 413.

Ceaníky zdarma a franko,

Ji

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inz. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten

é spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak“

X sabraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,

Zápisné 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král. ěXIOOOCXIOODOOOOŮEVee
První český katolický závod ve Vidni,

František kuberDílna ku vyšívání
4 zhotovení ko

* stelních rouch,

korouhví (balda
! chinů), nebes a
iepolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže

„p t. d.Vdeň,
© VII o. Kaiser

strasge 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

Mešní vína
Veledůstojnému duchovenstva dovolaji si nabíd

nouti pravé, původní přírodní vína, neporušená k oběti
mše svaté. — Prodávám pak: Falkensteinsaké Imaja
kosti po 80 h v sadech. po 90 hbv lahvích. Falken
steínské IIa jakosti po 68 h v sudech, po 80 h vlahv.
Klosterneuburské staré vyleželé po 1 K v sadech, po
K 120 v labvích za 1 litr. Mám též na skladě jemná
tabulová vína rakouská, uherskái brioneká,pocházející
u Briouských ostrovů v Adrii. Cenníky podrobné zašlu

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želívě 4pro četné



g První královéhradecké knihkupectví, antikvariát a závod hudební M

« Bohdan Melichar v Hradci Králové. *
na C omzáp mm| Vrata A

We
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

M
OLTÁŘ

poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8"

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:
brožovaný -< . -< 4% «* 42h
vázaný v poloplátně ©. . . . 58h
vázaný v celoplátně - . 68h
vázaný v celoplátně se zlacenýmkřížkem. . ....... 74h
vydání na velinovém papíře vá

zaný celý v kůži se zlaceným
křížkem a ořízkou . . . K 180

Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. em

-JS biskupemDr.J.Doubravou"4sob vwáleno *
A MaAŤŽŤÍzemo.

(Viz Ordin. list čís, 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové
nabízí školní knihy:

l. Malý katechismus
katolického náboženství.

Cena S výtisku vázaného 30 bh.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

3. Volký katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného SO k.

ka kouskýchve V j"dne9. dubna1804. "

Prodej ro knihkapce jako z c. k. školního knihoskada s 180, slevou proti hotovému zaplacení,
Boasdílení v pro chudou školní mládež neděje se

více ictvím c. k. okr, školních rad, nýbrž za 11
lístků — jež po jednom vlepeny jsou s příslušným vy

světlenímdo ého v —vydajíse 2 výti 
adnéhodruhukatechismupre chudé. Dlepoměru,v jakém
atechlsmů pro tu kterou školusakoupeno, acela spraved

NÁBYTEK
— A —

KOBERCE
dle nejnovějších návrhů
za tovární ceny a za

továrny

A NOVOTNÝ
V TÝNIŠTI m.Orl.

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!

Legitimace

ns dostati“;ze levně

v Biskapské Knihtiskárné v Hradci Králové,

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

ZALOŽENO 1833. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

za velice lerné conyZnabízí!

<7.ŠOI.C,ž
zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové.
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

" a hodinvšehodruhu.

| Nábytek„ látky
5 zl. měsíčně na každou stanici dodává

cís. a král dvorní velkozávodtrablářský

1.Sudet ŠŠŘO Vee náné
proti hotelu „Merkur“.

Cenníky a prospekty zdarma a franko,

685 XČB XGPIXABDXCBI X

Jan Horák, *
soukenník X

v Rychnově nadKněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční salseny koellekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třiceiletého působení.
Učiňte, prosm, malou objednávku na

zkoušku.

VWelejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

ACBIXČB KGBIX663 X665 X

Veledůstejnému

duchovensovu!

Jan Staněk, 22%%Kar. Světlé

Konviktak J čís. u, rohonviktské ul. j p spe
cšelně ma kostelní náčiní, dovoluie

1 doporučiti svůj hojně zásobený
A Sklad ve vlastní dílně račně praco=

vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky a t d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

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

Ba veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení d nej

jednoduššího donejstk vostnějšího. Onydím kostelům úleva v placení. Více usnání po ruce. Zádaépresované vý
robky bezcenné. Vše ponílám již posvěcené.

ZAK OOKOKKOKOKOK

Zá Jin Kyšjín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st. Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
69 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje te
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš

šího aš k bohatému fwguralnímupr 3
„ Set ee šelemým

rámy, sítěmi vsasením.

Veáker: čty,akizzyiodbornáradabezplatně,bese
S všízárazností ku definitivní objednéroa. ©

ORJ" Nosčetnáveřejná | písemnápochvalnáuznání.“ij

Založeno roku 1836.

KOOKAI KOKOKOKUKOKO
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Hunská odpověď vlasteneckým
Slovákům.

(3) Jak známo, byli Maďaři i po svém
příchoda do Uher-dlouho ještě národem lou
peživým, před jehož hunskou mluvou třásli
se netoliko Slované, ale i Němci z říše a Ita
lové. Prozíravý sv. Štěpán opevňoval mezi
nimi růzoějším způsobem křesťanství, které
přece jen divokost kmene toho zmírnilo a
účinilo jej národem civilisovaným. Jinak by
bývali Maďaři přes svoji bojovnost propadli
osadou Hunů, Avarů a jiných divokých národů,
kteří před nimi v Uhrách pobývali.

Leč nyní mají v této zemi daleko větší
vliv židovětí kapitalisté než církev katolická.
Před židy maďarská vláda má nehorázný
respekt; dělá jim každé pomyšlení za jejich
vlivnou pomoc při útisku národů nemaďar
ských, a to hlavně zubožených Slováků. Nyní
jiná éra panuje; stará zdivočilost vrací 80
znovu. Maďaři, kteří před dávným časem na
učili se koltarníma životu od Slovanů, odmě
ňají ee jim oyní do nebe-volajícím útiskem,
na jejich spravedlivé národnostní požadavky
dávají hunskou odpověď. Ti, které naučilo
křesťanství jemnějšímu jednání, chtějí nyní
jako páni sitnace, aby totéž křesťanství stalo
se jim složkou k abájení znovu procitlé su
rovosti. Přes protesty křesťanů pravých, přes
spravedlivé obrany slováckých duchovních
nutí církev do otrockého jha, snaží se ze
všech sil, aby i úřady církevní podporovaly
jejich barbarský boj proti přirozeným a ne
sadatelpým právům lidu alováckého. Tedy
opak scenerie té, jaká se naskytovala v sto
letí X. £ XL.

Dosud jsou v čerstvé paměti kruté tresty,
kterými stiženi katoličtí kněží a laikové, za
stávavší se rázně práv slováckého lidu. Ovšem
žádný žid ani socialista v pověstném processu
rožomberském nebyli souzeni pro velikou
lásku k utlačovaným Slovákům, ač právě soci
úlní demokracie v Uhrách měla by nejvhod
nější příležitost prakticky a rázně uplatniti
svoje theorie o rovnosti, bratrství a svobodě.

Leč na druhé straně jsou na Slovácko

FEUIULETON.
Rozkaz je rozkaz!

(M) A beze slova šel hezký František
Biscbof, svobodník od 12. setn. pěšího pluku,
na stráž, ačkoliv se těšil, že sedne si pohodlné
se zapálenou dýmkou v ústech ke hrubému vo
enskému stolu a bude psáti mamince psaní.

Chudák maminka tam v Podbrdí, ve ves
ničce Mrtalku jistě marně nezahálí ani chvilku,
aby Frentikovi mohla měsíčně tu zlatku na
sdramka« poslati. Sama nejedla než samé ty
brambory; i kozí mléko prodávala, aby krejcárky
sehnals. Má ještě sice staršího Vincu, ale ten je
daleko v »Komotavě«, a ani o mamičku ani o
Frantika se nestará. Jedinou odměnou. stařičké
dobračce je týdenní paaní Františkovo, dýchající
vždy láskou a touhou po matce a domově.

Frantík chtěl psáti, ale ochuravělý kamarád
a šikovatel mu to zkazili. Trochu pobručuje bral
ai na sebe tornistru, do níž pečlivé ukryl psací
papír s obálkou, dýmku strčil do «brodsackue a táhl
se s jinými avými spolutrpiteli do kopců a vršků,
zvedajících svá brdá bílá temena nad Tridentem.
Ale nebyli smutní ti trpitelé, Zář plála jim vesele
na Jíci, a veselost ta, ač skrápěna potem, pro
pnkla každé chvíle v hlučné výbuchy zdravého
smíchu podpáleného některým trefným vtipem
povedených s»tajchrfákůa,

I Frantík byl vesel. Trochu té mrzutosti
pro zkažený nedělní odpočinek brzo se vykouřilo
z jeho kučeravé hlavy, “ zvučný jeho smích sytě
zazníval v chechtotu soudruhů. [I dýmku si za
pálil, praní mamince napíše také, neč tedy být
mrzutí

Došli na Civezzano. Střídání stráží prove
deno krátce a hladce; postavena hlídka, a ostatní

V Hradci Králové, dne 31. října 1907.

a v Uhrách vůbec t'ž kněží toho ráza, jakých
bylo hojně v Čechách v době josefiaské. Vláda
maďarská dovede si obratně vybírati k vyso
kým důstojnostem církevním osoby takové,
jimž zájmy maďarisace jsou daleko přednější,
než dachovoí potřeby katolického lido. Vláda
namáhá se zavésti klerikalismas nejhrubšího
zrna, snaží ae, aby církevní růch splynal s o
vinistickou a bratální politikou maďarských
ministrů. Proti takovému úsill maďarštl židé
ovšem nenamítají nic, ještě takový klerikalis
mas podporují. Běda kněžím, kteří proti tako
véma nesnesitelnémo jhu rázně protestojí.

Nedávno proslulý Bjórnson mocnězabří
mal do svědomí maďarských státníků, kteří
před cizinou farizejsky ge staví jako lidé svo
bodomyslní, nazývajíce svůj národ rytířským.
Způsoben tím veliký poplach, Maďaři hleděli
své hříchy různým způsobem omlonvati. A —
aby dokázali, že chtějí činiti pokání, dopustili
ae na bezbranném slováckém lidu strašného
násilí, které nutí k epravedlivému uvažování
na všech stranách, Mongolský čin maďarských
zlostníků jest nejvýmluvnější obžalobou zvrá
cených, despotických poměrů maďarských. Nyní
aspoň Evropa azná, že Bjdrnson měl ve všem
pravdu.

Co se stulo? Známý slovácký trpitel, ru
žomberský farář Ondřej Hlinka odsouzen ma
darským soudem k dvouletéma vězení za sré
neohrožené vlastenecké vystupování. Před ne
stoupením trestu cestuje po bratrských zemích,
aby na schůzích vylíčil smutné národnostní po
měry uherských Slováků. Tato jeho pout v Maďa
rech probudila vášnivý hněv. — Ve vesničce Čer
nové, vzdálené půl hodiny od Rožomberkn,
stojí nyní nový chrám zásluhou Hlinkovou,
Hlinka vám, ač nemajetný, dal naň 10.000 K,
katoličtí obyvatelé dle příkladu jeho platili na
stavba velice obětavě; a tak již minulého léta
dostavěn kostel za 100.000 K. Maďaronský
biskup spišský Párvy, který sám ani slovensky
neumí, zbavil však (ovšem na pokyn vlády)
Hlinku jebo úřadu. Lid včak žádal biskupa
několikrát ústně i písemně, aby oblíbeného
kněze ovedl znovu do jeho úřadu; chtěli, aby
byl posvěcen kostel od Hlinky. až se týž do
úřadu vrátí. Párvy odpověděl, že kostel vy

neměli co dělat, Jeden kuchtil černou kávu, dru
bý slídil po vůkolí, ostatní spali nebo vypravo
vali při dýmu z cigarett a dýmek. Frantík psal
mamince dopis srdečný, prostý. «Drahá maminko !«
byl jeho začátek a konec: »Když budeš moci,
tak mné zase nějakou tu zlatku pošli. Líbá Té
Tvůj věrný syn Frantik=.

Dopsal, složil, zalepil a v obálku vstrčil do
kapsy své bluzy, Psaní pošle až zítra večer, až
se vrátí do Tridentu. A co teď dělat? Vypil
kávu, zapálil dýmku, natábl své mohutné zdravé
údy na pryčnu a vzpomínal. Myšlenky zakončeny
byly cbrapotem zdravého spánku,

Nastal večer. Jeden z těch kouzelných ve
čerů údolí adižského, kdy umírající slunce zasy
pává svým zlatým dědictvím červánků hranaté
vrcholy hor a barví sněžné pásy deštěm růžových
paprsků. A dole Adiže bučí ve své skalnaté ko
lébce; nelze ji viděti, husté páry večera ji zcela
zahalují, sbírají ve svůj plášť i světla Tridentu,

úbočích hor stále výš a výše, Už zachvacují i to
zlaté dědictví mrtvého pohřbeného slunce. Zlaté
paprsky na horách blednou, mizí ponenáhlu, už
zbývá jen úzký proužek a i ten teď zhasl. Zhasl,
nastala temná noc. — Frantík byl prostý hoch,
slevač jen, ale tohle divadlo ho vždycky zaujalo.
[ teď, posílen odpoledním spánkem, sledoval zápas
červánků s mlbami a parami. Než co to! Tamble
dole jako by červánky docela znova prodíraly se
ze spodu bustých par, jako by slunce nově se
rodilo ze zdola, z bučící Adiže, ale slunce rudé,
krvavé, hned zas fosforově žluté a modré. Najed
nou zoranžovělo roztéhlo se mžikem v šíř, jež
roste každým okamžikem, Páry rychle prchají,
vystupují teď šíleně rychle, mizí,

oHoří, hoří.«
Opravdu, krásné koštanové háje na úpatí hor

Adamelských a smrkové podrostliny horských svahů

[nserty se počítají Ievmě. :
Obmovavychásí v pátek v poledne. | Ročník XIII.

světí sám. Leč faroíci rozhodli se počkati na
Hlinkou. Párvy však nařídil kanovníkovi Ku
rimskémo, aby kostel vysvětil. Když se o tom
Černované dověděli, telegraficky žádali dne 25.
října kanovníka, že ho nechtějí. Leč svěcení
mělo se přece prosaditi. Na vzdor nenávidě
nému Hlinkovi a jeho přátelům. V sobotu po
večerní modlitbě Černované zavřeli jak uby
čejné kostel. Když se však maďaronský ate
rosta Bačkor dověděl, že kostel jest zamčen,
vypáčil jebo dvéře, aby prý Slováci nemohli
neclati na druhý den kostel zavřený, ježto na
neděli oblášeno svěcení přece. Farníci odnášeli
si prapory a svícny domů. Již večer v sobota
obsadilo obec osm četníků, druhý den jim při
šla posila. Celá ves sblukla se a kostela. V 10
bodin blížily se do Černové dva kočáry, v nichž
seděli děkanPazúrik, tři jiní kněží a slůžný (okr.
hejtman) Pereszlényi 8četníkem. Lid byl krajně
roztrpčeu. Při vzpomínce, jak veliké sumy na
kostel vydal, nechtěl zůstati jeu tak zbola bez
práv ke kostelu témuž. Farnici volali rozezleně:
„Nechceme vásl Vráťte sal“ Maďarský služný,
který jsa v okresu slovenském, slovácky ne
umí, odpověděl tírm, že rozkázal hnáti koně
do lidu, který chtěl nevítaným hostům v pří
jezdu do osady brániti. I kněží volali: „Jen
vpřed l“ Tu několik Slováků chytilo koně za
uzdy, aby je obrátili, Slůžný však zavelel čet
nikům nedaleko stojícím: „Pal!" Nato zahřměly
do zástapu čtyry satvy za sebou. Hoed skrc
pilo zemi svojí krví devět lidí mrtvých, tři
umírající; mimo to raněno těžce dvanáct osob
a přes Šedesát lehce. Tolik dle zpráv novinář
ských. — Slůžný ani před palbou nevyzval
Siovákův, aby se rozešli. Tak „hamánně“ si
počínal. Nejavětlejším důkazem toho jest tolik
prolité krve. Jistě by si byli dali mnozí říci,

kdyby byl r před mlavou pušek něcopromluvil sám. Čelá obec zahalena černým
smatkem, všade ozývá 8e srdcelomný pláč. A
slážný místo lítosti nad tolika pobitými dal
ještě některé Černovany pozavírat, do obce pc
sláno vojsko. Slováci zatýkají se dále; u snad
s chuďasy, kteří zůstali na živu, bude veden
process podobný onomu pověstnéma ružom
berskéma. *

Takové věci se dějí v zemi, kde církev

jsou v plameni. Plameny hučí a hrozivě blíží se
k samotím a salaším italských obyvatel.

»Frajtr Bischofe, křičí kaprál Monert, sihred
se čtyřmi muži na pomoc! Dole seberte sekery
a kácejte, přijdou brzy hoši z Tridentu a ti vám
pomohou. Bez řečí hoši vyřítili se z fortny a ší
Jeně utíkali dolů. Seskakovali s vysokých teras
viničních, zaplétali se do drátů podpírajících trsy
révy, upadali, vstávali a zase běželi. Už blížili se
k požáru. Horko stoupalo každým okamžikem.
Pojednou vyšlehlo to zrovna před nimi. Smrkoví
stojící na pokraji srázné skály vzňalo se ze zdola
vysoko šlehajícími plameny dcle hořících kaštanů.
Prudce obrátili se hoši na pravo, doběhli do sz=
laše Gelasia Bernottia, jenž donášíval jim mléko
na pevnost. Nikdo nebyl přítomen. Rázem chopili
se motyk, seker, i dvě pily nalezli. Zpět — a dali
se do práce. Hořící smrkoví hnedle bylo smeteno
dolů do plamenné výhně hořících kaštanů.

Upoceni, udýcháni stanuli vojácí na chvíli.
Frantík přistoupil k okraji skalné srázné blubiny
a díval se dolů. K nesnesení horký vzduch ožehl
jeho mladé líce. Zděšen skoro, ustoupil Frantík
zpět. Takhle tam spadnout!

»Zpět, zpěte, zavzněl v sluch jeho zoufalý
výkřik druhů, a on již klesal dolů do pekelné
výbně. Vztáhl rucea klesal stoje na balvanu, jenž
prudkým žárem odtržen padal dolů. Temný náraz
— a plameny z onoho místa vyšlehly ještě výše
než dříve, aby zděšeným druhům naznačily Fran
tíkův hrob. Tělo jeho nalezeno bylo po třech
dnech zuhelnatélé. Na prsou ležel zuhelnatělý
pruh papíru, z něhož čitelno bylo pouze: »Drabá
maminko l« Měl skvostný vojenský
pohřeb.

A tam v dáli, vtichém Podbrdí ve vesničce
Mrtníku, vzdychula maminka: »Copak se stalo
našemu Frantikovi, že tento týden nepíše ?=



spoutána železnými kraby politické despooia,
šlapající lidská práva způsobem tolik barbar
ským. Cobylo -křika v celém světě, když měl
být odsouzen jediný žid Hilsner! A nyní bez
soudu, bez napomenatí střílí se do celého
velikého davu, žalobce stává se v okamžiku
bezohledným soudcem a odsuzuje kratě jako
v turecké zemi. Bjornson dostal na svoji spra
vedlivou kritiku odpověď bonskou. Jebo kul
turnímu zápolení odpověděno ranou pěstí.

Při tom katolík nechť uvažuje, jak to
dopadá a řády církevními, osobí-li si „repre
sentace národa“ nad kněžstvem převážný vliv.
„Sem s národní církvíl“ A pak — ovšem —
ve jménu národa s takovon církví operají dle
libosti držitelé moci v národě, jako tomu bylo
v lotberanismu a kalvinismu. Francouzská
vláda dostala do morálního zajetí papeže vA
vignoně — a brzy bylo patrno, co zoamená ne
eamostatnost, spoutanost papežské stolice mocí
Jaickoa. Vůdci a otci Slováků se činí Maďaři,
chtějí vésti politiku církevní — a následky se
dostavují též. A jestliže někteří velebí židy
jako lidi svobodomyslné, tažme se, proč tolik
mocní židé maďarští táhnou proti Slovákům
v jednom šiku s vládními orgány a s hierarcby,
které ci vláda volí. A židé uherští přece tak
jásavě pozdravovali ty, kteří se vzchopili proti
ruskému absolatismu|

Možná, že krvavá lázeň čornovská mocně
zachvěje svědomím Evropy; možno, že právě
tak brutální násilí, spáchané na lida vydědě
ném, přivodí překrapojící obrat ve prospěch
utiskovaných. Krev trpících za světlou iden
bývá úrodná, volá mocně, neodstračaje; naopak
pobádá mocně k dalšímu postopu.

Dopis z Prahy.
Kompromis při doplňovacích volbách do sboru

obecních sturších král. hlav. města Prahy. Při
posledních doplňovacích volbách do eboru o
becních starších v Praze prošla kandidátní li
stina kompromisní, to jest jinými slovy řečeno,
dosavadní režim dra. Černohorského a společ
víků, v jichž rukou starosta dr. Groš jest
loutkou, je i na dále zachován. Afťnikdo se
nedomýšlí, že zvolením kompromisních kandi
dátů zavládá na staroměstské radnici klid. Ni
koli, v té věci byl by na omylu. Všichni pro
zíraví mužové, a jest jich na radnici staro
městské několik, předvídají dobře, že kompro
misem pomábá vlastně strana národní atraně
mladočeské udržeti se při vesle na staroměsteké
raduici, kompromisem bylo umožněno zvolení
dra. Groše starostou. Půjdou-li věci, jako jdou
na staroměstské radnici dosavad, dojde ve ka
koncům bědným. Svorným děláním dluhů, v čem
záleží doposud kompromis, matičce Praze se
nepomůže, ježto zavléká 80 stálo bloub a hlonb
do nezbytného kracho. „Úžasem musí naplniti
člověka, ža za kompromisu v posledních dvou
letech nadělalo se dluhů 18 milionů korun.
Je-li npodobné hospodářství rozamným, nutno
ponechati k zodpovědění jen budoucnosti. Polo
vina toboto obrovskéno obnosu byla spotřeb.
vána k stavění elektrických tratí mimo rněsta
Pražská: v Naslích, na Vinohradech, v Babenči
atd., kteréžto obce díky obětavosti Prahy mají
výhodné a praktické i laciné opojení, zatím co
Pražané, platící veliké dávky i přirážky
obecní, jezdí po elektrické dráze v Prase
draho! Věc ta jest ovšem známa, leč měst
skou radu pražskou ani sbor obecních star
ších oikterak nevzruší, Téín všechny životní
otázky Prahy se týkající jsvu věcí Ihoatejnou,
ne-li snad malichernou. Tomu Se také nelze
diviti, pováží-li sv, jaký výkvět občanstva
královsk -u Prubu vedel Různí ti Hubáčkové,
Maděrové, Šulcové, Scbró:tvrové a Šeydoví,
kteři bez manditu, bez členství sboru obac
nich starších nezuarevali by ničeho, ti roz
hodojí o obecních záležitostech se svými
principály,

A iuteligeuce? Bohužel, ke všemu na
vykla si přihlížeti s tupou resignací. Jen tím
se stale, že domohlí se vlívuplných míst a
hodvosti v obecní repregentaci Šplbáčkové
nízkých cílů a sobeckých enab, kteří hledí
prospěti předně jen sami soběa po druhé
opět svým, následkem čehož utvořila se ta
ková tratrstva na vzájemnou podporu a vý
pomoc, která se dotmnívají, že radnice jest
pro ně a k vůli nim, a podle tobo také
jednají.

Za takových poměrů není divu, že sta
rosta objednává si nábytek u německo-židov
ské firmy a že pro jistého, presidiu rady
městské velice blízkého člena zřizuje se po
tichu točná sinekura, o které svým Časem více!

Běda Praze, jestliže členové sboru obec
ních starších, ke straně národní se hlásící,
zapomenou k vůli kompromisu na ofle, za
kterými šli kdysi na radnici Prachenští, Brau
Derové a Riegrové — —

Kóž příští události nesbledají je malými!
+ *

*

Netušené a tím větší překvapení způsobil
straně národní při posledních doplňovacích
volbách do sboru obecních starších v Praze
někdejší primátor JUDr. Vladimír Srb. Vyme
sen ua perutích strany národní až k nejvyšší
občanské hodnosti, jakou jest v pražských
městech primátorský stolec, v kteréžto hod
nosti přijal také nejvyšší vyznamenání od pa=
novníka, dal se kandidovati při posledních
volbách doplňovacích nejen stranou národní
při kompromisu 6e stranou mladočeskou, nýbrž
dal se vřaditi i mezi protikandidáty strany ná
rodví — ovšem jenom theoreticky, poněvadě
volba jeho byla zabezpečena díky nynější řádné
organigacinárodnístrany—— Jaké to jednání,
jaký to příklad kolegiality — táže se čtenář —
kolegiality s dlouholetými obecními staršími
strany národní, kteří ho tak vysoko vynesli?

Nechceme se prozatím šířiti o této věci,
která způsobila zbytečné a trapné překvapení
v městech pražských, u jest s to, aby muži
takové minulosti podstatně neprospěla. K čemu
takové koketování a jinými směry, když straně
národní má týž muž děkovati za veliké své
povýšení? Tak se nedávají příklady mladším

stranníkům | .
"

Elektrická vosba přes Karlův most. Byli
jsme jedinými, kdož neustávali jsme psáti proti
nynější dopravě motorovými vozy elektrické
dráhy přes Karlův most, až konečně jsme pře
svědčili pány na radnici, že dosavadní spojení
bylo památnéma mostu Karlovu ke zhoubě.
Nevíme, jaká moudrost vedla správní radu
elektrických podniků svého času k tomu, že
zvolila pro doprava na mostě Karlově vozy
největší, nejnemotornější, z jakých šla přímo
hráza. Tyto jezdící stodoly — jak je lid nazval
— nejen že otřásaly sonsošími na mostě, nýbrž
přímo most ohrožovaly. Jak úspěšná byla
jejich jízda, vidno z toho, že každého večera
bylo nutno koutaktní vedení opravovati, stejně
jako ve dne, tak že za dne ani za noci elektro
techničtí zřízenci mostu vůbec neopouštěli.
Kdyby hned s počátku byly 8e zvolily k do
pravě vozy menších rozměrů, nebylo potřebí,
aby došlo se k tak núeblahým výsledkům, že
úutno vozbu zastavovati takřka na jeden ráz,
Na správní radě podniků elektrických ovšem
jest, aby se postarala o řádné nové spojení po
Karlově mostě kamenném, moderní a vyhovu
Jlci, jaká osvědčují ne jit v jiných evropských
městech.

* “ ,

Z velkoměstaké „lepší“ společnosti. Pochybil
by lékař, který by temnou rouškou sastřel
vřed, chtěje takto bez vyléčení skrýti jej
před světem, a pocbybil by žurnalista, který
sleduje cíl pravdy a spravedlnosti, kdyby ne
odkrýval neřesti a vředy morální, chtěje do
síci jich odstranění. S odporem sice, leč vdů
věře, že nám bade porozuměpo, chceme se
dnes dotknouti věci, která doposud zůstávala
nám stranou, na kterou však masime posví
titi, aby opatřena byla 80 všech stran.

Odporná afóra, která v těchto dnech
před soudem v Berlíně rozevírala úžasné
perspektivy do vnitřoího tělesa německého
národa, vrhá své ošklivé stíny i do Prahy,
Na Štěstí nemáme tentokráte co činiti 8e Spo
lečností českou, nýbrž se společností německo
židovskou — —

Není v Praze žádným tajemstvím, že
pražská policie má sdeznam osob, hovících
homoseruálním zálibám, a še osoby tyto málešejí
převahou kruhům | německo-šidovským v Prase.
Neni to také žádný div, poněvadě pražští
Němci žijí s Berlínem v dosti úzkých stycích,
a co je v Berlíně v oblibě, nemůže tudíž býti
u Němců v Praze v opovržení. Na to však
chceme poukázati včas, že zábavy tohoto do
posnd soukromého, leč poměrně dosti širokého
kroužku počínají navštěvovati také osoby
z tábora českého. Je to několik bankovních
úředníků, dosti výstředních a známých ele
gánů pražských, jimž snad vezáleží na
dobrém jméně, dále několik herců, menšího
sice hereckého nadání, za to však větší
smělosti, kteří se stýkají s předem uve
denými německými bomosexnalisty. Víme,
že toto sdělení způsobí v Praze poprask, leč
právě proto s ním přicházíme včas, abychom
zabránili vzrůstu této odporné ohavnosti, aby
chom upozornili na ni všechoy lidi dobré vůle
a způsobili zmenšení společenského vředu, před
kterým chceme Prahu uchrániti.

Obrana.
(8) Agrármické ch t nad čáry.

Novinářské zprávy o obchodním spojení agrár
víků a židem Lawetzkym způsobily veliký
poplach. Jak jen honem pošramocenou repotací
napraviti? Agrární „Venkov“ dlouho nevybíral
— utekl se 26. října k pomlavě. Prý katolický

„Selský list“ otiskl s „Národ. listů“ správu o
agrárnické objednávce obilí u němeoko-šidovské
firmy. Ačkoli však prý „Národ. listy“ zpráva
tu hned druhého dne odvolaly a dosnaly tak,
že byla mylná a chybná, přece „Selský list“
citoje první zprávu jako zajištěnou a „přidává
k ní dokonce celou řada hacebných útoků a
nových lži.“

T» oatno konstatovati, že „Venkov“ lhal
tak drze, jak jen dovede „Oavěta lidu“ a ao
cialistické listy. Místo sebepoznání potupil ne
epravedlivě katolický list. Vždyť „Venkov“ vd
děl, že „Národ. 1.“ správu svoji neodvolaly a
zvláště jádro její nikoliv. Ofiskly pouse dřední
opravu šida Lasoetskyho, klerou agrární strana
mení nijak očistěna, naopak ještě do horšího
světla postavena. Lawetzky totiž v opravě vy
avětloval, proč s objednanou dodávkou váhal;
tvrdij, že agrárvickou jednotu hospodářekou
nenapálil, že svojí Jiknavostí sama nesnár za
vinila. — A tohle že mělo býti, „Venkove“,
odvolání zprávy o objednávce u židovské firmy ?
Co říká takovému nepoctirému vykrucování
jemnocitný P. dr. Zahradník?

Politický přehled.
O rakonsko-uherském vyrovnání jednala

minulý týden poslanecká sněmovna v prvém
čtení. Vystřídala se řada řečníků, ale většinou
se nikdo určitě nevyslovil ani pro ani proti.
Až na soc. dem. dr. Ellenbogena všickní pou
kazovali na vyděračnoaumaďarskou politiku a
vyslovovali se proti tomu, aby Muďaři na poli
státoprávním dostávali zaplaceno to, co mugili
povoliti v ohledu hospodářském. Hr. Sternberg
vyslovil se rozhodně pro echválení předloh
z důvodů politických i hospodářských. Katol.
posl. Šrámek při posudku vyrovnacích předloh
prohlásil, že strana jeho každým způsobem až
nyní protestuje proti znásilňování národů ne
maďarských v Uhrách vůbec a Slováků zvláště.
Němci pak ústy posl. dr. Cbiariho ostře zdů
raznili, že «a schválení vyrovnání nesmí žádný
národ žádati splnění národnostních požadavků.
Při prvním čtení vyrovnacích předloh ujal se
také slova předseda ministerstva bar. Beck a
v dlouhé řeči vyrovnání bájil. — Ceští ministři
dr. Fořt a dr. Pacák už Be poděkovali, jenše
odstoupení jejich nebylo dosad císařem echvá
leno, Prý odstoupili z toho důvodu, še se tím
jenom vyjasní poměr českých strun k vládů,
ač vlastní příčinou odstoupení jest klub mla
dočeský, v němž živlové radikální ženou věci
do krajnosti. Domácnost česká v posl. sně
movně jest rozhárána a to jenom především
z osobních příčin. Dobrá vůle tu Bice jest, ale
té so nechtějí všichni podrobiti. Mezi budou
cími českými ministry uvádějí se Prášek, Udr
žal « Kramář. — V Karlových Varech zemřel
MUDr. Em. Eogel, bývalý říšský poslanec a
předseda mladočeského klubu. Byl jednou z nej
borlivějších a platných sil v mladočeském tá
boře, potíraje vždy radikální taktiku mlado
českou. A to asi bylo příčinou, že roku 19901
říšského mandátu nepřijel a zcela oddal se
praksi lékařské. — Kraňský zemský výbor
poděkoval min. předsedovi bar. Beckovi za
to, že dolnokrajinské dráby dostaly spojení
s Charvatskem.

Dle slov uher. minister. předsedy utěšají
se v Ubrách nadějí, že vyrovnací předlohy
budou v Rakoasku schváleny. Uberské národ
nosti staví ae k vyrovnání oposičně. Mori chor
vatskými poslanci a zástopci národností na
sněmu uberském uzavřen byl spolek. Maďaři
pak se obávají, že tento spolek vystoupí útočně
proti vyrovnání.

Pří obecních volbách v Belgii získali téměř
všade katolíci. Katolické obecní většinyvzrostly.
Vzrostli však také soc. demokrati na úkor li
berálů. Četná místa průmyslová dříve v rakou
liberálů dostala se pod moc socialistů.

V Americe propukla finanční tíseň, zavi
něná spekulací. Tísní peněžní zasažen veškerý
obchodní život. V městě Oklahama byly všecky
baaky dočasně zavřeny, Následkem této tísně
utrpěla prý vídeňské banka pro semě rakonské
stráta několika millionů korun.

Z činnosti katol. spolků.
Katelická národní Jedueta v Nov.

Bydževě koná dne 4. listopadu o 4. hod. odpol.
valnou hromadu s přednáškou. Přístup mají

členové a jimi uvedení honté.
Z Kolína. Křesťansko-sociálníspolek po

řádá spolu se členy ochotnického spolku 3. listo
padu v Zámeckém divadle představení „Drama
čtyř chudých stěn“ od Fr. Ad. Šuberta. Začátek

Bonn v 8 hod. Předprodej lístků u pana R. J.vného.

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.



Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 28. října t. r. usneseno: Vzato
bylo na vědomí, že c. k. okr. hejtmanstvím byla
udělena koncesse k výčepu vína p. Jos. Michálkovi,
obchodníku v Hradci Král., při obchodu lahůdkář
ském v domě čp. 23Ů, jím provozovaném, na dobu
trvání tohoto obchodu. — Vzat byl na vědomí
výkaz pokl. hotovosti ze dne 21. října 1907. —
Papa Janu Hofmanovi, hokynáři na Praž. Před
městí, převzavšímu živnost mlékařskou po pí. A.
A. Grůnerové tamtéž, udělí se ve zdejším městě
povolení ku provozování živností mlókařské. —
Policejnímu úřadu se vloží, aby o udržování či
stoiy v průjezdě « ma dvoře doma čp. 33 péči
měl. Ku připisu c. k. okr. hejimavatví nařídí se
technické kanceláři, aby bezodkladně dala pro
vésti dlažbu mezi kostelem Panny Marie a re
sidencí Tov. J., kterou zameziti se má, aby voda
nepoškozovala základy kostela. — Panu Joe. Fia
lovi, cukráři. udělí se povolení k postavení vý
kladní skříně na zeď jeho krámu v domě čp. 140.
— Řiditelství bisk. „Borromaea“ se vyrozumí, že
ca úpravu vyústění býv. kynetty pevnostní nad
„Borromeem“ do Orlice vřadí se příslušná p-
ložka do rozpočtu na r. 1908 — a zdůvodů zdra
votních provede Be Úprava zmíněná již £ jara. —
Ku provedení různých staveb. úprav při kostele a
faře pouchovské, při kanonické gener. visitaci
nutnými sbledaných, vyžádá ge svolení politického
úřadu. — Výkaz nedoplatků dávky ze psů za rok
1907 a 39%,dávky z nájemného za rok 1906 před
loší se c. k. okr. bejttmanství se žádostí, aby
dlužné dávky ty politickou exekucí dalo vymá
hati. — Vzhledem k výnosu c. k. místodržitelství
poukáže 8e důchodenský úřad, aby vydal obligace,
znějící oa římsko katolickou faru na Nov. Hradci
Král, jichž úroky přísluší beneficiatůám k uložení
jich ve farním archivu. — Zpráva důchodenského
úřadu o účetnických opravách, nsnesením měst.
zastupitelstva ze dne 21. září 1907 č. prot. 7940
nařízených, postoupí se revisnímu odboru —: Do
volí se zřízení příčky ze sádry v regervní učebně
měšť. školy chlapecké. — Techno. kanceláři se u
loží, aby vypracovala projekt arkádních hrobek
na pouchovském hřbitově spolu s rozpočtem. -—
Spolku na podporu chudých studajíeloh propůjčí
se měst. Klicperovo divadlo na večer dne 23. listo
padu 1907 ku přednášce p. professora Dra. Lad.
Brtoického. — Jedna žádost o udělení bezplatného
bytu byla zamítnuta.

Každá hůl má dva komce. „Osvěta
lidu“ prohlašuje boykot „Adalbertinu“ a zrazuje
spolky místní, aby pořádáním plesů neobohbacovaly
nepřátele pokroku. Každý dobře ví, že výtěžek
z plesu může připadnoutl jen nájemci restaurace,
tedy živnostatkovi, ale nikterak politickému druž
stvu, proto nutno výzvu pokrokového listu pova
žoval: za poškozování maloživnostníka. Zbraň
„Osvěty lidu“ je tedy bodně nízká; ale židovský
Jist nesmí zapomínati, že každá hůl má dva konce,
a že bychom mobli drahý konec této hole obrátiti
proti patronům pokrokářské tiskoviny. Stačilo by,
abychom přinášeli každý týden v listě seznam ži
dovakých a pokrokářských obchodníků a uveřej
ovali návětěvníky těchto obchodů Naši lidé by
ge již dovípili, že nemají svými penězi podporo
vati nejúhlavnější avé nepřátele, kteří si tropí je
nom šašky z neuvědomělosti nešeho lidn. Na účet
tohoto boykotu dlužno také prohlásiti štvavou a
podvodocu správu „O. l.“, že spolek č. obchod
ních příručí byl pro pořádání divadelní hry na
hodinu vypovězen z Adalbertina. Správě domu o
tom není nic známo; a te přecejest kompetentní
v této otázce. Nelekáme se štvaní „O. L“ a vnu
cený bospodářský boj příjmeme. Kdo zaplatí při
tom válečný náklad, seznají stoupenci „Osvěty 1.“
v krátké době.

Pokrokářský bej o školu. „Východo
český Obzor“ dne 24. Hjna píše, že na socialistické
schůzí v neděli 20. října p. prof. Mareš prý při
vedl na pravou míra lživé informace „Obnovy“.
Prý úplné odstranění jeptišek, jež „Obnova“ lživě
předstírá, je zatím otázkou budoucnosti. Jotud s0
cialistický týdenník, Nám však jest velice podivno,
proč pánové nedokázali lšivout našich informací
jit dříve v „Osvětě L.", když přece tolik v témže
"stě o jeptišky so přarají. Kdyby, pane Mareší,
Lylo pro pokrokáře úplné odstranění jeptišek zatím
otáskou budoucnosti a nikoli hlevoí příčinou jejich
návrhu pro spojení škol, byli bysi počínali jinak.

ppojení jest jim pouse praktickým prostředkemk blavnímuúčelu. To přece by bylo podetilé za
pírati. Dřív než se mluvilo vážněji o opojení,
podváděla „Osvěta I“ veřejnost bescharakterními
zprávami o jeptiškách, neodvolavší dosud nic.

Výraz svému horoncíma n dala mímo jiné „O.L“ loni těmito slovy: „Jeptišky na obecné škole
dívčí v Hradei Králové jsou takovou anomalfí, še
je čas nejvyšší postarati se o jejich odstranění.
Doufáme, še místní i okresní Školní rada a vůbec
všichni činitelé postarají se o odstranění jeptišek
s obecné školy dívěl.“ — Ta jest přece, p. pro
fessore, světle vyloženo, proč jste ne vlastně tolik
starali o spojení škol —- a jak vám jíž loni bylo
„ůpiné odstranění jeptišek zatím otáskou budouc
nosti.“ Nejedná-li se pokrokářům v přední řadě o
boj proticírkevní, proč to neodůvodněné tupení

jeptišek? Proč. jste ae atekli k takovému prak
tickómn způsobu, který přece od vašeho velebe
ného znalce školství dr, Drtiny jest považován za
Depokrokový? A vždyť jste sám ve schůzi měst
ského zastupitelstva problácil, že poplatníci mají
právo na to, aby nemusely jejich děti navštěvovati
Školu řeholní. Vytýkal jste chlebařství těm, kte.
z dobrých důvodů proti spojení se postavilia do
konce řekl jste (zcela proti pokrokovému názoru
dr. Drtiny), že obě školy jsou škola jediná! Toble
ovašte a pak teprve namlouvejte obecenstvu, že
pravá podstata vaší akce není mířena v přední
řadě proti jeptiškám.

Dvořákův koncert pro vlolomcelio,
jejž uslyšíme dno 8. list. v Klicperově divadle,
Jest vlastně symfonická báseň se solovým violou
cellem obligato. K anažšímu pochopení této pře
krásné skladby podávám krátce kritický rozbor.
L část. Motiv blavní věty spočívá v klarinetech,
pak vhovalích za podpory oboe; po Bilnémkres
cendu objeví se ve fagotech a hornách tak vy
soko, že markartně proráží. Mezivětím plného
orchestru, jež slovanské melodie připomíná, pře
chází v groteskních figurách fagotů až do pia
Dissima a effektné nechává vyplynouti solový ná
stroj, jenž počíná hlavuí věta v h mol „guasi
improvisando“ a přechází v dlouhý trilek, při
němě ostatní nástroje střídavě imilují. Následuje
technicky obtížná část, v níž lehce lze poznati
ozdobené blavní thema; drsný doprovod oboe
a později klarinetů a piccoly mísí se v elegické
fráze solového nástroje, a Bvou ins "!mentací
s'loě plipomíná Berlioza. Véta hlavní objevuje
se pak po různu zkrácená a melodickým dopro
vodem přechází do vedlejší lyrické věty v d-uvr,
jež brillantností nemá sobě rovné. Za doprovodů
Sujyčců a dřev jásá solový nástroj v arpeggiich
přerošován jsa stupňovitými chody robů. Silná
gradace v kocertním stylu přenáší se v grandioso
blavní věty a přechází k provedení thematu; tu
objevuje se zmenšené v solu, pak v orchestru,
ve dřevech; pak zvolněné a zvětšené opět v solu
za tremolového průvodu 8 exgaisitní vedlejší
melodií flólny. Drabá vedlejší věta v gis mol
hučivě ve smyčcích doprovází Bolo, jež v oktá
vových passážích zdvihá až k h; celý orchestr ve
fortissimu opakuje vedlejší větu, pak cello opa
kuje zmíněné arpeggie v jiné kadenci (0 ©
níže) v alterovaných akkordech. Po gradecí
vrátí se znovu hlavní věta ve atkvělé toniné za
fanfár trubek; solista má příležitost ukázati svou
virtuositu. — II. část. Adagio v d-dur. Dřeva ve
varhanoré melodii přinášejí hlavní motiv, kteiť
přejímá cello, figuruje vedlejší melodii a klari
netty a vede ji dále; po reminiscenci hlav-“ho
motiva ozve se celý orchcitr; po těžké g-morvětě
následuje něžná melodie v cellu, za průvouu še
lestících primů a zpívajících klarinetů; pak me
lodií přejímají samotná dřeva, k čem.ž solo stavé
uo jest polyfonicky. Po krátkém animato opakuje
se g-mol věta a skladatel akytá solu znovu příle
žitost v bobatých fguracích vyniknovti. Opět ozve
se appassionato, orchestr se uklid “,asolový tercet
rohů podává hlavní melodii v původní škále. Táž
kadeocovité objeví Be v cellu za průvodu dřev,
která vedou první větu vedlejší, a končí melodií,
jež harmonicky ji připomíná a sladce mizí ve
flageoletech. — III. část. Finaleh-moll. Rohy, dřeva,
smyčce znázorní hlavní větu, krátkou (8 taktů),
kterou přejímá solo A zase doprovází orchestr
v a-dur. Laškovná vedlejší věta (I.) vrací se
do původní toniny, opakuje se ve dřev ch a
v plenu, jež přechází zpět k hlavnímu motivu.
Po krátkém mezivětí a vedlejším motivu ve fis-dur
(solo) následuje a-dur vedlejší věta (II.) v klari
netu, provázená samostatnou melodif cella a ka
rakteristickými slovanskými tercemi fagotů. Druhá
vedlejší věta provedena jest aolem ve virtuosních
triolových passážích, s hlavním motivem v cellu a
fagota, jejž orchestr opakuje a přechází k III.
vedlejší větě v g-dnr, kterou provádí v dřevech
atremolem smyčců. Violino 80lo vede znovu hlavní
motiv v h-dur; po harmonických změnách objeví
se zvětšený v plechu a dřevech. Tempo se uklid
ňuje, a po klarinetech zdusené trubky přinášejí
začátek motiva hlavního. Reminiscence na thema
zdvihají se v plném orcbestra k fortissimu, jež
zvolna nmlká až k morendo. Několik břitkých
taktů „Allegro vivo“ ukončuje mistrně celou sym

fonii. — Dr. Aliguie.
Panoráma NárodníJednoty Severe

české v Hradel Králové vystavujeod 2.
do 8. listopadu 1907 řadu pěkně kolorovaných
obrazů na repablíku atředoamerickou Mexiko.

Velký symphonický kemecert uspo
řádán bude 3. listopadu v Klicperově divadle.
Účinkující: Recitace: Olga Theofila Pikhartová.
Cello: prof. Mistr Arthur Krása. Orchestr: hudba
c. a k. „pěš, plaku č, 42. Dirigeat: kapelník c. a
k. pěš. pl. č. 42. Pořad: I.1. Smetana: Onvertura
k opeře „Tajemetví“, pro velký orchestr. 2. Dr.
Ant. Dvořák: Koncert pro cello 8 průvodem vel
kého orchestru. II. 4. Moligne: „Andante s G-dur
koncertu“ s průvodem orchestru. 6. Rich. Wagner:
Předehra ku zpěvohře „Mistři pěvci norimberští“,
pro velký orchestr. 6. a) Cai César: Cantabile“,

u David Popper: „Papillon“, s průvodem orchestru.ezi I. a II.oddělením přestávka. Ceny míst:
lože 10 K, křeslo a tribuna 2 K, sedadlo I. tř.

K 160, sedadlo II tř. 1 K, sedadlo na galerii
50 b, parket 5O h, parter 40 h, studentský, vo
jenský a dělnický !stek do parketu 40 b, do par
teru 20 h. Začátek přesně o 7. bod. večer.

Divadio v Borromem. Chovancivyššího
gymnasia sehrali se slušným zdarem Šamberkovu
vlasteneckou bru „Josef Kajetán Tyl“.

Vell.é sneho. Podzimek letošní většinou
v jasu slunečním, Jako na jaře. A aprchnc-li,
jenom povrch půdy se zvlaží. Země utvidlá, že
nemožno ji kypřit — prameny vysychají. Nejlépe
to viděti na Labi, které v Hradci Kr. u pražského
mostu lze přejíti. Širokým korytem valí se řeka
jeko v měikém potoce, kde každý k“men, písek
nad hladinu vodní vyráží.

Bezplatný praktický kurs pro in
tarsování dřova bodlá za přispěnívyučovacích
sil c. k. státní řemesl, školy na Kladné uspořádati
ve dnech od 27.—29. prosince městské průmyal.
museom v Hradci Král. Súčastniti se mobon mistři
trublářští, řezbářští a soustružničtí, rovněž jich
starší tovaryši. DPřibláškypokud místo stačí, při
jímá do 30. listopadu ředitelství průmyslové*
musea v Hradci Králové, Mimomistním nema
jetným účastolkům kurau udělí kuratorium přimě
řenou podporu.

Prof. Hasarykovi do zápisků. Jest
tomu právě rok, co jste se, alovutný mistřa, lo
potil na schůzi v Adalbertinu důkazy, že protestanté
předčí kulturně, mravně i hospodářsky katolíky.
Po roce odehrával se minulý týden v Berlíně kan
dální proces, kde vybrané smetánce protestantských
krahů bylo vrženo ve tvář a dokázáno obvinění ze
zvířecích skutků, které nepáší ani pobavé. Jářkal!
Slovutný mistře, zapište si tato fakta do svých
zápisků, abyste je, až pojedete zase někdy nepři
praven na nějakou schůzi, mohl předvésti jako
pádný doklad povýšenosti pokročilých protestantů
nad zpátečníckými katolíky.

Z čítársy městsk, průmyslového
musca v Hradci Králové. Čítáran naršil
vilo v měsíci říjnu v 18. přístupných dnech 765
osob. V čítá, č : žádáno a použito na 688 „žá
danek 518 svazků knih a 662 předlohových děl
8 více než 18.000 jednotlivými tabulkami. Domů
zapůjčeno 296 osobám 233 evazků knih odbor
ných a 1103 předloh. Do okolí 19 osobám 30
unih a 684 předloh. Čítárna a knihovna musejní
otevřena jest v neděli od 10 do 12 had. dop.,
ve středa od 4-6 hod. odp. a v úterý a pátek
od 6—80 hod. večer, Za přispívající členy mu
sea se přiblásili: SI. Růž. Pospíšilová, p. prof.
J. Huml, p. odb učitel V. Janeček zde a p. H.
Srdínko, zem. a říšský poslanec ve Svob. Dyo
říe.. Do knihovny věnoval p. dr. A. Ippen 3
svazky a pl. M. Řeháková 73 pohledníc, vyda
ných vlastním nákladem. Dárcům díky!

Oznamování úmrtí. Při nynějšímzpů
sobu oznamování úmrtí v městě, roznášením parte
zilzenci pohřebních ústavů, dovídáme 8e o době
pobřbu mnohé vážené osohy často jen náhodou.
Nedostanou oznámení úmrtního někdy ani ti, jimž
se dle přání příbuzenstva nebožtíkova mělo dc
dati. Z té příčiny bylo vysloveno častěji již z mnoha
stran přání, aby se oznámení úmrtní dávala na
lepovati na obecní návěštní tabule, jako je zave
deno ve městech jiných.' Kdyby se snad ani výloh
neušetřilo, docílí se aspoň toho, že den a hodina
pohtbu budou známy v celém městě v pravý čas.

Živnostenský spolek řezníků, uze
nářů, obchodníků dobytkem a masem
pro Hradec Králové a okolí konal dne 24. a 28.
října t.r.dvě schůze, na kterých bylo jednohlasně
usneseno postaviti lednici, stáje a kolny pro vozy,
jelikož za nynějších smutných poměrů a velkého
poplatku v měst, ústředních jatkách není možno
existovati. Předběžné plány byly svěřeny k vy
pracování p. staviteli Černému.

V Opatovicích u. IL.založenaorganisace
strany katol. lidu v Čechách. Svolána byla za tím
účelem důvěrná schůze do hostince u „Šanderů“,
kdež promluvil vsdp. Dr. Fr. Šule z Hradce Krá
lové. V řeči své vyložil jasně organisaci katol.
lidu a vybídl, by katolíci k organisaci přistoupili.

vadp. dra. Šulce jakož i živá debata, která
budila zájem všech přítomoých, rozdělila poslu
chačstvo na dva tábory: pro a proti organiBaci.
Jední volali: „organisace oebnde!“ Druzí: „orga
nisace bude“ Během další debaty nepřátelé or
ganisace katolické povolili a připastili milostivě,
aby si to tedy katolíci rozmyslili. A toho chtěli
jeme dosáhnou... Ať tedy přemýšlejí, zvláště mladí
lidé svedení špatným tiskem, kde jest pravda. Ně
kteří si to rozmyslšli již před schůzí, jiní během
echůze a k organisaci přistoupili, většinou mužové,
a dosud přistapují. Ti ostatní ať tedy rozmýšlejí,
kdyš jest jim dovoleno aspoň volné myslet. —
První brázda vyorána, semeno zaseto; Bůh dá, že
bude hojná žeň!

Z Dobřemte. (Zdravý vzduch.) Sloupce
Oavěty lidu“ vyhledal si známý pán, aby pro
evil svou radost nad zdravým vzduchem, který

prý zavanul u nás. Zdravý vzduch vidí v tom, že
našel ve zdejším listonoši neprozřetelného násle
dovníka v hrubém chování se k našemu p. faráři.
Páni, kteří by rádi všechno řdili, sami nemobouce
svésti nic proti panu faráři pravdu a právo bájí
címu, usmyslili si sbaviti bo veřejné úcty tím, že
budou se k něma ve veřejnosti schválně hodně



dreně chovati. Jeden z nich přímo p. faráři do
očí řekl: My Vás. budeme pronásledovat, že nikdo
před Vámi ani nesmekne, a svědomitě dle toho ge
řidil. Účastníci různého jednání v záležitostech
školních k. př. při komisionelním jednání o stavbě
školy žaslí nad tím, jak takový „vzdělaný“ pán
dovede se ku knězi chovat. Náš listonoš Bedopálil,
že mu nemoblo být sleveno z farníbo pole. Pan
farář sám se ho ptal, chce-li si pole za starou
cenu necbati, ač jiní nájemci, ježto došla pach
tovní smlouva, sami v čas o ponechání svých dílců
požádali a jiní o dílec Voalařův se hlásili, ba i
více nabízeli. Ve svá prudké povaze proved! sku
tečně nozdvořáctví, nad kterým srdce některých
pápů radostí poskočilo, zato však mnoho jiných
prostých lidí patřičně odsoudilo. Pan Voslař sám
svou chybu uzasl, neboť dobře ví, že jeho nad
řízené úřady, kdyby si uražený duchovní stěžoval,
dívaly by se aa jeho nepromyšlený skutek jinak
než „Osvěta Lidu“ a její velectěný dopisovatel.
V onom dopise libuje si pan dopisovatel, že se
zapomnělo na dopisy v Obnově o našich veřej
ných záležitostech a v duchu se snad raduje, že
se podařilo prohlášením v Ratiboru uveřejněným
a správou velkostatku (kdo je to?) podepsaným
zalepit veřejnosti oči. Ba ne! U nás hrubé na
dávky dopisovatelům Obnovy nikoho nepřekvapily.
Hrubostí se u nás ode dávna chrání cpaní vlastní
kapsy z cizího. A že v Oboově bylo do písmeny
vše pravdivé, víme také. Jinak by byli póni, jichž
se dopisy týkaly, věděli pomoci si nějakým para
grafem. Dnes saděujeme veřejnosti my, že u nás
opravdu zdravější vzduch vane. Činebylo to za
vanutím zdravého vzduchu spravedlnosti, když pan
velkostatkář, byv deputací čeledínů upozorněn,
musil zakročit, aby čeledínové 4korunový měsíční
jím povolený přídavek opravdu -dostával bned,
kdy jim patřil, aby bo někdo, chuďasům ani nic

. peoznámiv, neschovával, až půjdou ku konci roku
ze služby ? Ba ještě zdravější vánek mobilzavanout,
kdyby bývala administrace „Práce“ na tom pevně
stála, aby se vyšetřilo, kdo že na vzdor základním
státním zákonům se mohl opovážit a sváděti ji
ného, aby listovní poštu adresátům nedodával!
Bylo mu pak snadno v „Osvětě lidu“ se chlubit,
že „Práce“ chodila šimahemzpět. Na takové velko
paneké jednání fouká ale podle trestních para
grafů tak ostrý vítr, že až suché loupání z tobo
může být.

Pravdomlavnost dopisovatelů do
„Osvěty Hdu.“ Chrudimský dopisovatel napsal
o knězi dr. Huidkovi do „Osv.l.“ lež na lež, jak
vysvítá z následající opravy, ktercu napadenému
byla nucena „Osv. 1.“ 26. ijna uveřejniti: „Není
pravda, še jsem řádovýmjezuitou, ale jestpravda,
še jsem světským knězem diecése budějovické.
Není pravda. že jsem se přistěhoval do Chradimě
hned se čtyřčlenným ženským personálem, ale jest
pravda, že se starám o vzdělání avých dvou ne
dospělých sestor, které navštěvují měšťanskou školu
v Chrudimi. Není pravda, že vyučuji českým dě
jinám po jezuitsko, ale jest pravda, že vykládám
české dějiny dle platných instrukcí a dle kniby schvá
lené vys. ministeretvem. Není pravda, že 80 hádám
ve společnosti, ale jest pravda, že jsem dosud
v Chradimi vžádném hostinci, ani v jakékoli jiné
společnosti nebyl. Není pravda, že „potírám“ Bílka
a Husa že prohlašuji za kacíře, ale jest pravda,
že jsem o dějinách Bílkových ani o Husovi vůbec
s nikým nikde nemlavil. Není pravda, že vysedá
vám ve veřejné čítárně a že odtud vyháním atu
denty, ale jest pravda, že jsem vůbec ve veřejné
čítárně ještě ani nebyl. Není pravda, že si v této
věci vypomáhám svým špiclovstvím, nemaje naděje,
že bych se zákazem navštěvování veřejné čítárny
při konferenci neprorazil, ale pravda jest, že na
větěvovati veřejnou čítárnu bylo dle $ 19. řádu
disciplinárního atadentům zakázáno hned při čtení
disciplinárního řádu, tedy v době, kdy jsem ove
řejné čítárně chrudimské vůbec ničeho nevěděl.
V Cbrudimi, dne 22 října 1907.* — Zároveň
v témže Čísle otištěna úřední oprava ředitelstva
c. k. reál. gymnasia chradimekého, zníž vyjímáme:
„1. Není pravda, že na místa dobře kvalifikova
ných, ba vzácných sil učitelských, jež odešly, bý
vají dosazovány síly, jež v tak mnohem obledu je
nabraditi nedovedou, ale jest pravda, že na místa
odešlých professorů byly vesměs dosazeny síly
řádně kvalifikované, takže tím škola nijak noutr
pěla. 2. Není pravda, že v osazování na gymnasiu
jest systém, jenž by snad mohl sabespečiti volby
ve 2. sboru, ale jest pravda, že sbor čítá kromě
suplujících stejně jako dříve jen 2 členy,kteří
jsou v IX. bodn. třídě a volí ve 2. sboru; ostatní
jsou vesměs v VII. a VII. hodn. třídě a volí ve
sboro I. 3. Není pravda, že by se sbor neujímal
středoškolských extensl, ale jest pravda, že ředitel,
jsa členem sociální komise, již dvakráte nabízel
extense, t. j. přednášky, jež by obstaral sbor. Ne
došlo-li k nim, leží vina jinde, ne ve ebora.“ —
V dalších řádcích očišťuje ředitelství Čest ra.
Hnídka podobným způsobem, jak s hora vedeno.
Opravy byly příliš výmluvné, příliš věcné; a-tak
si Hajnův žurnál ani nemohl postesknouti, že musí
k vůli $ 19. opraviti všecko. Aby sklíčená redakce
„Osvěty 1.“ aspoň poněkud svůj velice mrzutý
ústup kryla, zkrouóeně dodala: „K opravě p. prof.
Hoídka dodáváme, že jsme v této nemilé věci byli
mystifikování jedním z naších dopisovatelů, který
p. prof. Hnídka neznaje zaměnil někoho jiného za

jeho osobu. Pro budoncnoet jsme učinili náležité
opatření, aby podobná mystifikace pebyla již možná.“
—Tak? Konečněopravduf Jame velicepřekvapení.
Coš pak už p. Hajn nemohl odělati nápravu dávno?
Vždyť v únoru t. r. ve zprávách z Chrudimě jsme
četli zcela podvodnou správu, jak prý „páter So
botka“ „na Sklepích“ ve schůzi Štval, jak tam
balamotil, jak při tom farizejsky kroutil očima,
nutil se do pláče atd. A zatím v ten den dp.
Sobotka vůbec nikde nebyl. Mazaná„Osv.
1.“ neslibovala tehdy žádné nápravy, poněvadž
k tomu nebyla přímo fysicky nucena. Napadený
kněz, nechtéje se s „Osv. I.“ mazati, neposlal 0
pravy — a proto si myslela redakce: Po lži se
ústa zavroa jako po pravdě. Moji věrní jsou už
tolik v touze „po pravdě“ vycvičení, še katolických
obranných odpovědínečtou. Nač tedy kaziti dojem?
— Teď však byla jiná. Ale jak se dělá „Osv. L“
při svém dodatku ke všemu komickou! Prý dopi
govatel zaměnil někoho jiného za dra. Hnídka!
Koho -- kobo jen mobl tak podivným a přesně
střiženým způsobem zaměniti? A proč při své
„nezn losti“ podvodný dopisovatel hleděl charakter
duchovního hned tak eprosťácky zlehčovati? — A
jestliže pokrokáteká liška najednou z nezbytnosti
slibuje polepšení, proč už dávno neučinila nápravu
v příčině dopisů z Hradce Král.? Jak dlouho ještě
bude se stavěti „Oav. 1.“, jako by nevěděla, jak
nízce a drze podvádějí dopisy ty veřejnost?

Oslava abrahamovim spisovatele
vdp. Frant. Jiř. Košťála. Ač vdp. farář
Košťál nepřál si žádných blnčných ovací, tož přece
nedalo mi kněžstro vikariátu rychnovakého ujíti
příležitosti, aby neprojevilo svému spolubratru
k jeho abrabamovinám hold své lásky a upřímného
přátelství, Proto zavítal veškeren vikariátní kléras
v pondělí dne 28. října do Tuskula skuhrovského
p. faráře, aby osobně s milovaným kanovníkem
a vikářem vedp. Kleprlíkem tlnmočil své blaho
přání. Mimo jiné přijel také bratříček oslavencův,
dobře známý český missionář vdp. P. Accorsius
Košťál, definitor a kvardián františkánského klá
štera ze Zásmuk, a přítel páně farářův vdp. děkan
Domaštuský z Dobrušky s p. kaplanem Moravcem.
Ta pohorská pokročilá obec skubrovská byla svěd
kyní, jakým sympatiím a lásce se těší její da
chovní správce netoliko v kollátuře, nýbrž io
svých spolubratří kněžských. Bylo právě 12 hodin,
kdy za brobového ticha ujal se slova rodák sku
brovský, kunsistorní rada vsdp. Rozínek ze Skalky,
líče zásluhy oalavencovy jako duchovaího správce,
spisovatele a Biřitele opravdové bratrské lásky ve
vikariátu; přeje mu, aby dlouhá ještě léta kráčel
v Šlepějích svých předchůdcův P. Ehrenbergra,
Rubína a dr. Henčla. Tklivá a klidná promlava
pana konsistorního rady byla provázena stále sou
hlasem. Jménem celého vikariátu promluvil k 0
slavenci několik upřímných a lichotivých alov vadp.
kanovník Kleprlík. Ve vikariátu rychnovském jest
starým zvykem, že knóz, který dovrší 60 let věka
svého — abrabamovin — obdrží k opatrování
sošku představující starozákonníbo Abrahama.
Vdp. farář Poli z Lukavice, který až dosnd „Abra
hama“ ve zdech svých hostil, odevzdal onu sošku
v ruce vdp. Košťála, který ji tak dlouho podrží,
až zase některý jiný kněz ve vikariátě BO. roka
dosáhne. Dojet, se slzami v očích děkoval osla
venec řečolkům za upřímný projev bratrské lásky,
za pozornost a překvapení, jež ma spolubratfí
připravili; slíbil, žei na dále bude povinnosti své
k sv. církvi avlasti plniti, Konče praví, že dnešní
den nevymizí nikdy z vděčné jeho mysli. Odpo
ledne zavítal do fary vysokorodý p. baron Kčnigs
warter, patron kostela, aby tlnmočil jménem svým
i jménem churavé své choti milenému p. faráři
avé blahopřání. První přípitek pronesl p. baron p.
faráři 8 přáním všeho dobra pro dobu příátí; p.
farář připii opět p. baronovi a jeho vysokorodé
pí. choti, velebě jejich šlechetnost a soucit 8 chu
dým pohorským lidem. Vadp. kanovník Kleprlík
— miláček to celého vikariátu — líčil v- delší
promluvě p. faráře jako vzor kněze avlastence,
poctivce nejryzejší povaby, člověka zlatého ardce.
Konečně vzpomněl vdp. vikariátní sekretář a děkan
Čížek z Dobré churavého sekretáře vdp. Šrámka
z Neb. Rybné, přeje mu za souhlasu všech, aby
jej Bůh vbrzku usdraviti ráčil. K této tiché do
mácí slavnosti došla celá spousta pozdravných do
pisů a telegramů; též různé cenné daryposlány
byly oblíbenému povídkáři a humoristovi. Přes
200 gratulací spočívalo na psacím stolku, u kte
réhož oslavenec tolik krásných a napínavých po
vldek napsal. Blahopřáli církevní hodnostáři, čelní
čeští spisovatelé, básníci a umělci, čtenářské be
sedy, katolické spolky, deputace místních spolků,
obecní starostové, čestí i němečtí učitelé z pohra
pičních obcí, nesčetná řada kněží, kollegové te
stadií gymnasijních ij. Vlastenecký farář P. Košťál
ze všech těch sympatií seznal, že nepracoval na
darmo, že práce jeho oceněna. A s tímto blabým
vědomím může směle překročiti práh své padesátky.
Končíme slovy, jež tak rád P. Košťál k svým
spolubratřím pronáší: Lásko bratrské a ne fari
sejská, zdstaň vždy s námi!

Wivad. ochot. jednota „Tyl“ v IBych
mově m. IK. pořádáv pátek dne 1. lstopadat. r.
ve prospěch zařízení divadla div. bra: „Děti kapi
tána Granta. Výpravná hra dle J. Veraeova ro
mánu v 7 obrazich. Znr *val Dr. A. B. P. Za

čátsk přesně o půl 8. bodině. Konec o 10. bod.
V mesiaktí účinkuje ot. badební spolek „Dalibor“.
Ceny míst obyčejné, dělnický lístek 20 h. Před
prodej lístků na Číslovaná sedadla laskavě obstará
p. Josef Říha, obchodaík v Rychnově n. K.

Z Rychnova m. a. Pan prof. Chyský
přišel na nás s $ 19., abychom mu uveřejnili 0
prava. Ale oprava ta má takovou formu, že bychom
ji mobli beze všeho odložiti. Aby však viděl, že
nejsme tak zlí, shrnujeme zde všecky podstatné
body opravy k našim tištěným zprávám hledlct.
Tedy p. prof. Chyský praví, že v Solnici při před
pášce „O sebevzdělání“ nenazýval kněze „černými“,
není pravda, že jim nemohl přijít ma jméno; ne
půjčuje svým žákům tendenčních koih we zaškrta
nými místy, neposlal p. regenschoriho k stadují
címu na universitě ae vzkazem. aby neříkal nic
o přednášce jeho na faře, nepředstavil se oktu
vánům před započetím předaááky. — To jsou
v podstaté opravy páné professorovy. Tedy jen
něco málo z našich zpráv opraveno — a K tomu
jak! Natno několik našich nových poznámek. Znovu
se nám sděluje atoz několika stran, že p. Chyský
opravdu se studentům v oktávě představil. Dále,
paue professore, Boad se badete ještě panatovati,
že jste půjčoval i menším žákům kniby, v nichž
ae nemluví právě pochvalné o Jesuitech u pod., 4
že v téch koihách některá místa byla zatrhána.
Loyálně sami nyaí doznáváme, še při předuášce
v Solnici p. Cbyský nenazýval kněze „černými“ a
že neposlal p. regonschoriho s uvedeným vzkazem.
Pokud se bám nově sděluje, mluvil p. Cb. dosti
opatrně, ale protikatolická tendence byla zřejma.
—- Leč zatím ještě některé vóci. Kdopak Lo na
př., p. professore, seděl při kandidátní řeči dr.
Reyla se svojí paní na galerii, volaje při samé
přednášce „Hanba jim“? Vaše láska a snášelivost
k nám dokumentována i jinak. Když se konaly
na hřbitově obřady církevní nad rakví žáka, 8me
kali lidé šmahem, jen vy jste musil učiniti vý

jimku. Dáváte-lijiš novyspělým terciánům pro vycházky thema „o českých bratřích“, proč jen tak
horlivě se nestaráte, abyznali slaton dobu Kariovu?
My si rozhodně nepřejeme, abyste vychovával
mládež v názorech jednostranných. K židům si
mlavte, jak vám libo; vždyť vy jim stejně neu
blížíte! Katoličtl rodiče však mají právo žádali,
aby jejich synkové nebyli syceni neogvědčenými
theoriemi moderními. K tomu nejste na gymua
sium povolán.

% Dašle. (Neštěstí.) V krátké době událo
se v Dašické farnosti několikero neštěstí, zavině
ných dílem lehkomyslností, dílem neopatrností.
Dne 2. Hjna udusily se v Lánech u Dalic 2 malí
chlapci dělolka Jindřicha Spálenského, sloužícího u
p. J. Šafaříka, rolníka. Hoši našli sirky, v nepří
tomnosti rodičů rozdělali oheň, jebož kouřem 8e
udasiti. — Doe 15. října nechal rololk z Koštěnio
p Jos. Kučera jen malou chvilka bez dozoru státi
v Husově ulici avó koné, kteří se okolo jedoucího
motoru ulekli o tryskem pádili na velké náměstí,
kdež mrvu dobytkem roztroušenou smétal do ko
lečka chudý příslušník dašický Antonin Macas;
nežli Macas splašeným koním z cesty uskočiti mohl,
povalili jej tito a tak těžce zranili, že za hodinu
vypustil duši, — Obě zmíněná neštěstí dovršena
neštěstím třetím, jež stalo se v noci o 1. hodině
s neděle na pondělí dne 21. říjaa ve zdejším ca
krovaru. Devatenáctiletý dělník Fr. Koubek z Dašic
neopatrnost pustil s kalolisu (jenž se nalézá
zrovna vedle velkého, setrvačního kola) něco cu
krové šťávy na zemi; chtěje pak tato odkliditi,
akloazl po vlhké podlaze a přišel levou nohou do
setrvačního kole, jež jej v několika okamžicích,
než zastaveno bylo, v pravém slova smyslu roz
lámalo. Lová noba u kolena utržena, pravé bedro
úplně rozdrceno, všechna žebra pravé stranyzpře
lámána a v levém boku veliká u hlaboká rána
způsobena. V tomto hrozném stavu setrval nebo
žák bezmála tři bodiny za strašných bolestí při
plném vědomí; byl sv. svátostmi zaopatfen a das
99. t. m.za velkéúčastipohřben.—Ještě cakr.
varoí dělujetvove zmíněnéodudaénoci66nevEpa
matovalo z neštěstí, jakého jevištěm nebyl zdejší
cukrovar od r. 1870, co Btojí, přihodilo we za ne
celé dvě hodiny neštěstí drahé, jemuž — jak 6e
právě dovídáme — padl tóž sa oběť mladý život.
Okolo třetí bodiny v noci I8letý dělník J. Tuček
s Práchovic neopatrně zacházel řemenem na trans
migsi, která žene tak zv. Šneka; pravá ruka do
stala se mu pod řemen, který mu všecky prsty
rozmačkal, raku ne dvou místech zlámal, s ramone
vyvrátil a značnou ránu za pravým učbem způsobil.
Po obvázání zdejšími lékaři byl těžce zraněný
Taček udrezen do pardabské oemocnice, kdež prý
ranám utrpěným podlebl. Ve všech čtyřech pří
padech vykonána soadní pitva 8 vyšetřování savo
deno.

Z Hronova m. E. V neděli dne 27.října
konána byla schůze volných myslitelů v Hronové.
Měl býti konán velký tábor lidu, ale hejtmaaství
jej zakázalo, poněvadě by na náměstí, kde byl
projektován, omezoval pasáž. Odbývána tedy ve
fejná sohůze, na kterou sehnání byli kultursě
proslalí sociální demokraté z celého okolí,kteří
měli sobě vlastním spůsobem sokundovati ve
likému volnému myaliteli Roučkovi, redaktorovi

Rouček přišel, bade
Se ukasovati v sále hostince „U mosta“. Tím či



pili volní myslitelé reklamu větší, než kdyby bylí
ukasovali světové panoptikun sa zvuků šalmají.
A Rouček tábil. Není divn — vousatý kněz z církve
vystouplýJe přecevelkou svláštností, jskou viděti
málokde. Sešlo se proto plno sociálních demo
kratů, aby poslechli volného myslitele. Myslím, že
byli sklamání, stračně sklamání. Mysli jejich, rka
žené nevěreckými sociálně demokratickými novi
nami, nedotkl se kazatelský tón exfaráře Roučka,
jeuž blásal „čisté“ učení Kristovo a potíral ná
boženství katolické. Při opravdu dojemných mí
stech, v nichž Rouček líčil vznešené učení Kri
stovo, ušklebovali se posměšně; při každé narážce
na kněžetvo, Řím, kostel, chrám, kříž hřmotně
přizvukovali. Bohužel p. Rouček kázal se takým,
jako volní myslitelé vůbec. Nerozumí dějinám
vůbec, logika jeho dělá kotrmelce. Dokázal to při
replice na řeč p. sekretáře Mužíku. Tenkrátce
vylíčil ta všechnu potměšilou a ošemetnoa povabu
volných myalitelů, kteří farizejsky popírají, že
nečiní útoků ne náboženství, nýbrž na církev a
při tom bezobledač potírejí každý náboženský cit,
hnutí a nadšení, kteří proradným čarnalistickým
způsobem ničí věc dobrou, ideální kydáním hany
na osoby. P. sekretář Mužík ukázal také správně
na nedůsledné jednání těch, kteří velebí nadšení
prvních křesťanů v katakombách a každý církevní
úkon, spěv, modlitby, způsobem římských Neronů
napadají. Katolický řečník doznal, že doch doby
klerikalismus vyvinul, že byl a existoval však
také u církví jiných, protestantských, pravoslavné
a židovské. Náboženství Kristovo však, náboženství
katolické není takovým, jek je p. Rouček líčil, ono
jest tim jediným prostředkem, jediným tmelem,
jímž spojí se český národ a uhladí se protivy a
hravy ostré, tím různým štvaním vyvolané a vy
tvořené. Při řeči katolického mluvčího ukázali 80
ciálví demokrati svou vzdělanost. Zrovna šíleli,
když přivedl důvody p. Roučka ad absurdum. Pře
kříkoval, takže přědsedající musel několikrát vy
brožovat, že schůzi ukoněf. Po řeči p. sekretáře
Mužíka vyvatal znova p. Rouček a teď to začlol
Ne rozamovými důvody, nýbrž všemi nedokáza
nými případy problematickými, novinářskými házel
potupu ne šíj katolické církve. „Není na světě
farára, aby si držel kuchara“, Drozd, případy
Judovy a Ločníčkovy, zločiny, o jakých nemá
býti mezi křesťany aní mluveno, to byla trest páně
Roučkovy repliky. O židovekém klerikalismuani
muk, jeo to řekl, že Sv. Otec má uloženy peníze
u Rotbechilda(?), že nějaký maďarský biskup ne
chal si své pastýřské listy peáti od židovského
sekretáře (?) atd. Ovšem soc. demokratům bláto
chutnalo, ale lidem slušnějším vyrážel se stud
rděním na líci. Pan Rouček dokázal eprávnost pří
gloví, že, klesne-li vzdělaný, klesne bodně hluboko.
Tak hluboko, jako pan Rouček, nejsou ani ti ne
vzdělaní soadruzi, kteří po schůzi p. sekr. Mužíka
brabým spůsobem insultovali, chtějíce vyvolati
rvačku, krev, Nevyvrátil redaktor „Pravdy“ ani
jediné pravdy od řečníka katolického tečené, vy
myki se obratně a vzal útočiště k tomukalu,
jakým plní sloupce svého lista. Po doslovu, kterým
vysýval jeden volný myslitel, aby lidé pamatovali
na „Bílou Hora“ a přispěli nějakým haléřem na vý
loby schůzí učiněné, fenomenální tato protiklerikální
schůze ukončena. Což nemohl p. Ronček dle vzoru
svého „nezištného náboženství“ přijíti přednášet
zadarmo? Museli se na něho ti chudáci, svedení
soc. demokraté, skládati po krejcara? Inu, pane
Roučku, je to takó měšec, co myslíte? Pochybu

„jeme velmi, že rozumní občané, ať už jakéhokoliv
smýšlení, odešli ze scbůze p. Roučkem přesvěd
čení, upokojeni. Avolní myslitelé? Nu, ti ať věh
a žebrají do Čepice dále.

Schůze vo Zbraslavicích m Kutné
Hory. Ocitl jsem se za osobnímisálešitostni
onebdy v Kutné Hoře a co mne padlo do očí.
bylo oznámení přednášky „o otázce náboženské
v minulosti a přítomaoati“, kterou v Sokolovně
pořádal epolek studentů a mladých pánů zvaný
„Sázavan“ a na které se měl ukázati p. L Kaonte,
býv. kněz a nyní kočovný řečník „Volných my
slitelů“ z Prahy. Myalil jsem, půjdeš 8e podívati
na krajana a poslechnouti, jak Bi v tom novém
úřadě a povolání vede. No, zvedla bo ta Praha
náležité. Nebožka matka, ta dobrá, zbožná žena,
co by asi zaplakala, kdyby ho tak viděla kázati
proti tomu, k čemu ho vedla a vychovávala My
alím, že ty rány, které tu sasaroval církvi kato
lické, cítila by v srdci, jakoby ji byly zasasovány.
Přítomným mladíčkům, mesi nimiž bylo viděti
potomky těch, co táhli z Egypta, a sousedům
vyzoání evang. se to ovšem líbilo a povzbazovali
bo, jen aby do toho řezal víc. Z vášných mužů

| města i okolí jsem tam neviděl nikoho. Vrátil jsem
" se domů rostrpčen a tu maní mi přišla do rakou

knížka, kterou mi před časem dal náš p. děkan,
byly to „Časové úvahy“ č. 9., a tam jsem četl,
jak tentýž p. Kunte, ještě knězem,napsal: „Libe
rálové vesměs, sociální demokraté srší nenávistí
proti náb. katolickému. Není to nepřímý důkaz
pro pravdu katol. náboženství, neni to nepřmý
-důkaz proto, že Jiberaliemus Be snese dobře se
šidovstvím, © Jluteránstvím, s kalviniemem atd.,

Jen ne s vírou katolickon?“ (atr. 17., A o několik
řádek dále „Křesťanství katolické jest posila slab
ších a pravá láska k blišnímu.“ Na str. 18. pc
ikračuje: „Je to smutná dobe: athelsté chtějí pro
Jspírati národu a spasiti společnost: doredou to

asi tak, jako člověk, který hladovému podává na
ta'fsí otrávenou buchtu a říké: jez, jez, abys se
majed' . . .“ „Přečtěte si plátky A la: Český nčitel
— Školský obzor — Osvětu lidu a listy podob
ného kalibru a stroate nad tím, kam nás chtějí
přivésti tyto plátky! Ale pardon, odpusťte, tento
kráte radím vám k nedobré věci. Nebeřte těchto
plátků ani do raky: pošpinili byste gel“ Tak
vida, povídám ai, dnes p. Kunte s autory,čtenáři
a odběrateli těchto plátků pořádá protikatolické
schůse. Pomyslil jsem si, spad by bylo dobře,
kdyby p. Kante přemýšlel prvé, než bade mluviti
o otázce náboženské vůbec, trochu více o své
otázce náboženské ve své minulosti a přítomnosti,
neboť mluvil-li takhle před někólika lety, kdo ví,
jak zas bude mluviti za několik roků a zdaž na
něm nevyplní ge, co napsal v téže knížce na 5. str.:
„Ovšem človék může znenžíti své svobodné vůle
a nesloužiti Bohu: ale Bůh jpřes to zůstává jeho
Pánem, ale jsa shovívavý — dopřává každému —
i vzdorovitému služebníku svému času ku pokání
a polepšení života. Kdo pobrdne toato shoví
vavostí Boží a neažije času ku pokání — bade
míti co činiti se spravedloostí Boží.“ — Krajan.

Z Renova mad Doubravkou. Pokro
kový klub, založený u nás několika p. učiteli,
evangelíky a egrárníky, při čemžovšemblabovůle
projevena byla i několika, ač to nebývá zvykem
v oněch kruzích, dělníkům, pokud jsou sociální
demokraté neb aspoň radikální oárodní dělníci,
pořádal důvěrnou schůzi, k níž, aby to táhlo a
účinkovalo, pozval redaktora Kunte z Prahy. Ne
byli bychom si této věcí ani všimli, protože po
řadatelé jsou u nás příliš prokonknuti, než aby
kdo se dal pod jejich velení, kdyby nebylo dopisu
v „Pravdě“, který mobl by naši veřejnost posta
viti do komického světla, a k tomu jsme příliš
dobrými patrioty, než abychom nechali naše město
sesměšňovat. P. dopisovatel, bobatý sice na fráze,
ale chudý na myšlenky, vyzvedl celou schůzi na
událost prvého řádu, která způsobí takový převrat
v našem okolí, že snad sluníčko místo nadŽelez
nými horami bude teď vycházeti nad Vysokou.
Místo onobo několik set čítajího moožatví, dopi
govateli na nule nezáleží, v pravdě sešla se řada
„kollegů“, trochu evangelíků, Bociálních demokratů
a typických nosů a k tém držel Kunte řeč, která,
jak to při dobrém tupadlském ani býti nemůže,
vzbudila nadšení mezi čtyrmi stěnami hotelu p.
Brudrova, ale stísněnost za hotelem a při návrata
domů. Aby však výlevy citů pro řečníka poněkud
časně neproplýtvali jeho nynější oslavovatelé slo

pisovatelem katolického ©časopisu brněnského
„Hlídky“, napsal před 6 lety. Na str. 168. a 169.
psal Kante r 1902: „Jsem přesvědčen, že „kleri
kalismus“ ve špatném svém významu není od „Času“
a všech tak zvaných antiklerikálních llstů a stran
tak tuze nenáviděn, jak ony se tváří; naopak jeat
jim vítanou podporou k jejich boji proti ktestan
skómu katolictví . . .“ „Čas“ ze dne 25. prosince
vznáší na moe a „Hlídka“ otázku, co prý udělá
me, jestliže Církev ty opravy neprovede a prová
děti nebude! Lituji, že jsem nečetl odpovědi, a snad
ubodnu tu odpověď, řeknu-li, že „Čas“ je pře
avědčen, budeme-li důslední, octneme se Bami
v bnatí „Los von Rom“. — Ujišťaji však, že „Čas“
se mýlí. Já zcela rozhoduě vyslovují 8e proti ra
dikaliemu, který zavrhoje se zlým i dobré. To je
přece odpověď. Církev římsko-katolická chová
v sobě zjevení Boží a pravdu Boží: ale tento
poklad je v rukou lidí, kteří sami o sobě nepo
třebují býti právě dokonalými, ačkoliv by bylo
dobře, kdyby jimi byli. A coš. nebudon-li! Pak je
to sice politování hodno. ale není čo šádný dů
vod, abychom savrhlí nauku Syna Bošího! To jest
oábled „Hlídky“ a můj“ Tak mluvil Kante před
5 roky a kdoš ví, jak bade mluvit po 6 letech|
Proto trochu stadených obkladů by na ten enthu
siasmus neškodilo, aby nebylo z toho za nějaký Čas
— babylonské zmatení. A to je zlá věc, pání vědí.

Z Golč. Jemíkova. Naše veřejnostmá
se v poslední době čim zaměstnávati. Nastal novi
nářský boj mesi Golč. Jeníkovem a Čáslaví, totiž
mezi některými předáky těchto měst a při tom
skoro občanská válka v samém Jeníkově. Odcházel
od nás nedávno panu lékárník Thon, muž pro
svoji společenskou i občanskou povahu milý a vá
fený, a protože byl předákem „Sokola“, uspořádal
mu spolek loučení na večírku, k němuž zváni byli
někteří pánové a pominuty byly řady těch, kteří
sice pozvání býti mohli a snad měli, ale pozvání
nebyli. Mezi těmi i korporace, jako městská rada
a obec. sastapitelstvo. P. Dr. Tesař z Čáslavě,

B za žapu sokolskou,dal na jevosvé převapení, že z městských činovníků není tam nikdo
a tím roznítil požár, který, několika „šikovnými“
články v „Pravdě“ živen, hrozí nyní přepáliti
všecko spojení mesi oběma městy a jest charakte
ristickým dokumentem jak nepatrné váci mohou
míti dalokosáblé následky. Aspoň netají se u nás
nikdo s uraževých předáků, že dovedou dáti čá
slavským pánům odpověď, až vi přijdou pro z08
mení důvěry. A tak snad Čistě společenská věc
bude míti účinek v politice. Konstatujeme tu poubá
fakta, ač bychom mohli uvésti doklady, že offóra
tato má pozadí velmi posorabodné a velmi osobně

svláště když se « toho, jako u nás zrovna, „příte

Jičkové Jida“ radostně těší. Přáli bychom si jen,
aby aspoň, když už musí býti boj za humny, doma
nastal pokoj a svornost. Té máme potřebí na výsost
a proti komu — není třeba uvádět.

Z Habrů. „Č S:ráž“, pov'stná zdejšími
„obl“ dopisy, sase si na nás vzpomněla. Lká a
naříká nad kandidátní listinou volební do ob. za
stupitelství a bouří se nad tím, že navržen a volen
bude farář, řed. Z. a odb. učitel S. Že so brozí
faráře, tomu při pokrokové duši se nedivíme;
každý kněz takovému volnému mysliteli jest trnem
v oku, zvláště když si všímá avého povolání; a
že se hrozí řed. Z, to nás při lásce pokrokářů
také nepřekvapuje, neboť pokrokový učitel, to je
většinou, jak to dobře Šlejhar charakterisoval,
člověk, který by se pro školu a ve škole „roztrhal“
a pro néhoš jsou ředitelové zbyteční, ba přím?
urážkou paedaggické horlivoati. Ale co nás pře
kvapuje,že se pouštíd odb. učiteleS Tonpřece
poktokovým kollegům nepřekáží. [au, bydlí prý
v městě teprve pár let, tedy méné než učitel zdo
mácnělý, starý. Dopisovatel jest patrně vynálezce
a obhájce „práva vysezovacího“ — práva vzácného,
výtečného, v pravdě pokrokového Bylo by dobře
si to zapamatovati a také všade prakticky prová
děti a to hned třeba u 018, V našem okrese a
celém sousedství. Pokroková akademie mudájistě
za tenble nález první cenu! S nalíčeným rozhoř
čením také připomíná, že jsou kandidováni židé.
Jest-li tak bude míti „Č. Stráž“ v Kollně z toho
opletačku, a jent-li tak i jinde židé učiní z toho
kabinetní otázku pokrokové Atrany, na, děkuji
pěkně. Pokrokářeký antisemitismus, to bude rámus !
Nechť je dopisovatel i jeho zpravodajové bez Sta
rosti, my si v městě našem dosudbez jeho rozumu
dobře vedli, a povedeme si dále. Z toho jej hiava
bolet nemusí, starost o vlastní záležitvstí by mu
lépe avědčila.

Besolace katolického lida v Hum
polel. My důvěrníci strany katol. lidu, shromá
ždění na schůzí v Humpolci dne 23. října t. r.,
vyslovujeme nelibost nad tím, že poslanci strany
agrární, záčastnivše se osobně sjezdu „Volné my
šlenky“, aneb zaslavše pozdravy písemné, postavili
se zjevně do služeb anarchistů, soc. demokratů 8
vůbec všech stran protináboženských a tím jako
zrádci ukázali se vůči náboženskému smýšlení

vyslovujeme naprostou nedůvěru a roztrpčenost
agrárnímu poslanci za náš venkovský okres 64.
Josefa Hyršovi, který nás na schůzích v příčině
smýšlení náboženského vlastně obelhával A stavěl
se jiným, než skutečně dnes jest. — Důvěrníci
okresu bumpoleckého, dne 23. října 1907.

Z Humpolce. Tlak budí protitlak! Ne
dávoo svolal si schůzi veřejnou do Jiřic agrární
posl. Hyrš, aby na ní bil do Sdružení katolických
zemědělců a ostonzel tamního faráře a poslance
řlšského Milona Zárubu, který prý denuacoval
MUDra. Janovského, pokrokáře z Červ. Řečice, u
arcibiskupa pražského! V jakých rukou pan po
elanec Hyrš jest, nejlépe patrno z toho, že za
předsedu zvolen pokrokář a volný myslitel z Ham
polce MUDr. Jirásek, známý svými ustuvičnými
soudními přelíčeními! Pokrokáři v Humpolci pů
sobením „různých náčelníků“ dopracovali to tak
daleko, že Sokolovna byla ve dražbě prodána ně
mecké záložně| A jako to dopracovali ae Soko
lovnou, tak to dopadoe i s jejich činností veřejnou
(obchodník Vlasák žalován pro urážku na cti to
váraíka Dítěte), zvláště budou-li míti v popředí
takové vůdce! V „Osvětě lidu“ na cti utrhání, po
mluvy, klepy — toť strava pokrokového listu a
čestný úřad dopisovatelo z Humpolce! Že máme
okres dobře organisovaný (i přes štvaní „Osvěty
lida“), o tom vědí dobře nepřátelé naši, neboť
nesčlelně mnoho psali „o klerikalismu“ jak v „Čase“,
tak v „Osvětě 1.“ A přece i v druhé volbě mezi
Adamovským a sgr. Hyršem dostal náš kandidát
katolický (ačkoliv letáky pokrokové šířily nejhorší
věci o Sdružení) o 500 hlasů více než Hyrš,
8 nímž se spojili soc. demokraté a „pokrokové“
Jivly! Aby ješté více organissce 80 upevnila, 8v0
lána byla schůze dae 23. října do Humpolce, do
které dostavili so všichni důvěrníci z okresu ham
poleckého. „O organisaci rolnické“ promluvil pěkně
p. J. Adámek, rolník z Vojtěchovau Hlinska. Po něm
ujal se slova P. Milo Záraba a promluvil „0 po
litické sitnaci.“ Zvláště velice zajímalo všechny
přítomné rakousko-uherské vyrovnání. Všichni dů
věrníci přislíbili konati náležitě své povinnosti a
svolili si za předsedu okresní organisace p. J. Váňu,
rolníka a starostu z Kaliště, za místopředseda p.
J. Daňka, rolníka a důchodního zJiřic. Do výboru
zvoleni důvěrníci z celého okresu. Výbor scháseti
ae bude v určitých lbůtách. Ustanoveno též ko
nati přednášky po celém okrese. Důvěrníci zvláště
alíbili, že budou pilně na stráži, když objeví 56
ve vesnici řečaík „pokrokář“, a ihned o tom U
vědomí výbor, aby druhé neděle mohla se činnost
„nepokroková“ náležitě lidem objasniti a ukázati,
včem ten pokrok „volné školy“, „volné myšlenky“
a „Masarykiemu“ záleží. Sohůze za boořlivého
volání „Zdař Bůb“ skončena. — Dne 27. října
přednášel ve Všeodbor. sdružení křesť, dělnictva
v sále „na Kocourku“ 0 10. hod. dop. „oofdsce
dělnická a organisací mládele“ p. Frant. Vesecký,
zámečník « Hronovan. M. Večer pak pořádána

„přáte!cká sábava.“ Čemu 60 divlme, jest to, že



sdejší intelligence naprosto nevšímá si tak důle
žitého spolku, jským jest Všeodb.sdruženía katol.
spolek „Svornost*! Když pořádají soc. demokraté
každého roku divadlo neb spolkový ples, tu intel
ligence podporoje všemožně jejich zábavy! Ne
závidíme, jen se divíme tomu zvláštnímu měřítku!

Z Čenké Bělé. Mladý spolek katol. mlá
deže pro Č. Bělou a okoli uspořádal v neděli dne
27. t. m. místo obyčejné musiky, která vždy na
„mladé posvícení“ bývala, věnecek spojený s tom
bolou, výstapy atd. Výsledek věnečku byl neoče
kávaný. Již ty překrásné dary do tomboly nás
překvapily, sejména od pí. Sajfertové, choti zem.
poslance, paní Požárových, sl. Pleyelové, pí. Fie
dlerové atd. Účastníky byl prostorný, vkusně upra
vený sál „u Fiedlerů“, jakož i obě přilehlé míst
nosti plničký. Z pozvaných bostů poctili nás svon
přítomností naši příznivci mimo jiné hlavně p. Fr.
Šajfert, velkoatatkář a zemský poslanec a paní a
slečnami, členové obecního výboru s p. Vojt.
Fiedlerem, starostou v čele, pí. Fiedlerová, chot
p. starosty, p. Fr. Požár, starosta záložny 8 paní,
dp. J. Ruml, farář, p. Fr. Kurš, správce, p. A.
Rakušan s paní, p. J. Rakušan, p. G. Požár, p.
Fr. Teal, p. Venoovský atd. A ta mládež bělská
snad přišla všechna a z okolí veliké množštví,
zejména z Kr. Vsi a Kojetína, — Členy spolku
překvapila el. M. Fiedlerová bílými karafiáty. —
S tancem střídaly se zpěvy a solové výstupy,
které vzbuzovaly blačnou veselost, zejména vý
stupy p. V. Valenty, sl. Ž. Málkové, p. Fr. Vese
lého, p. J. Jakoše atd. — Nedivno tudiž, že tato
živá zábava dlouho ee protáhla. Přišli na zábavu
i někteří předpojatí, ale potom veřejně prohlásili,
že nečekali, že se dovede naše katol. mládež tak
ušlechtile baviti a že neznáme roždílu jeden mezi
drahým. Bylyt zastoupeny mezi námi všechny
vrstvy a přece cítili jeme se rovnými 8i všichni,
A snad Be nám podaří, že odvyknem těm oby
čejným muzikám sprostým, že podruhé zase budou
následovat podobné slušné zábavy. Podotknouti
sluší, že pozváni byli na věneček téměr všichni
bělští, až na malé výjimky, ale přece některým
byla ta naše zábava trnem v oku. Snad proto, že
jsme spolkem katolickým? — Proto ale stále roste
náš počet. Již jest nás hochů 70 ve spolku a jen
co srovnáme předběžné věci, zahájíme čilou čin
nost, kteréž nám, Bože, žehnej!

Z Kolíma. VIII členská achůze lidového
spolku křesťansko-soc. v Kolíně a okolí koná se
v neděli dne 17. listopadu t. r. o 3 hod. odpol,
v sále zámecké restaurace. Program: 1. Řeč aví
tací, pronese sl. Voříškova, 2. Po proslovu před
sedy předneso báseň „Hochův slib“ el. M. Mě
šťánkova. 3. „O programu strany katol. lidu
v Čechách“ promluví vedp. dr. Fr. Šulc, kanovník
a kons. rada v Hradci Král. Přístup mají členové
a jimi přizvaní hosté.

Sjezd českých měst v Kolině. V ne
děli dne 27.října sjeli se v Kolíně zástupci ze
173 českých měst. Učelem sjezdu jest organisace,
která má zastaviti úpadek, ku kterému za ny
nějších poměrů víc a více míří naše samosprávné
obce. Obce mají mnoho povinností, jež na ně pře
devším stát vkládá; není však příjmů, následkem
čehož přirážky stoupají hrozně. Musí se tu státi
důkladná reforma. Samospráva musí ge rozšířit,
zdokonalit. Za tím účelem ustanoven stálý pra
covní výbor, sestávající ze 13 sjezdem zvolených
členů, jenž bude prováděti usnesení sjezdové,
Jednati jménem měst českých e činiteli zákono
dárnými a vládou, svolávati občasně sjezdy pra
covní, starati ge o další organisaci. Schválen or
Ganisační stata' sjezdový, a zvoleny i stálé pra
covní sbory: právní, finanční, školský a sociální.
Příští sjezd konati se bude v Praze.

Z Dobrušky. Pro velikou pozornost vě
novanou Vaníčkovi pokrokáři nějak zapomněli
kontrolovati jednání vlastních lidí. A tak se nyní
klube na světlo jistá velice mrzutá „trubičková
aféra“. Příště více. — Začátek stavby místní
dráby vyvolal v obvodu kolem nádraží Čílý sta
vební ruch. Na jaro připravuje se již několik
staveb průmyslových závodů a obytných slavení.
Otázka stavby radnice zatím utichla, jelikož pan
stvo pokrokové za svůj groš ji podniknouti ne
chce, a obecní pokladna jest na to slabá.

Různé zprávy.

»„OBNOVU« VPRAZE
dostatiIsevkmihkupectvíp. FrantiškaHovorky
vŽitnéulicía oprodejinovinp.MVlčkana

Příkopech.

Němacidále so vdříuají 5 gormani
amjících židů. Na valné hromadě„Sidmarky“,
jejímiž předními členy jsou c. k. ministři Marchet
a Derachatta, promluvil předseda (dle zprávy
„Nár. listů“ = 22. října) tato slova: „Jenom ná
rodní myšlenka jednotí nás, a protož můžeme mozi
sebou potřebovati jenom to, co nás jednotí, nikoli
co nás rozlučuje. To jest také důvod, pro který

"stojíme a státi musíme na stanovisku plemenném.
Neboťjednotí také vyvinutý cit plemenný. Baga
odlišuje nás od Semitů přirozeně ještě ostřejí než

od Slovanů. Slovanská raga vlastné žádná není (!!),

méně emíšeni 8 částkami jiných národnosti, a jed
notlivé odrůdy (11!) jich jsou tím ušlechtilejší, čím
více severako-germánské krve v žilách jich koluje
a tím méně cennější, čím více přijaly krve turan
ské, mongolské, turecké a hunské. Se semitskými
Židy — a jen tato semitská národnost přichází
pro vás ve zřetel — nespojuje nás však žádné
příbazenatví, oni jsou ode dnů perského Kyra
svými kněžími čistě vypěstěný národ naprosto ne
arijského smýšlení a cítění, jemuž germánská
bytnust provždy zůstane nepochupenou. Všude,
kam se vetřeli, působí ničivě již ode dvon tisíci
letí. Jsme nucení naléhavě žádati svých místních
odborů, aby to měly na paměti. Naše stanovy vy
elovují přece dosti zřetelně, že se spolupracovnictví
židů zříkáme“ — Tak vida! Ani za cenu pilné
germanisace nechtějí Němci dále ae bratříčkovati
ge židy. A vědí přece, kdo blavně svým vlivným
kapitálem zvlášť udržuje nepřirozený národnostní
ráz Vídně. Vědí, kdo velice horlivě platil oa Šul
frajn, na lapání českých dětí do germanisujletch
škol. Dobře mohou pozorovati, kdo blavně udržuje
německé školy v Praze, kteří lidé nejhurlivéji na
vštěvují německé divadlo pražské. Dobře mohou
věděti, jak i v ryze českých městech židé okázale
němčí. Dobře se pamatojí, kdo pořádal ve Vídni
proti Havlíčkovi a Riegrovi největší štvanice, kdo
udržuje nepřirozený německý ráz Brna a Čes.
Budějovic. A proč jen vynikají poměrně Němci
hospodářským postavením v Rakvusku nad Slo
vany? Poněvadž židovský kapitál blásí se valnou
většinou do tábora německého. Německá žarnali
stika v Rakouska až na malé výjimky jest v rakou
židovských, atd. — A přece jenom Němci vidí
v židech spojence nepřirozené, chtějí přenecbati
jejich přátelství jiným. Zato však naše oficielní
vlastenecká epolečnost pr-následuje české katolíky
a židům se klaní — Maďaři tak hned se ještě
židů nezřeknou. Potřebují jejich veliké moci k ú
tisku národností jiných a zvláště ke krutému pro
následování Slovákův. Nutno ovšem dodati, že
ethnografické rozamy předsedy „Stidmarky“ o
Slovanech vzbuzují úsměv.

Učenee Chamberlaine ©Haocklovi.
Vlastně už není potřebí dokazovati šarlatánetví a
vědeckou nepoctivost Haeckla, který chce svými
materialistickými „výzkumy“ porážeti názory kře
stanské. Bylať již Haecklova „věda“ odsouzena od
borníky na 40vo vzatými. Jelikož však posud po
krokáří chlubící se vědou, ale ve skutečnosti alídící
po všem, čím by mohli ve svém fanatiamu proti
katolickém naší církvi uškoditi, na Haecklovy zá
sady poukazují a o nich poučají, uvádíme dodatkem,
že Chamberlaine ve své nové knize o E Kantovi
oazývá Haeckla Don Guijotem moderní přírodovědy.
Praví též: „Haecklův obraz o světě krok zpět do
mythologie (bájesloví) nejhrobšího zrna; hrubého
proto, že nevychází intuitivně, ze síly názoru, nýbrž
£ odporu a opposice a poněvadž — na rozdíl od
mytbologil národů z doby jich dětatví — její
symboly (známky) nesouhlasí ani 8 názorem ani
s logikou. To není ani rozlišování ani věda ani
filosofie, nýbrž mrtvorozený bastard všech tří.“

Vojtěch Prelssig odhodlalse rosprodati
sbylé výtisky svého alba barovných leptů osobám
úvěrvechopným na mírné měsíčaí ep'átky. Cena
výtisku 500 korun. Podmínky sdělí na pošádání

naje z eine na Král. Vinohradech, Chodská ul.íslo 7.

Důležité pro všecky katolíky, zvlá
ště organisevamé. Diecésníkomitéorgavisační
v Hradci Králové vydalo kolky organisační po
2 hal. Zajisté že všichni uvítají tuto novinku a
budou jí všemožně při každé příležitosti používati a
podporovati tak 6vojiorganisaci, Kolky lze objednati
za hotové nejméně 50 kusů u organisačního ka
tolického komité v Hradci Králové, Adalbertinum.
Kolky lze dáti na pozvánky k zábavám, koncer
tům, na vstupenky, účty, memoranda, zboží, snou
benky, děkovací karty, plakáty, členské knížky,
legitimace, dopisy, pohlednice, vyhlášky atd. Spolky
katolické, důvěrníky všech organisací prosíme, aby
si zakoupili do zásoby tyto kolky a v drobném
je prodávali při každé příležitosti.

tato náleží k nejobávanějším horečnatým nemocem
osutinovým; jest to nemoc nakažlivá,jež může býti
přenesena z nemocnéhona zdravého. Jsou však
také případy, o nichž nelze dokázati
předchozí styk s nemocným; také se stává, že
někdo přenese nákazu od nemocného na sdravého
a sém při tom neonemocní. Nemoc ohlašuje se
pravidelně vrhnutím a vysokými horečkami. Děti
nemají chutí k jídlu, atýskají ai na bolení blavy,špatně
epí s blouzní; v těžkých případech bývají zachváceny
křečemi. Na to objevuje se vyrážka, obyčejně
nejprve na přední dolní části krku a horní části
prsou, odkndž rozšíří ee v několika hodinách na
obličej i na celý trap a končetiny. Podstatný ros
dil spály od spalniček Je ten, že osutina opálová
jest sřejma již po několika hodinách od začátku
nemoci, kdežto při apalničkách vyrazí oButina te
prve čtvrtý den. Osntina udržuje 8e v lehkých
případech 3—4 dny, v těžkých 7—9 dnů, načež
počíná olupování. Pokožka loupe se v celých cí
reoh i malých kouscích (jako otruby) nejprve na
krko, později i jinde. Loupání toto (trvající 2 až

4 týdny) jest tak význačné, že rosposnání zpály
jest mošné dle toho i u nemoci vlastné jiš proběhlé.
Proti nemoci samé není svláštního léku; nemocný
nemá do tří neděl lóžko opouštěti. Pečlivé čištění
a vyplachování úst, dutiny bitanové ano i noša
některým roztokem desinfikujícím uchrání mnobdy
nemocného před nemilými komplikacemi (zbnisání
šláz, difterie v krku, zánět ucha). Za pokrm do
poručaje se v době nemoci hlavně mléko (svařené),
čímž hledíme zameziti hrozteímu — při každém
případu spály —zánětu ledvin. — Vyňsto z „Do
mácího lékaře“, kterého sa pomoci proslulých od
borníků redigaje Dr. Panýrek. Uvádíme odborný
názor o spále £ toho důvodu, že nějaký zdejší po
krokářský zdravotník vykládá v „Osvětě lidu“
svou nevědomost, aby z ní vytloukal kapitál proti
b. Borromaeu, jako by vždycky spála šířila se
nákazou a jako.by bylo lze bakcil apálový uměle
udržovati po kolik měsíců v domě jako zárodky
štěnice. Zvrblost pokrokových vzdělanců jeví se
čím dále v horším světle a volá po energické
očistě této společenské nákazy, která ohrožuje
zcela zřejmě naše města.

Nevé ukázky soclalistické vzdělá
vací práce. Janovský z Mar. Hor chtěl kaporalí
u hokyně Bonoré jsblka zs pět prstů. Kdyč na při
volaného strážníka host s lacinébo kraje ještá se 0
bořil, byl zatčen. Ale dělsl rámus. Proto atrášník
savolal si va pomoc několik lidí. Již všek se vybrnali
podnapilí sondrnzí « bospody,s aby dokázali,jak jim
záleží na průchodu práva, volali: „Soudrabu, nedej
sel“ Janovský však přece dorlečen na policii a se
štváč skými soudrahy zavedeno bude soudní vyšstřo
vání. — V dělnické pokárně v Šamberce byl soudruh
Bittner s»městnán těžce od 5. hodiny ráno do 4. hod.
odpoledne. Leč jakkoli kloral únavou, nařídil ma nad
soudruh, aby pracoval ještě od 8 h.več dod h. ráno.
Pěkaá osmihodinná práce! Bittner ověsm neposlechl a
proto okamtitě propuštěn z práce; žaloval a ž. soudu,
8 soc. demokratická pekárna odtouzené k 23 K
katy. — Horlivý agitátor rudých J. N. v Boskovicích
poranil si při dráse raku, tek šete stal ka práci ne
schopným. Jeho rudý zeť L. V. při prosbě o pomoc
ho vybnal z bytu, a organisace soc. dem. mu nedala
taky nic. Vyjádřil se: „Tolik jsem ae vo volbách napra
coval pro Veňka, aby byl svolen, tak še jsem nemohl
ani spáti, jsk mně osud Vaňkův lešel na srdci, ale
t Č mám ze to! Když jsem nyní mrzáž, tak se Da
mne ani nepodívá a nic mi nedá ani jeden s těch
pánů výborů, kteří mne potřebovali každý den,kdyš
jsem byl sdráv. Takto jsem nucen býti živdebrotou |
A tak tento dříve tolik horlivý socialista chodí nyní

na oběd — k jeptiškám. 16Na ochramu rolaletva. V uplynalém
právě zasedání sněmu královitví Českého přijat zákon
o selských statolob, jimž se má dostati ochrany dě
dické. Statky ty, aspoň 5 bektarů (26 měřic) výměry
mající, « čistým výnosem kstastrálním od 100—1600
K, mají býti povašovány za dostatečné, aby ašivily
rodinu selekou; statků, které až rodiny nevytiví, není
co ohrániti. Zákon chrání těchto středních utatků při
přecbázení k noróma dědici. Najitel má právo odpo
ručiti statek jednomu nebo všem dětem, skrátka koma
chce. Zákon nastapuje v platnost jen tehdy, není li
ustanoven dědic. Ale sákon tent> obrání i dělice, aby
při přejímání statku nezabředl asebo nebo statku ne
zničil. Statek takový právoplatně připadnouti může
jen jednomu dědici, který poslední vůlí určen, nebo
který má na dědictví první právo. Dědicové mohou
také neněsti se vósti statek společně. Společenství je
doroleno, ue však jeho dělení. Pro případ dědictví
sákoo arčaje, če pouze jeden dědic nastnpuje vo vlast
piotví celého statku. Ťento pak ostatní spoludědice
masí vyplatiti přiměřenými podíly. Podíly vyplatí se
poaze v takové výši, aby statek nozatížily tek, še by
Da něm stala se všeliká Šivnost nemošnou. I když
vsniknoa spory o podíl a soud se obopí rossusování,
komisse, která povolána bude odbadnout výšípodílů
epoladědických, nesmí podíly vyměřiti podle běžné
kupní ceny a podle cslé renty statka, nýbrž, řídíc ae
sic katastrálním výnosem, vezme cenu statka bodné
níže a podíly proto vyměří pod mírou prostého dělení
po rovnu. Rozdělí se tedy mezi spoludědice mnohem
menší částka, neš jskou představujecena etatku; snad
pouze poloviční osna jeho, anad i móaě. Atyto podíly
spoladédické nemasí ze ihned vyplstiti, nýbržposky
taje se pro ně lhůta 10 let. Teprv po té lhůtě můde
býti žádáno zs okamžité eplacení podílu. Před tou
dobouvěsk se dlašný obnos podílu může dáti knihov
ně na statku zajistit. (Pro snedný s laciný úvěr, po
třebný na aplátky podílů, má vypomoci zemská hypo
teční banka, která i semí ku výjimečným sřelelům
úvěra oprávněna bude. Přejimatela dědic statku masí
ne však zavázati, če statku do 10 let neopustí. Kdo
by jej prodal, rosparoeloval, nebo novými velkými
dluhy satíšil, musil by ao vzdáti všech dosavadních
podržených a přidělených výhod. Společní dědici mo
hou vsdáti se společného držení statku, nikoliv všsk,
aby při jedinečném postoupení dědickém mohli pos
ději reklamovat spolusprávu společnoune ně. — Z
kon tento jeat velmi dobrý, jenše zabrání dělení v málo
případech. .

Nejnovější statistika náboženskýchdle A. H. Keane v milionech: křesťanů
848-8, v Asii 196, v Afrios 5:1, v Americe

116, v Australii 4, dohromady 493'9. Ztěchto Hímeko
katolického vyznání v Evropě 160, v Asii 8"5vAfrice
1-9, v Americe 67, v Australii 0:9, dohromady 2226.
Protestsntů v Evropě 86, v Asii 1, v Africe 08,
v Americe 50, v Australii 81, dohromady 149*9. Pra
voslavných v Evropě 03, v Aeii ©, v Africe 0/08, do
hromady 98:03. Arménů, Syrů, Malchitů, Koptů, Abos
sinů a jiných křesťanskýchsekt v Evropě14"3,v Asii
4, v Africe 8, v Australii 0-03, dobromady +188. —
Židů v Evropě 65, v Asii 0-26, v Africe 0748, v Amos
rice 0.3, v Australii 0016, dohromady 65. Mobame
dánů v Evropě 6-76, v Asií 160, v Africe 40, v Au
skralil 0026, dohromady 2058. Větší je počet Hindů
a Sikhů, totiš 907-6, většinou jen v Auil. Přírršenců

vys
v"Evropě



Badhy, Laotse a Konfatee čítá se na 430. Pohanů
v Asii 10, v Africe 125, v Americe 14, v Australii
16, v Evropě 0.04, dohromady 1566. Všech společně
498 křesťanů a 1006 nekřesťanů.

Kurs pro umělé sklonářství (skládání
akla do olova) budepři technolog. průmyslovém masenokohodol a šivnoat. komoryv Praze « celodenním vy
ačováním v době od 35. listo,adn do 21. pro
since. Vyučováno bude: skládání do olova, odbor.
kreslení a měřictví, kalkolaci a nance O materiálilou.
Školné 41 K bude oněm posluchačům, kteří předloší
vysvědčenínemajetnosti (kolka prosté), prominato, Při
hlášky dějí se nejdéle do 16. listopada přiblašným
listem, stvrzeným příslušným epolečenstvem. Blankety
přihlešných listů vydá k ústnímu neb písemnému po
žádání kancelář tecbnologického prům.mueca Praho
II, Purkyňova al. č. 6. Posluchač přijmouti Ise nej
výše 10. Pomůcky a materiál opatří museum a výběr

rací v karea provedených zůetano majetkem musoa.
Štipendia poskytují nemajetným posluchačům kursů
maseálních na písemnou, kolku prostou žádost pří
elušné okreení výbory, městeké rady 2. obchodní a
divnostenké komory.

Lišáctví sec. demokracie v úských.
Národohospodářský referent „Hlesn“ píše: „Nikdo se
jistě nenadél, če naší socialisté problání, že přechod
soukromokapitalistické výroby ve státní není na čase!
-Onnení podle nich pro dělnictvo ani výbodnější. Stát
prý dělnictvo stejně vyssává jako soukromí podnika
telé. — Socialistická skopina na říšské radě je vůbec
ve velikých nesnázích. Věsobecným volebním právem
vešlo do sněmovny poslanecké tolik skupin a stran
v pravdě demokratických, že předhánějí se podávajíce
návrhy takové, jaké by jinak poaze socinlisté podá
vali. A „nejsilnější strana sněmovní“ nemá tak opravdu
co děla:. Její návrhy podávají jiné. A poněradž ne
může přece přiznat, če by nókterá jiná strana teké
měle pravda kromě ní, proto mnsl býti volky novolky

roti nim. Aleona to dělá ještě dikovněji: mluví proti
návrhu, vytýké navrhovatelům nenpřímnost a doma
gogii — ale blasuje pak pro návrh. Tak bylo i při
návrhu o postátnění dolůr ubelných. Není na čase,
není výbodno, je nemístno v dnešním státě, přípustno
bude aš v s0c.-demokratickém—ale konečněhinsovat
pro ně možn) už dnss A to jednou ne (proti pilaosti)
a podrahóano (pro věc sama). To jest opravdu bos

ná, ba zoufalé politika.“

Černobílá příšera. Takový název nešo
brožurka, ktsrá účinným poutavým spůsobem působí
na dětskou mysl, nabadajíc ji k pochopení významu
hesla„Svůj kovéma“, jinými slovy ko kaporání našich

českých výrobků a a českých obchodníků. Ve 14dnech
bylo brožarky této rozebráno 200.000výtisků. Jednot
livé české firmy odebraly ai několik desetisíců exem
plářů, jež daly rozdati dkolním dítkám. Aby zároveň
na sebe apozornily, daly si na sadní strana brošarky
svoji rsklama nebo svoje razítko. Je přirozeno, še po
vídku čte dítě v rodině, vypráví o tom tuto,
co četlo a jest tak nepozorovaně příveleno k poznání,
že hesle „Svůj k svóma“ jes: o nás svatým příkazsm.
Od dětí pak snadno ss „nakazí“ i rodiče. Brožura
zasílá 100 kusů ea 2 K, 1000 kasů sa 20 K, 10000
kusů za 200 K Obchodoická jednota v Brně, Budolfova
ulice 20.

Výhody pastvím konečněse azaárají vkru
sích chovatelů plemenného dobytka a tím lepší čnsy
nastávají krajinám hornatým, kdež 5e pastviny 28
chovaly. Uznává se všsobeoně, že chovem dobytka
v chlérech sice docíleno výsledků skvělých po stránce
užitkové, ale soačaené se tím vychovalo plemeno chou
lostivé, náchylné k neduhům velice nebezpečným, A
že třeba mladý dobytek plemenný chovat ns paství
nách. Nestačí jeo večlivé ošetřování a krmení, nýbrě
nutaě je !aké mláďa'ům opatřit volný pohyb vovzdaší
venkovském. Třeba dobytka více pohybu Da vzduchu,
aby se zlepšilo dýchání, vývoj plic zdokonalil, lepší
krev těla opatřila, vůbec více se vyvinaly plíce a
ardce růeným pohybem ma pastvě, jež také zažívání
mlepšnje a chat badí pohybem v čerstvém vzdachu.
Té4 účinky slunečního ovětla jsou peocenitolné. A

„směny v počasí, střídání lepla, děšť a vítr o'užuje
tělo a prospůšně působí na vývoj jeho, takde zříso
vání družstev salašnických u nós má velikou budouo
most s mělo by se všemi činiteli nailovně podporovat.

Katolický spolek selský v Solme
hradeku má v této zemi, čítející pouze 180.000
obyvatelů, 11.000 členů! Ze 137 venkorských obcí
v celé zemi jest 182 obcí organisováno v katolickém
spolku selském. Co jest možno vSolnobradska, dá so
provésti čilým poučováním a pootivou, důstojnou 8g:
tací i u nás. Jen neohroženě vpředl

Přednášky přátelkatolické kultury.
Podsimní cyklus zahájen bude ve čtvrtek dne 31. Hijns
t. r. přednáškou vldp. Dre. Karla Vrátného: „Dante
Alighieri, básník světového názoru křesťanského“ —
Další přednášky následovati budou ve Ibůtách týden
ních a obsabovati budou následojící themata: Dr. Al.
Laog: „Ange'us Silesine. Německá mystika v poměra
k Ohorabínskéma poutalku.“ — Dr. Josef Kratochvíl:
„Dnešnímyšlenkovéprondy.“—Malíř EmilVacovský:
Dětva, její lid a kultara.“ — Dr. Karel Vrátný : „Sv.
atefios Siennská a její liaty.“ — Cestovatel Alois

Svojsík: „Katoliciemn kaltara americká.“ —Dr. Jos.
Kratochvíl: „Oněkterých zábadách apiritismu.“ —
Cyklus konati se budo v „Červeném sále“ rostaurentu
„Loavre“ na Ferdinandově třídě, vědy ve čtvrtek večer
v 7'/, bodin. Vatap jest volný. Přivedení hosté bandou
srdečně vítáni, Jednotlivé přednášky budou oznámeny
v denních listech, zejména však v „Novém Věka“,
jehož redakce veškeré poptávky ochotně vyHaí. — Za
poředatelstvo Vilém Bitaar, inženýr, Praha-Libeň č. 444,

Věely ma vrcholu věže. V Kriši(král.
Saské) měla býti s věže sňata koule na vrcholu věže
pod křížem umístěná za účelem nového pozlacení
Práce tato nabyla všsk tak lehkou, nebot v kouli u
andil se během lóta roj včel, který malé štěrbiny
v kouli používal za česno. Po delší námaze gdařilo
se konečně včelyz jejich vzdušného příbytku vyslr
naditi. V konli bylo nalezeno veliké množství meda
a voska, který byl odmánou pokrývači za přestálou
námabu a za několik žihadel, jež mu včely ochotně
uštědřily.

Cyklus přednášek v prům. museu
v Hradel Král. zahéjen byl ve čtvrtek dne
24, října přednáškou p. řed. Lad. Haněla: O vý
znama průmyslových musel. Přednášející obmezil
se vo výkladu svém na význam místního musea
a vylíčil vznik a rozvoj jeho. Zajímavou byla
výstavka plánů na stavbu nové budovymusejní,
která vzbudila zájem přítomného četně shro
mážděného obecenstva. Ve čtvrtek dne 31. října
přednáší p. inž. R. Urban: O chemickém zpraco
vání dříví, ve čtvrtek dne 7. listopadu p. dr. Ot.
Klampar: O krajkách, ve čtvrtek dne 14. listo
pada p. inep. L. Weigner: © úkolech a cílech
chlapecká i dívčí pokračovací školy živnostenské,
v neděli dne 17. listopadu o 3. hod. odp. p. říd.
Fr. Růssler: O parních turbinách, ve čtvrtek dne
21. listopadu p prof. B. Mádl: O umění bytovém,
ve čtvrtek dne 28. liatopada p. dr. V. Schuster:
O obnoveném řádu živnostenském a dne Ď. pro
since sl. F. Srpová: O reformě ženského oděvu.
Přednášky odbývají se v čítárně průmyslového
musea v budově c. k. odb. školy v přízemí
v levo při volném vstapu. Začátek v 8 hod. več.

Dikůvzdání.

Slarnému Všeodborovómu sdružení křesť. děl
niotva v Hradci Králové. Vzdávém nejvrouonější díky
£e laskavě mi udělenon podporu v nezaměstnanosti
při stávce zedníků v Litomyšli. Tím bylo mi zpomo
ženo, če jsem nebyl nucen vatoapiti k vůli podpoře
do organisace sociálně demokratické, což jest proti
méma přesvědčení. Ačkoliv jsem nebyl ani členem
Všeodborového sdružení, přece se mne ujalo. Proto
volám z vděčnosti: Zaplsť vám to Bůh.

Frant. Zedník v Litomyšli.

Ctěný výbore Všeodb. sdružení křesťan.
dělnictva!

Eladu sobě za sron povinnost vsdáti oík za
udělení podpory v mé nemoci po 56 dní trvající,
kterou jsem vždy správně obdržel. Tadíň odporučuji
vřele tento dobrý spolek sloušící ku blabu veškerého
dělného lidu.

Stanislav Foxa, ©.k. nadstrážník.

Listárna redakce.
Do Pardabie, Opočna, Dobrašky,

Verměřovie, Nmlřle. Až v příštím čísle.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 26, Hjna 1907. 1

nl pšenioaK 17 80—19 20, dita K 15'40—18'60, ječme
neK 11:40—13200,prosa K 10-00—18'00, vikve K 12*—

,

14—, hrshu K 22000—00—, ora K 620 —700
K 38-—40—, Jahel K 2800—24—, krop K

20-00—40:00 bramborů K 2-90—8-20, 1 hl jetelového
semene bílého K —— ruského K — — 86
mínka červ., K 118-———, 1 bl. jetelového 1$——
máku K 40'00—, Iněného semeneK 00——00"—, 100
kg žitných otrab K 1600——00, 100 kg pšeničných
otrub 14:00—00—, 1! kg másle čerstvého K 312
—2-83, 1 kg másla převařeného K —m —,
1 kg sádla K 184— 0'00, 1 kg traroha K
0-28—0-32, 1 vejos K 0'07—0'08, 1 kopa okurek KO —
0:00, 1 kopa zelí K 2-00 — 400, (1 kopa kapasty
K 1:60—2:90, 1 pytel olbule K 400—4-40, kopa drob.
zeleniny K 8-80—6'00, 1 kope mrkve K0:36— 040,
1 bečka hrašek K 400 — 12—, 1 bečka dvěstok
K 6-60—800, 1bečka jablek K 6:0—11:— Na týd. obilní
trh v Hradai Králové dne 26. října 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 8355 hektol., šíta
810 ječmene 428, ovsa 636, pross 8, vikve 0, hra
chu 00, čodky 8, jahel 6, kran 00, jetelov. semínka
1, lněného semene 0, máku 275. — 9.) Zeleniny:
zelí 140 kop, okurek — kop, kapusty 70 kop, cibuls
40 hl, drob. zeleniny bě kop, mrkve 30 pytlů,
brambor147'/, bl, saláta 0 kop. — 3) Ovoce: jablek
71 hl, brašek 11bl, šrostek bečok 16. — 4) Drob.

dobytka: vepřů 6 kusů, podavinčat 600 kusů, kůzlst1 kns.
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35 pro práce kostelní :: .„B a fonografy, | Kreičík
desky a válce J. MUNIAKA VYHRADCI KRAL, |:

y ; ——————--" PěrIDONÍ€.286. || V PRAZE,

nejovvědčenější Doporučujese slušně P. T. dacho- obeřeký“ ZAnod ký,venstva k provedení nměleckých prací,| i a řezbářský,
gasolinové lampi jako:old, komtelen,kitlalospe.| :

žá těl vědnic,Božíchhrobů, křížovýchcest | Pisárna a dílny na Letné čisto ota-vr.a rová esa « reliefech,soch ovětch,krocifiksů, Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

v hojném výběru a nejlev- rémů M M. klonů četyjo 8 oi oky, ie, kášlemyy
něji nakoupíte u firmy 4 ooědníce , nůrámemlustry, pulOpravuje a obnovuje staré ky atd. dle slohu ostehů, řesanér maobrazy,

v kostelní práce. premie,/fam oře aK ver ní. nany tek a
Josef Ježels, Výkr ; žádání Paročnínáknákroey,crvenníks rozpočtyberplatněa

elektrotechnický závod Yřreny G rozpočly na pošádán Renovacestarýcholtářů a kostelníchsařísení.v Hradci Králové.

Akciovýkapitál K 4,000.000-— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
i: devis, valut atd. Výměna kuponů.

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.

ml P v g 5

m © Záložní úvěrní ústav |
š v Hradci Králové. 8

a m = 5

| Vklady 18/808280: ABO,dne vomon oi

I Stavvkladů koncemčervenoo K19,722.19170.

! Telefonč.9, Filiálka v Semilech. Telegram:»Ústava.

CU
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Veškeré knihy, hudebniny a časopisy
jsou stále na skladě.Založ.r.1ISON.

(Bývalý závod Pospišilův.)
O naprosté správnostia solidnosti svědčí

stoleté trvání závodu.

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. "SOSI"4F01vZ

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

'úpní pramen v Rakousku veškerých

zoolel, parameniů
orádla, praporů, příkrovů, koberců a
zovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
úvodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
x výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8".

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.
Cena knihkupecká:. —'a

. 68hbrožovaný
vázaný v poloplátně . . «
vázaný v celoplátně . .. 68h
vázaný v celoplátně se zlaceným

křížkem -< < © + +

vydání na velinovém papíře vá
zaný celý v kůži se zlaceným

kří . K180

nynějším nejdůstoj.
W biskupemDr.J.Doubravou"asol. +7álemo *

em a ořízkou . .

Užívání „Oltáře“ J. M.

A MaAŤízem.o.
(Vix Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kvinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32)
dostati lze 1 kus za 3 hal. — 60 kus

za l K .

w biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

NÁBYTEK
— A —

KOBERCE
dle nejnovějších návrhů
za tovární ceny a za
nejvýhodnějších podmí
: nek dodávají spojené:

A NOVOTNÝ

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!

Legitimace u.
do důvěrných schůzí

dle S 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

aa dostati“.ze levně

v Biskapské kmihtiskárné v Hradci Králové,O

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

ZALOŽENO 1853. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.“
Specielní výroba a sklad |

domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích van
OB“ s kamny| bez nich "i

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vedo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko.

Nl M

Ku každé příležitosti

nejlepší Dárkyza velice lorné oonyZnabízí

slatník a stříbrník,

přísešný soudní znalec a odhádce '

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných "skvostů

a hodin všeho druhu.

Prodejsezárukou.————

0000000000009

Nábytek -. splátky
5 zl. měsíčně na každoa stanici dodává

velkozávod truhlářský

[Vdutý SŠ Ha Lrné
proti botala „Merkur“.

Cenníky a prospekty zdarma a franko.

C8 X BI XGPDXPDXCPI A

Jan Horák, *
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.Dl
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosme, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnelátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!EP3XCP3XCEI|XIEPIX6DXEODX EDXCBDXRSD[XIEODXEBIM

X£Mx

:
X

:kX
i

M

Veledůstejnému

duchovensávu!
Praha-l, al.Jan Slanék,Z,

J čís. at rohKonviktské ul. ený p spe
cielně na kosišiní náčiní dovolnie

i doporačiti svůj bojně zásobený
A sklad ve vlastní dílně ručně praco

vaný eh kostelních nádob a náčiní,
jako : monstrence, kalichy, ciborit,
ampy, svícny, kaditelníce, kropen

ky, patenky, nádobky a td., vše
v přesném slohu církevním. Btaré

i předměty znova opravuje v původní
Intencí a jem 0 ohni slatá a stříbří. Na požádání hotové

táce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelůmúle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

DODO AA KOKOOKOKOKOKK

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—umělecký od —

pro Málbu

oken kostelních
PRAHA-I,

ě. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
40 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
gwralnímu provedení a

sice i se čelemými
rámy, sílčmi osazením.

Veškeré roxpočty, akirzy 1 odborná rada bezplatné, bese
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

OEY*Nesčetná veřejná i písemná pochvalná oznání.<

Založeno roku 1836.

ZROKOKOKOKOOKOKKOKO



Doporučujeme
,

První výroba

věžníc

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

cena levná, jakost výborná,

30000000000000000O
Rozšiřujte!

Sepsal P. M. Voňavka.
Vyšlo v Čas. Úvahách jako sešit 9. a 10.

V době, kdy nám hledí urrati mládež strany
nepřátelské, jest poučení o důležitosti katol. spolků
mládeše nejen časové, ale i velice nutné.

Stran 56. Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách značná slova.
Objednávky obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah'“
v Hradci Král.

EOB800 808.000 0787000 0:01600004808:008001000>60000049001800-0,8686460 1000

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) £
(bratr P, J. Noškudiy, faráře ve Výprachticích) |

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva |
svůj osvědčený a Často vyznamenaný =

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

Šeob, úvěrní společnost
wHradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

, ozůrokuje vklady 4',/9/, bes výpovědi, 5%;
proti 30denní výpovědi a 6'/,“, proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dnech 18. až 23. března t. r. Jednotou
zdložen o Praze opětně revidována.

-A

Půjčuji za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostem

Moblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
. Antonín Měkota,

Hradec Král, Pětidomy, č. 288.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému ducho:-enstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířská

v Hradci Králové č. 83.
k zhotovení veškerých ko=
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstru práci trvalou 8
uměleckou za ceny pfiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v obni
zlatím sa ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-!le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílá. jen posvěcené.

Vzorky, ©zpočty, nákresy i
Z..

ní
k

"se zašlou. ,
Chuděím kostelům možno splácet bez přirážek.

OR“ Sta odporučení a čestných uznání poruce.
Prosím veledňstojné duchovenstvo o laskavoupřízeň

a důvěra závodudomácímu.
Spolkům doporučuji rychlé a lerné provedení od

znaků spolkových atd.

o A |

4 FJ,Langhans|
Hradec Králové,

abernd
O
Varhany a Darmonie

—staví —

Václar Poláček v Rychnově 1. KU

Doporučuje se ku
stavbě varhan v kaž

VE dóm rozměru, nejmo

CO ká dernějšíchsoustav

6 | (pneumatických i ele
| | 1! ktropneumatických-)Zbroj !JML Harmonium sil

T ného a lahodného hlasu
od 160 K výše. Opravy

| varhan se provádějí
v době nejkratší.

Plány a rozpočty na požádání zdarma.

77OOOOCC KXIOCX

O. k. místodržitelstvím Koncesgováná.

[nž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré |předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemaká, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXXXXXXX XIOOOCOXXXČES
První český katolický zárod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže

„ td.Videm,
VII. o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.UDOI
UE Š
Mešní vína

Veledůstojnéma duchovenstva dovoluji si nabíd
nouti pravá, původní přírodní vína, neporušená k oběti
mše svaté. — Prodávám pak: Falkensteinské [ma ja
kosti po 80 h v sudech. po 90 bhv lahvích. Falken
steinské IIa jakosti po 68 h v sudech, po 80h vlahv.
Klosterneuburské staré vyleželé po 1 K v sadech, po
K 120 v labvích za 1 litr. Mám též na skladě jemná
tabulová vína rakouská, uherskái brionská,pocházející
s Brionských ostrovů v Adrii. Cenníky podrobné zašlu
ochotně dle přání zdarma a vyplaceně.

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Cechách.

R

FT



CO
Správky rychle, levně a se zárukou.

Též poštou.

Visací bytové hodinyod „ai 2—
Spolehlivé kapesní hodinky

do práce od.. . . M
Studentské, pánské, úřednické a světo
známé procísní hodinky: SE* Schatí
hausen, Intakt, Zenith, Armida, Omega,
Viktoria atd. za nejlovnější ceny.

WapSletápísemnízáruka.ij

Nejmodernější hodiny
—do ložnic a salonů —

a krásným hlasem bicích strojů.

Přesvědčte se o vzorné a svědo
mité mé práci a solidní obsluze.

2| Frant. Oktávec,
bodinář a zlatník

Hradeo Králové,
—: vedle hot-lu „Merkur“. :—

ANBKEKAMAAE
pe- Každý "JN

křesťanský dělnílc
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce."
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ocbrannou známkou.

:9061aápu01

"9061ZHETSTIIBPOTV181ZZlatámedaillePardubice

*o[tepom938Z

Videň 1906. Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praha 1905. [. cena. Diplom čestného uznání.
kterézjediněkupujtea žádejte!„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v ML Boleslavi.
Torární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská nlice číslo 7.
Telefon č. 416

: :VZK
Cd9 ST“= Nejjasněji

ho y jm : ; sZAŘ NÝ) "bei
gramofony <A
„fm a fonografy,

desky a válce,
nejosvědčenější

gasolinové lampy
a žárová tělesa

v hojném výběru a nejlev
něji nakoupite u firmy

Josef Ježele,
elektrotechnický závod

v Hradci Králové.

GSDROIGODEKIXGEPGEIGSIGOD

BFSvětoznámý W
| pravý

malínský křen
z nejlepších křenovek u Malína,

zasílá proti dobírce neb dle dohodoutí bez do
bírky v každé době roční a sice:

prima I a,a, . 90h,
prima Ia, . . 80h,
silný obkladový 70 h,
prostředně silný 60 h,

jakož i veškerou zeleninu, cibuli, česnek,atd

za ceny nejlevnější

J. NÍ. Jirečel=,
Kutná Hora.

CSDGHIGEICEIKCEDGSICSDGSI

l kg.

A Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII. ker József
kórůt 1£ „«. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —

Vídeň-VII., Mariahilforstr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční

splátky. k:
P. T. duchovenstva zvláštní výhody. aEC“

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové

nabízí:

Dobroslav Orel
Theoreticko- praktická

rukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro kněží,

ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,

a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnobými vy
vikajícími odborníky.

Stran 260 velké 8*

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné

vazbě K 360, poštou K 380.

- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK 

KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

Velice zdařilý

obraz sv. Ótee Pia X
(pravá podoba)

avětlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému dncho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná

100 dopisnio s týmž obrazem věrně po
danýmKB .

*y

Ja= „]E=

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Donbravy.

Důležité upozornění.
Vys. důsí. duchovenstvu, konventům, velectih..

řeholim, ústavům a pensionátám!
Oznamuji velect. P. T. svým přísnivcům a zákas

níkům,že rozšiřiv ovůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl s to, lerně a epravedlivé po
sloužiti zbožím nejlepším. Proto jes, mi umožněno při
odebírce aspoá tří busů 4 veškerého sbojí čítatí oeny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokátal, že možno
dosud s velkou výhodou potřeby své u firmy křesťanské
obutarati.

Na skladě u velikém výběru mém zboži: mýdla

foslatní,hygienickáP všech rodyipána swĎy, pasty, crémy, úsiní vody.Kartáčena vlasy,
Wřebeny,kosmetiky, barva na vlasy, vůně ve stkvostných
kasetách pro dárky, osvědiené erémy a mýdlak holení,
vyskoušené břitvy anglické. Velký výběr ozdobnýchjehlic,
dámakých hřebínků do vlasů a vůbec veškerého drahn
toiletních potřeb.

Rovněž ošeliképotřeby a práce vlásenkářské vyrábím.
Vlasy ustříhané nebo vyčesoné | kupují sa nej ceny.

O“ Cenník na požádání zašlu obratem pošty. OMG

Na přání dovolí sí osobně přijíti se vzorky a podati
žádané vysvětlení v úctě

Váolav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l, Eliščina tř. č. 1.

ŘÁICRÁÍCÍÁCÍCÍCÍCÍCC ÍCÍ E

ae" Pilněčtětea všude rozšiřujto
velice časový a pro obrana katolictva vysoce
důležitý spis:

Zrcadlo
pokrokového tisku.

Píše Pozorovatel.

Obsah:

I. Pozoruj, čtenáři, jakými podivuhod
nými příklady učí pokrokáři bratrské
lásce, pro kterou na oko tolik horují.
Poznej, jak drsně a úskočně ze 80
beckých příčin sami mezi sebou bojují. 7

IL. Viz, katolíku, jakou sprostotu metá
pokrokový tisk na katolictvo . 156

III. Čti, katoliku, jak pokrokový tisk lže
zvláště o katolictvu a jak jest násil

nický. - 0
IV.Doslov... 328

Přítomná kniha dokazuje pádnými příklady, jak
pokrokový tisk sesurovuje náš národ nískými sprosto
tami, jak pokrokové listy o katolictva nestoudné lhou,
jsk převracejí se zášti proti nám pravou věda, jakých
sákeřnických podskoků užívají, aby štít katolictva
potřísnili, atd.

Jest to nutná kniha pro každého křesťanského
sociála, který při různých schůzích máodhaliti pravou
povaku těch, kteří proti nám pod falešnou rouškou
osvěty bojojí.

Každý se můše a knihy poučiti, jak rafinovaná
sloba, jaké násilnictví vůči katolíkům řádí v listech
pokrokových.

Stran 328.

222

Cena 1-70 K franko.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové
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Jak pracaje kultarní odbor Budče
Humpeleeké! (Selský List ze dne 31. října,
čís. 6. píše:) Dostal se nám do rukou zvláštotm
způsobem leták kultarního odboru „Budče“ Hum
polecké, kde stojí psáno: Kultarní odbor Badče
Humpolecké míní veškeru svoji činnost tohoto
roku věnovati (po smyslu resoloce přijaté letošní
valnou hromadou Budče) sakládání knihoven a
pořádání přednášek. Činnost naše bude jen ten
kráte účinná, bude-li podporována sončinností všech
kolegů. Proto prosíme, aby všechna přání a do
tazy byly nám zasílány a všechny případy, kde by
kniturní odbor mohl zakročiti 8 úspěchem, byly
vylíčeny. Máme na př. na mysli obce, kde jsou
činny spolky tendence klerikální. Po vhodném
upozornění bylo by snad lze čeliti založením dc
brého spolku národního. Chceme pomábati v kul
turním boji kolegům, kteří nemohou snad z ja
kýchkoliv příčin postaviti se v čelo. A že kole
gové bandou se ve svých působištích poctivě sna
šiti o zvýšení vzdělanostní úrovně, zakládati spolky,
dobré knihovny, čeliti snahám reakce, pevně dou
fáme, neboť každý zajisté si uvědomil již příkazy
našeho programu kulturního a o možnou jeho rea
lisaci se přičiní, Předem šádáme o brzkou odpc
věď k tomuto dotazníku: 1. Bude pořádána v obci
achůze, k níž přáli byste si řečníka? 2. Kdy a o
kterém thematu měl by přednášeti? 3. Oznamte,
kdo ze sboru byl by ochoten přednášeti a o čem?
4. Jest v obci spolek klerikální? Bylo by lze mu
čeliti založením jiného apolku? 6. Bylo by lze u
vás založiti odbor Nár. Jedn. Pošam.? (V tom pří
padě slibujeme Lidovou knihovnu o 80 svazcích.)
Všechny případné práce vykonáme sami. 6. Přáli
byste si pro lidzasílati Časopisy, noviny a které?
Doporučujeme odebírati: V boj, Vzdělání lidu,

Buditel, ská Osvěta (snad Pardubská takó?).
Oznamte výsledek. 7. Přáli byste si Lidovou
koihovnu? 8. Zašlete nám koihy pro Lidové
knihovny (alespoň pu 1-—2 svazcích.) 9. Oznamte,
jsou-li v obci rozšířenykrvavé romány a jak čeliti?
Všechny dotazy a odpovědi adressujte výhradně
správě školy v Jiřicích ex offo (podvod!), avnitř
8 dodatkem pro Rudolfa Halíka. — Charakteri
stické věra! Není potřebí více o kulturní práci
této „Budče“ ge zmiňovati; má Čeliti proti spol
kům ostatním na okrese zvláště těm klerikálním|
Pěkná věru činnost! Máme v redakci mnoho do
pisů týkajících se „práce“ p. Rudolfa Halíka,
učitele v Jiřicích. Bude-li potřebí, otiskneme'!“ —
Potad „Selský List!“ — Jame žádostivi, kam
s takovouto prací učitelstvo to dopracuje. Nepo
svěcuje mu účel prostředky? Zasílati pod úřední
šifrou „ex offo“ dotazy a odpovědi týkající se boje
proti katolické církvi!

(3)Zvláštními porlamí české lite
ratury jsou krváky vycházející nákladem AL.
Hynka v Praze. Jen čtěte aspoň jeden prospekt,
abyste poznali, čím dovedou takové romány mysl
čtenářovu napínati! „Karásek a Stiilpner, odvážní
vůdcové pytláků, podloudníků a lapičů pohranič
ního území českosaského.“ Aby moderní dongni
jotské dušičky román ten vábil co nejvíce, uve
řejněn v prospektu dopis vnuka Stůlpnerova za
slaný spisovateli románu, z něhož vyjímáme: „Jsem
potěšen, že ae mi dostalo dopisu tak čestně li
chotivého. Úplně soublase s jeho obsahem, potvr
zuji, že vše, co v díle Vašem o mém dědovi
psáno, zcela na pravdě spočívá. Přeje Vám, aby
ge románu Vašemu dostalo největšího rozšíření,
zdravím Vás mnohými pozdravy a trvám v úctě
nejdokonalejší Vám oddaný Jan Karel Stilpner.“
— Tím 86 nakladatelství HMynkovochlubí. A vnuk
„Hbrůzně pověstného a zběsile odvážného pytláka
a podloudníka Karla Stůlpnera“ má radost taky;
vždyť jest potomkem muže tolik slavného! Ně
kolik paprsků glorioly tedy zazáří i nad hlavou
jeho. V románu tom se dočte odběratel dvaceti
baléřových sešitů, jak „tajuplná, příšerným pří
tmím zastřená hraběnka nosila vskutku na brdle
řetěz a provaz až do sklonku života — znamení
tajného rozsudku .. . Na hřbitovech, v hrobkách,
v nádherných komnatách i tajných sklepích a
chodbách podzemních, v klenbách zbořených mo
dliteben i pod koranami věkovitých jedlí a buků,
všude setkáváme se s „příšeruou hraběnkou 8 pro
vasem ua brdle“ a amělými vůdci záškodných
sdružení. . . Zříme hraběnku v tajných stycích
8 mocnářem vítězné Francie, vidíme však též pusté
tovaryše rot a jejich vůdce s krásnými milen
kami... . Kterak vznešená šlechtična, smělý lupič
a odvážný podloudník se navzájem pronásledovali
a podporovali, kterak skončili — hrůsně — taju

pie — o tom vyprávěti bude náš spis.“ Takúsá Hynkův prospekt. Co chce čtenář víc? Jest
možné pestřejší romance? Při čtení takového
krváku stále bude mysl prostého člověka do prask
nutí napínána touhou svěděti, „jak to dopadne.“
A naposledy asiještě čtenář zapláče nad tragic
kým a „tajuplným“ skonem těch velikých hrdinů
a přeslavných žen, které v takovém ovzduší
uměly chodit jako v domácí světnici po podlaze.

A mnohá naivní dušička s hluboka vzdychne, proč
nemohla takový rušný, barvitý román prožiti sama.
Jak by to bylo krásné, až by se o ní tak hezky
psalo, až by nad jejím sladkobolným osudem jiní
lidé plakalil V podobných románech odvážliví
lotři líčí se vlastně jako lidé neprávem štvaní, jako
mužové rytířského ducha atd. Román dokazuje
třebas obratnou sofistikou, že se jim nevyrovnal
v Šlechetnosti žádný „buržoa“, který je pronásle
doval. — Viděl jsem jako chlapec divadlo „Rrál
a loupežník“ Rozumí 8e, že loupežník líčen jako
muž zvlášť šlechetný, kterého si dovoloval směle
pošetilý král „urážeti“: co na krvi lidí zákeřně
přepadených záleželo? Lupič byl přece jenom
tragickým hrdinou. Anebo šikovný spisovatel ta
kového krváku chopí se methody jarmarečního
písničkáře, který rakoskou ukazuje na velikém
plátně krvavé výjevy, mračí se na lidskou zkaže
nost, káže poalachačstvu výstr+žná slova a — při
tom jest rád, že mu takový vrah poskytl příleži
tost k živobytí. Přeje si, aby takových Schenků,
Šimáků, Rosslerů a Jarošů bylo brzy víc. Mračil
by S80ještě víc — a vydělával taky víc na krva
vých plsoičkách. A tak také spisovatel krváku
dovede leckdy se postaviti do mravoučné pózy,
odsuzuje nešlechbetníka, Často bo nechá i sprave
dlivě odsoudit, ale jeho násilnictví a jiné lotroviny
líčí způsobem tak svůdným, že více k zločinům

ueubývá, naopak podobné zesurovojící romány 86
ještě množí. A boši čtoucí indiánské povídačky a
o takovém Karáskovi a Stůlpnerovi hrají si 8 ve
likou chutí na „raubandu“. A literární vkus kazí
se značně i u dospělých. Jest potřebí mnoho a
mnoho uapravovati. Nádherné vzdělavací spisy
Zeyerovy jsou prostému lidu téměř neznámy. A
jak by bylo dobře, aby se paralysovala činnost
Hynkových románů laciným vydáním povznášejících
spisů Zeyerových! Každý intelligent má mnoho
příležitosti lid v té příčině poučovati, varovati.
Ať tací Karáskové a Stůlpnerové, potulující se
»„"tajných sklepích a chodbách podzemních“, také
v těch temných místech raději zůstanou. „K pou
čení lidu“ jejich příkladů rozhodně nepotřebujeme.

Otevřený socialistický internaeloa
malista je redaktor soc. dem. „Nového obuvníka“
Frant. Beneš. Plše v čís. 22. roč. II.: „Jako soc.
demokrat nemám nikdy příčiny vzpomínati na hi=
storický původ svého národa a jeho kulturu. Vím,
že v každé době a v každém národě byl chudý,
slabší člověk silnějším Šizen, potlačen — a proto,
že jsem to poznal, stal jsem se socialistou. Spojím
se s každým mně rovným a 8 ním zakládám novou
vlast, vlast lásky a uznání. Obětajijazyka všecky
spuchřelé pergameny svého národa, protože opra
vami jejich zadržování jeme na cestě k našemu
cíli. Cesta ta je internacionála. Frant. Beneš.“ —
Kdyby tak promluvil katolík, to by bylo pozdvi
žení v národě! Ale pokrokářeké listy masarykov
ské ani slovem takové vyznání neodsuzají. A při
tom logika! Pokrokářský tisk vlastně „klerikály“
z národa vyloučil a —-přes to rozkazuje, co mají
katolíci pro národ dělati. Zlobí se, hrubě útočí
na katolíky, viní je ze zrady, kdykoli tito nechtějí
jednati přesně dle vlastenecké maršruty, jakou
nařizojí pokrokáři spolu s pomocníky židovskými.
Jaká jen zrada na národě může býti dle správné
logiky u těch, které přece pokrokáři spolu se židy
za část národa považovati nechtějí? — Zato však
by mělo pokrokářstvo častěji si všímati „vlaste
necké činnosti“ těch lidí, které k národu počítá.
Jestliše se farizejsky zlobí, že prý socialisté jsou
zcela nespravedlivě z národa vylučování, jestliže
socialisty k skutečné národní společnosti počítají,
mají těmto „národovcům“ vytknonti jejich nevlas
tenecké bříchy ihned; mají je aspoň napomenonti.
S námi již „jsou botovi“; proč tedy pláč nad
zradou? Ať čistí „v tom svém národě.“

Práce sociálních demokratů.

V Ivanovicích u Vyškova musel správce ala
dovny p. Fischer propustit v sobotu dne 19. říjaa
dělníka Vychodila z práce, poněvadž týž jest čle
nem Všeodborového sdružení křesťanského děl
nictva. Vychodil pracoval ve sladovně 16 roků,
jest otcem čtyř dítek a na zimu byl propuštěn
£ práce! — Vůdce ostravských socialistů Cingr
na táboře vítkovickém aliboval, že socialisté v otázce
Školské a v provádění hesla „české dítě patří do
české školy“ půjdou s českým lidem. Zatím však
má svého chlapce ve Škole německé a posud ho
do české školy nedal. — V Třebíči v továrně
firmy Hasek zaměstoaný jirchářský dělník Endli
cher, důvěrník odborové organisace 80c. demo
kratů, domáhal se na mistrovi, aby propuštěn byl
dělník, člen křest. sdružení; prý zaň dovede soe.
demokrata, který bude lacinějipracovat. Mistrs tím
nechtěl nic mít a poslal jej sa pánem továrny, kte
rému opět onen plnokrevný 8oc. demokrat nabízel
lacinější sílu pracovní a vyhrožoval, že zahájí
stávku, nebude-li onen křesť.-sociální dělník pro
puštěn. Takto organisovaní 800. demokraté pracují
pro zlepšení poměrů dělnických.

Socialistický předák dr. Adler v měsíčníku
„Der Kampf“ vybízí, aby se členové soc. dem.
organisací vzdělávali, dodávaje k tomu: „Nynější
praktikové (t. j. vůdcové) nejsou s to opatřiti
dorost, protože sami málo vzdělání dostali“ Tak!
Jak to tedy přijde, že socialističtí kandidáti před
volbamí se prohlašovali za výkvět kulturních lidí?
— Že socialisté mají málo vzdělání a že toto na
bražují as.oň „statečností“, to jest spíláním, obro
žováním života, surovým psaním a pod., to patrno
ze scény, jakou sehráli 8 hr. Sterabergem ve Vídni.
Socialisté uveřejňují hnusné karikatury biskupů,
jeptišek a pod. Najednou však aviděli v rakou
Sterabergových karikataru socialistického poslance
Schubmayera. Na obrázku namalován Schubmayer,
jak sedí jako lokaj na kozlíku císařského povozu.
Karikatura tedy nebyla rozhodně tak sprostá, jaké
robí soc. demokraté. Ale hned jako když do vo
sího hofzda píchne. Schuhmayer chopil Steraberga
za prsa a udeřil jej. A hned několik rudých sou
drubů se hnalo na hraběte, zahrnuli jej sprostými
nadávkami a hrozili mu výslovné zabitím. Bylo
ještě štěstí, že dorážejícím útočníkům napadený
unikl jedním pokojem. A — pak ještě tato sme
tánka rudých vzdělanců šla si na hraběte |oža=
lovat k předsedovi sačmovny. Chudáci! Sternberg
v příští achůzi v obranné řeči uvedl, že socialisté
na Kristův obraz posadili oslí hlavu.

V Nov. Lfskovci u Brna otevřeli Němci po
němčovací školu. V celé škole jsou jen 3 děti ně
mecké, ostatní české a to z rodin sociálně demo
kratických. Při otevření této germanisační školy
m'uvil též soc. dem. Niesner. — Posl. soc. dem.
Wutachel a Foratner, aby při volbách dostali hlasy
soc. demokratů českých, slíbili, že badon podpo
rovati snahy za uznání samostatné české soc. dem.
odborové organisace. Ale teď, když jsou už zvoleni,
prohlásila vídeňská 8oc. dem. odborová organisace,
že svůj slib splniti nemusí, protože prý slib ten
učinili bez vědomí strany. Charakternost? — V Dol.
Počernicích vypukla v jednom hostinci hádka mezi
soudruhy Procházkou a Salátkem. Dělník Karel
Zeman, který hádce přihlížel, poznamenal, že soc.
demokraté se nedovedou slušně chovat. Za tato
šlova vrhl se Ant. Procházka na Zemana, strhl ho
k zemi a tak pošlapal, že Zeman za nedlouho
zemřel. — Pokladník pomocného svazu dělnictva
stavebního Hugo Mácha ve Vršovicích apravoval
pokladna tak, že v ní chybělo 117 K. Dostal za
to zaopatření v žaláři na půl roku. — Na Mari
ánských Horách obecní zestupitelstvo pokrokové a
socialistické povolilo radému agitátorovi Fr. Fry
štákovi nevěstinec v samém sousedství měšťanské
školy; protesty proti tomu nepomáhají. Fryšták
opustil ženu i dítky a žije nyní v konkubinátě;
byl již jednou odsouzen na "několik měsíců do
těžkého žaláře pro zločin zabití. Ale pod patroná
tem rudé společnosti, která stále útočí na „zne
mravnělost“ katolíků, žije Bemu nyní velmi dobře.
— Když v Argentě (Italii) vypukla stávka, obrá
tilo se stávkové komité na všecky soudruhy o pomoc
proti vykořisťovatelům. V krátké době sešlo ee
103.140 lir. Z těchto peněz dostalo se stávkujícím
pouze 66.174 lir, zbytek 36966 lir zmizel mezi
praty vůdců stávky, kteří ai to rozdělili mezi sebe.
Něco z toho pad'o Da „nobl“ cesty, na vyčasto
vání a něco se též dalo, anebo jak se říká „roz=
půjčilo“ známým a příbuzným. K tomu podotýká
„Avanti“: „Poznámka k této historii je zbytečná.“
Tak si bezpochyby myslí též „Hlas Lidu“, „Zář“
a jiné listy a celou tuto zpronevěru spolknou jako
pokroutko.

V Solnohradě stáli před soudem členové
správního výbora konsumního spolku, soudruzi:
Maier, Havlich, Auer a Staogsinger. Prodělali ma
ličkost — pouze 43.383 K. Soudní líčení odro
čeno k vůli předvolání dalších svědků. Tihle soci
alističtí obchodníci by pěkně jmění proletariátu
rozmnožili|

C. k. státem vy
znamenaný zá
vod klobouč

nický.

Klobouky,
čepice,
kožešiny,

papuče (s kotvou),
galoše (trojhran).

na skladě má za nejmírnější ceny

Jos. Dvořáček,
závod kloboučnický v Hradci Král,

83. Palackéhotřída. 83.
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Moderni svoboda.
1.

(8) Nikdy více nebylo zneožíváno slova
„Svoboda“ tolik, jako v čase nynějším. A málc
která heslo slouží tyranům a tyránkům k ukc
jení osobního sobectví tak značnoa měrou, jako
volání: „Vzhůru za svobodoul“ Mluví se tolik
o zneužívání náboženství, o pokrytecké huma
nitě. Jestliže však i leckteré tyranii dá se vá
bivý tital „svobodomysluost“, davy tleskají.

Nikdy nemluvilo se o svobodě tolik jako
za vašich dnů. A některé ty úvaby jsou tolik
přitažlivé, že srdce zapomíná 8e tázati rozama;
jest nsdšeno, aniž by dbato nejprůzračnějších
zákonů lcgiky. A prakse? Čím kdy vznešenější
idea v lidstvu se vyskytla, jsouc horlivě šíře
na, tím více jí bylo zneažíváno pod záminkami
na pobled krásnými od pokryteckých sobců.
To vidíme i dnes, kdy z každého koutu zní ti
vstříc: „Mychceme svobodu. Aťžije svoboda!"
A zalím? Němci z říše, kteří tolik nadšeně
mlavilí ve prospěch utiskovaných Burů, sami
přímo barbarsky zoásilňovali černošské oby
vatele v zabraných koloniích afrických. Ba
více! V středa samé vzdělané Evropy vedoa
urputný boj protí nejprimiticnějším lidským
právům Poláků poznaňských. Poláci rakouští
vbmaří nad toa nelidakostí obrví, ale sami
upírají lidsáá práva zpřízuěným Rasínům
v Haliči sídlícím. To enad proto, aby poučili
svým příkladem Rosy, jak vlídně se mají cho
vati k právům Poláků varšavských. Ruští di
"plomaté a jiní úředníci, kteří vlastně dávno
ztratili vřelý cit vlastenecký, jimž jest milejší
franconzský a německý dobrodruh, než ubobý
roský mužík, přece přičiňovali se o národní

"útisk Finů a jiných národaostl „svatou“ Ras
obývajících.

: Němci rakouští naříkají nad pronásledc
váním svých sonkmenovců Bedmibradských;

"aby pak ukázali, jak v prakai sami ctí práva
národů jiných, podporují Bnlfrajn na útisk ná
rodnosti naší, o rovném práva našeho národa

tito „liberálové“ nechtějí ani slyšeli, Vlachové
-zvedli pochodeň osvěty, jása!í, jak v minulém
století zhostili se cizího jhu. A zatím jejich

"soukmenovci, sídlící v Rakousku, přes to, že
"jich jest tak málo, dovedou zpopně šlapati po

svobodě Chorvatův a Slovincův. A co dělají
zmodernisovaní Japonci původníma obyvatel
stvu Korey?

Největší, nejdrzejší přetvářku před tváří
Evropy dovolili si Maďaři. Oni prý jsou ná

Jak rytířsky bojojí, jak brdioně a charakterně
ee dovedou utkati, o tom svědčí do nebe vc
lající pláč čeraovských sirotků. Lidé, kteří já
sali nad „rytířekým a osvobozujícím“ bojem
Japonců, také konečně dobyli — rytířského ví
tězství nad bezbranným, vyděděným lidem.
Moderní, „svobodomyslní“ barbaři předčili ú
derem svojí bezcitné pěstii mnohého náčel
níka pobanských, divokých rot. Svobodal —
Otrokářství tím horší, čín má v moderní době
k svému řádění více prostředků. A co že dě
lali bobatí, lichvářští židé s rumonskými ze
mědělci? Nevedlo se někde za starých časů
líp skutečným nevoloikům, než „svobodným“
cedlákům rumunským, kteří „smlouvou zcela
svobodnou“, zákonitou, upadli v otroctví, jen
aby nejdotěrnější hlad sahnali? A není aféra
rumonská vážným poučením, že jen ti lidé mo
hoa v moderní době trochu té svobody užiti,
kteří nemusejí býti hmotně naprosto odvislí
od bezcitných kapitalistů? Největším pokrytcem
jest ten, kdo plným hrdlem přivolává svobodu
a při tom mlčky trpí uchvacování jmění ná
rodního lidmi cizími a neprotestuje zcela jauoě
proti národohospodářskému útisku těch, které
do říše svobody svolává. Možno nyní, za tak
orputného zápasu O existenci, aby národ ože
bračený tyranům zdatně a 8 úspěchem čelil?
Závislost hmotná zcela přirozeně za sebou
vleče odvislost mravní,

Svoboda! Organisované "čitelstvo pokro=
kové pláče nad „knotoau klerikální“, ačkoli
dobře ví, za jakých poměrů, podmínek a slibů
úřad svůj nastapoje. Ještě nemá moc, aby
mrskalo katolíky dle libosti, a již jebo mluvčí
„Český Učitel“ rozhodl, že rodiče nemají práva
větěpovati dětem od mládí cokoli ze svého
přesvědčeol, byť to bylo i náboženství. Zato
ovšem může tmoladičkýpokrokář vštěpovati své
„přesvědčení“ (lehce nabyté po přečtení něko
lika vášnivých brožurek) i lidem starším; a
kteří ueposlechnou, těm 8e odmění aspoň sprc
stým pranýřováním v novinách, nemůže-li zatím

Ročník XIII.Šnserty se počítají levně,
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„neposlucby“ potýrati jinak, — Svobodal Va
Francii lační chawtivci zvrátili přirozené pojmy
o práva vlastnickém, aby se mohli zmocniti
i toho jmění církevního, jež sloužilo k účelům
homáoním, obecně prospěšným. Děti přišedší
do školy s křížkem na krku byly potrestány.
V Rasku provolávaly svobodu živly, před nimiž
nebyl bezpečen ani majetek ani život lidí těch,
kteří odvážili se jinak smýšleti než revolucio
náři. Hošíci na různých vzdělávacích ústavech
nutili professory k hotovémo utrovkómu slou
žení. Socialisté dále vesele vyhazují katolické
dělníky pro jejich přesvědčeví z fabrik, nazý
vaji nepoctivci ty dělníky, kteří přes bezohledný
diktát rudých generálů chtějí pracovati. Dříve
v byzantinské poulženosti klaněti se různí vzdě
lanci některým mocným tyranům, nyní zuse
blíží se „demokratický řečník“ 8 úlisnými a
často hnusně pochlebnými slovy k té části
lidu, která sama představuje hotovou moc. Za
byzantipská slova již lid svedený takovým
sgitátorům odpustí, jestliže se prakticky nepo
starají o skutečné zlepšení osudu lidí velko
kapitálem utiskovaných. Aby před „4vobodo
myslností“ lidí rozeštvaných aspců trocha byla
hujena svoboda lidí pokojných, mlrných, jest
potřebí stále rozmnožovati policii a četnictvo.

A nejpádnějším dokladem, jak národové
v moderním čase málo hlásané svobodě důvě
řují, jak nechtějí vsaditi nic na upřímnost růz
ných hlasatelů spravedlnosti a svobody, jest
stále mohutnící a národy dusící militarismus.
Toť výsledek tuk dlouhé — ovšem jen theore
tické — práce za svobodu, rovnost, spravedli
vost ku všem. Rozronožení děl, pušek, rychlo
palných strojů jest nejmarkantnějším dokladem,
8 jakou důvěrou 8e pohlíží vstříc stálému ho
rování po svobodě. Nikdo se nespoléhá v sko
tečnosti na charakter a svobodomyslnost dru
hého. Každý vidí, že vládnou násilnické choutky
vytrvale dále. Vždyť docela Rašínovo „Slovo“
za války rasko-japonské napsalo, še člověkmusí
býti šelmouvšdy ku skoku připravenou. Tak | Pékné
ocenění výsledků dlouholeté práce za huma
nita a svoboda!!

Mají vládnonti zákony přirozeného práva
— a zatím vítězí silná pěst! Národy mají ví
těziti ušlechtilostí, kultarou, a zatím spoléhají
se na děla. Ódsuznj jak chceš tyranství ně

FEUILLETON
We sklepě.

(M) Urozený pán Jan Albín Šlik z Ho'ejče,
hrabě z Pasounu a Lokte, na Falknově a Dou
pově a urozený pan Vilém ze Vchynic a Tetova,
Jeho Mil. Čís. komorník a nejvyšší jigermistr
království českého přijeli do Sl.ného, Bylo to tu
sobotu večer po sněmě svatobartolomějském. Pá
nové direktoři potřebovali peněz, ale opatrní
otcové měst nepovolili na sněmě nic.

Teď urození pánové direktoři přijeli da
šlápnout slánským zazobancům na paty a dotlouci
se nějaké kopy zvláště na vydřidušské dušičce
starého Sojtyse, strýce direktora Šoltyse Jana
z Felsdorfu ze Žatce, jenž vděčným svým ža
teckým synovcem doporučen
Jelo s oimi půl kornety kyrasirův v pěkných
zbrojích, před ní na kobyle tučné, bílé, grošovaté
důstojník mladičký, »edlknabc« ještě mladé, ale
pohledu posupného, u mladíčka zarážejícího —
mladý pan Ondřej Tbonradi z Evargassinku.

Most brány Pražské zeduněl pod kopyty
psnstva a kyrasírů, Hlásný Khesl pokorně klaněl
se J. M. C. jigrmistrovi 1 braběti z Pasounu a
ukazoval k budové fery u kostela sv. Gottharda.
Tam zaplály ohně již, a fara pohltita oba pány
direktory. Kyrasíři dojeli až ryňku čtyřbranného,
rozsáhlého, odkud rozptýlili se po domech po
kojného měšťenstva.

Důstojníček mladičký, bez knírů, pan Ondřej
Thonradi z Evargassinku šel veda kobylu svou u
buby ulicí masnokrámskou kolem pivovaru dolů,
k domu konšela starého Šoltyse, Vedle něho
s pochodní městský dráb Macháček s tlustým
břichem funěl a vyprávěl.

— — — «A- má ten starý partyka u sebe
holčicí jakous; všechnu pěknou, červenou jako
mariánský kvítek. Přišla s ním onehdy z Munci
fojce jen v šerku zabalená. „A dnes chodí v ko
žíšku zdobném, červeně podšitém, sukni modré,
krumplované. Hříšník stará.«

Mnoho ještě by vyprávěl věčné žíznivý Ma
cbáček, městský dráb, ale stanuli už před domem
konšele Soltyse, na jehož dvéře Thornradl rázně
zaklepal klepadlem dřevěným, železem obitým.

Ze »špehýrky« vyhlédla mladá tvář, zmizela,
za chvíli vyblédla vrásčitá, barvy sýrové, starého
Šoltyse, zařinčely zápory, zarachotil zámek, a host
neočekávaný s uctivým vítáním vešel do domu.
Teď zabouchly dvéře, znovu jsouce zavřeny a
zámek zarachotil užeslému Macbáčkovi, čekajícímu
na nějaký »trinkgeld«, zrovna před nosem, div že
veliká blava lví nerýpla dráboví do rozložitého
břicha. Kleje jak Turek a těžce opíraje se o svou
halapartnu, odcházel Macháček do radnice.

Šoltys nebyl hostem příliš potěšen, ale znaje
něžnost pánů soldátů, nutil se do vlídnosti až div,
Večeřistudenou, ale vydatnou přinesla děvice ladná,
pěkná, ruměné, puclaté tváře a štíhlých lepých
údů, takže mladý Ondřej Thonradl všecek udiven
zadíval se do ní. Dívka se zarděla, Šoltys za
mračil.

"Lído, přines konev vína nebo snad přeje si
Milost piva? Je dobré, slánský pan starý Hubá
ček vaří pivo z míry dobré,«

»Vína ať přinese sojka pěkná«, poroučel si
pan Ondřej.

Čekal, že »sojka pékná« přijde docela jistě,
ale místo ní vešel chlap přenáramné ohyzdný,
malé postavy, ale ramenou širokých. Konvici drže
v ruce, smál se plnými ústy na mladého důstoj
níčka, Pili, pan Ondřejstále čeká, že Lída ta
sojka pěkná sedne si k němu a bude baviti jeho
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již se rozpařující hlavu, jako onehdy Oka, ži
dovka mladá v Praze, ale Lída ne a ne přijít.
Praštil konvicí o stůl.

+Kde -..'š, partéko stará, tu lasíčku? Hned
ať přijde s. a

»Neni Joma, Tvoje Milosti.«
=Kams' ji schoval, lotře tuplovaný ?«
»Neschoval jsem ji, Tvoje Milosti. Utekla

nejspíše ze studu před Tebou, pane! Nediv se, je
to mladice, osmnáct let, tedy dítě ještěle

Ale pan Ondřej nedal se přesvědčiti, Lomozil
a rámusil stále hřmotněji. Tloukl péstmi o tvrdý
stůl, šelmoval a hromoval až běda, meč svůj
úzký , pěkně zdobený povytahoval, až starému
Šoltysovi vlasy na hlavě se ježily.

Konečně se mladý pánutišil, zabral se znovu
do vína.

Ale když již tloukla na orloji popůlnoční
první,apan Ondřej vzpomnělsi na pěkná hladká
líčka panny Lídy, rozhodl se, že ji najde a s ní
promluví,

"Půjdu spate, prohlásil krátce,
Uctivě doveden byl až k loži vysokému

pod nebesy, uctivě se mu Šoltys poroučel se ši
balským úsměvem. Pan Ondřej nelehl. Vyčkal, až
kroky Šoltysovy dozněly v kamenné chodbé, a
pak hupky vyběhl na chodbu. Otvíral dvéře jen
petlicí zavírané, hledal při svitu svíce, ale nikde
nic. Až dole zdálo se mu, že kmiti se před ním
ženských stín. Běžel za ním. Stín zastavil se v rohu
chodby, kde byla čirá tma, ale pan Ondřej viděl
dobře. Horoucné sevřel temnou postavu a postava
ons objetí a tisknutí opětovala, ale takovou silou,
že dech mladého hrdinu opustil a on klesl na
kolen: — — —

Druhého dne byl veliký shon. Kyrasíři ble
dali svého důstojníka. Ten nikde. Starý Šoltys
vyslýchán, ale zapíral.



kterého národa, Vysměje ae ti, má-li mobatné
vojsko; jest každou cbvíli připravendát tiod
pověď prachem a olovem. Dodělají se fráze o
svobodě za takých okolností trvalého praktic
kého výsledka? Dají průchod větší avobodě
mezinárodní mírové konference? | Dovedou i
nojskvělojší úvahy o svobodě, působící mocně
Darosurm,dáti jiný směr vůli tyranských sobců?
A kdy se určí přesné meze mezi svobodou a

Aka“ zvůli? O těchto palčivých otázkáchpříště.

Dopis z Prahy.
Politika. V tak zvané české krisi vídeňské

jest moobo tmy a nejistoty. Bylo sice o ní
v našich novinách bodně hovořeno, ale v zá
plavě rozličných dobadův a kombinací nelze
dodělati se určitého hlediska a pevného bodu.
Jedni za příčinu krise prohlašují, že nemožno,
aby za všechny české poslance byli v kabinetě
dva příslušníci strany mladočeské. Byl by prý
v tom nepoměr sil. Jest to velmi ematné, že
v nejvážnějších otázkách národních hned hlásí
se ke slova zájmy strannické, které nám ve
Vídoi již tolik škod nadělaly. Buďto bude vět
šina českých poslanců pro vyrovnání rakousko
uherské hiasovati, a pak bylo bezúčeloo, Vy
volávati českou Krisi ministerskou a stavěti
tak na odiv rozháranost a nejistotu české de-“
legace, nebo pronese svůj protest, a pak na
odstap ministrů bylo dosti času aspoň do té
doby, až by se čeští poslanci o jednotném po
stopu usgesli a zjednali ve vzájemném poměru
žádoucí jasnost, Ovšemrozhodovala také taktika,
aby předem projeveným oposičním duchem způ
sobeny byly ministru presidentovi Beckoví ne
snáze, a on aby dal nebo závazně slíbil vypl
niti určité požadavky. Avěsk naproti tomn zase
se dovídáme, že Beck ujednal s poslanci ur
čitý postup v řešení státních úkolů: všeobecné
volební právo, rakousko-uberské vyrovnání a
konečně smiřování česko-německé.

Byl-li takový postop 8 českými poslanci
skutečně vyjednán, pak marno jest před hla
sováním vyzdvihovati politika postulátovou (žá
dající). Jak dnes poměry ve Vídni jsou, Beck
většinu pro vyrovnání jistě sežene, i kdyby
všichni čeští poslanci blasovali proti. Dnes
všechny strany jsou na úspěchy velmi hladovy,
neboť každá z nich má co činiti 8 lidovými
vrstvami, které všeobecným hlasovacím právem
byly probuzeny a jejichž nejsilnějšími zájmy
jsou prospěchy hospodářské. Vzhledem na soutěž
lidové přízně jsou tedy všechny strany mnohem
závislejší na vládní přízni, nežli byly dříve, a
proto bude se soažiti každá, abyz vládního
robu bojoosti voličetva něčeho získala. A byť
to zřejmě ani řečeno nebylo, jest přece jisto,
že parlamentní strany toaží po tom, aby byly
ve vládní většině co nejdříve.

Agrární „Venkov“ k tomu účelu přinesl
dne 3. listopadu článek, v němž dokazuje, že
do vlády nemají vstupovat poslanci stran již
se rozkládajících, nýbrž stran takových, které
rostou a projevují orgapisační sílu. Rozumíme
mu dvbře, a zbytečno bylo ujiš.ování jeho, že
nemlaví za žádnou určitou stranu. Hry na
schovávanou měl by před soudným čtenářstvem
nechati a říci přímo: chceme agrárního mi
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»Nevím věru nic, zavedl jsem ho na lůžko,

ale ráno už zde nebyl
Pan Ondřej Thonradl z Evargassinku byl
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Vězel dole pod zemí bluboko v širých skle

pích Šoltysovského domu. Seděl po tmě a dumal,
jak se to stalo, že najednou ocitl se v té tmě.
Aha, už se pamstuje, to ten halama, ten viselec
ho sem odnesl, ten malý se širokými rameny.
Vatal, tápal po tmě, šel, chvílemi kopl do sudu,
tu převalil se přes trám, ale tmy nechtělo býti
konce. Tak bolelo ho celé tělo, že by si hned
lehl. Jen kdyby měl něco pod hlavu. Nabmátl
soudek malý a položil na něj unavenou hlevu.
Cbtěl spáti, ale nemohl.

=Tak budu pít!«
Vytáhl tesák krátký a vyrazil víko. Nahnul

soudek k ústům a žíznivě si lokl. Co to? Místo
nápoje vlétlo mu s cinkotem několik penízů do
úst a několik jiných vesele řinčí ne zemi! Ponořil
ruce do vnitřností soudku a skutečně samé groše,
samé stříbrné groše, které tu opatrný Šoltys scho-“
vával. »Počkej, ty lotře tuplované, já ti zabraju.«

Zaslechl šumot, klepot kroků, vysvitla zář
tam z prava, ukázalo sč světlo a za ním, je-li
možná? Lída, pěkná lasička, Lída pro něj si přišla.
Líbil se jí ten panošík bledých lící a zlých očí,:
přišla ho vyvést a starého oltyse, svého pána,
opustit. Přivedl ji z jarmerku žateckého, oblekl
ji pěkně, tuze jemně s ní jednal; ale ji, tulačce
volné, zvyklé po légřích s vojačkami se potloukat,
se už u něho starce plesnivého nelíbilo. Vyletět
chtěla asebou vzít si toho orlíka, mládě dravé, ve
sklepě žárlivým Soltysem a Jirou, sladovnickým,
zavřené..

A vyletěli. Pan Ondřej vzal sebou i obsah
oudku, naplnil řádně váček svůj i kapsář a lok

nistra. To by byla řeč přímá a nikdo by ne
mohl ma nic vytýkati, sobot jest přiroseno,
fe strana, ješ má sílu, chce Be na vrcholech

Bude-li české delegace pro vyrovnání bla
sovati, pak věru zbytečný byl ten poprask a
besúčelně vyvolána byla krise, ať mičením po
mineme ministerskou horečku, která moohé
politiky tak náhle zachvátila. Za to však ne
možno zatajiti smutnou pravda 0 nesvornosti
českých stran, které potřebují tolik schůzek a
tolik kooferencí, aby pozosly jedpoduchou
pravdu, še potřebí jest avorného postapu a
jednotného rozbodnatí pro nebo proti. K dů
kladoé rekonstrakci (znovazřízení) kebinetu
ovšem dojde, až bude vyřízeno v parlamentě
vyrovnání. Na tu chvíli bezpečně a Jistě čeká
nejmocnější strana křesťanoko-sociální, z jejíhož
prozíravého postupu vysvítá, že umí vyčkati
svůj čas a že má za vůdce obratné politiky.
Po všech těch krislob lze orčitě očekávali, še
vyrovnání naší vládě odblasováno bude, a že
teprve potom vaše poselstvo vybývati bude
státnickou zkoušku v česko-německém emiřo
vání, ješ Beck vytkl jako třetí blavní úkol
svého poslaní.

Ubosí Slováci. Hoosná byla četba všech
protikatolických novin ohledně černovského
vraždění na Slovensku. Svobodomyslní novi
náři dělali, co mohli. Všichni začínali biskupem
Parvym a všichni mířili ns české katolické
kněžstvo, Divoký indiánský tanec provozoval
zejména agrární „Venkov“, jenž, brodě se ta
kořka v krví slovenských obětí, znesvěcoval
bolestnou tragedii strannickým křikem a atratil
veškeru sebeúctu. Slyšte, co napsal ve vymy
šleném dopisu ze Slovenska: „kněs jeden při
skočil k četníkovi, jenž ekláněl se nad prostře
lenou ženou ve křoví, a vyzýval ho, aby ji
dobil.“ Sarovost této lži bije kašdémo do očí
a ozařaje duševoí a mravní nískost toho, jenž
ji vymyslil. Účel její jest: štváti proti kato
lickómu koěžstvn vůbev.

Není ovšem posud dobře zjištěno, jaký
podíl na vině má biskup Parvy a maďarští
kněží, ale tolik přece dlažno důrazně vytknouti,
že ti, kteří přijeli vysvětit kostel, mobli, ano
měli vědět,jak lid jest rozdrážděn,a žemožno
očekávat nejhorší. Také kormoatí se duše při
pomyšlení, že světitelé mobli ku posvátnémo
úkonu užívati asistence bodáků. Podle všeho
byl v Černové prováděn jastament: Nechceš
nás? Nuže dobře, i proti tvé vůli kostel vy
světíme| Lid týraný, lid úřady maďarskými
štvaný a znásilňovaný postaví si kostel, aby
s vírou zachoval si národnost, lid ten nepřeje
ej přítomnosti těch, kteří mu nbližovali, neboť
jinak rozechvění jeho nebylo by lze vysvětliti,
ale nastojte, na místo modliteb vzlétají k ne
bevům výkřiky vražděných.

Těžko zde omývat a mloviti o nátlaku
vládním. Ne vlády, nýbrž Kristus Pán řekl:
„Jděte a ačte všechny národy.“ Lid nemá 8vo
bodu uáboženského přesvědčení od vlád, má ji
od Boha. Neboť komu byla křesťanská svoboda
dána? Koma ji dal Kristas jako dědictví zá
roveň se svou krví? Všem 8 jmenovitě chodým,
malým i nešťastným. Bůh dal všem slovo ná
boženské, a kdo se odvašuje toto slovo lida
bráti, zasahuje do práv Božích a stává so horším

(P
tuši Lídinu. Vyletěli druhým východem ze sklepů
domem Vackových. Pan Ondřej ihned troubiti
kázal »alarma.

Kyrasíři vybíbali spalaši u boků. Brzo jich
byla celé půle kornety. Masnokrámská ulice za
řinčela zvukem palašů, dvéře domuŠoltysovského
zasténaly, vyrazili je kyrasíři mocných postav, a
starý Šoltys, lomě rukama, pohlížel, jak soudky
s jeho nastřádanými a nalichvenými stříbrňáky
vynášeny jsou na světlo Boží.

Oba urození pánové, Jan Albín Šlik, brabě
z Pasounu i pan Vilém ze Vchynic a Tetova marně
tiskli konšele slánské o peníze. Oběma již tvář
rudla vztekem. Pojednou rozlétly se dvéře rat
bausu a pan Ondřej následován svými kyrasíry
oznamuje pánům direktorům své příhody. Vynesly
118 tisíc kop míšeňských. Ze bodinu bylo ose
dláno, s páni direktoři se svým průvodem, v němž
na kobyle tučné, černé, Šoltysově byla i Lída
v pěkném kožíšku červeně podšitém a sukni modré
krumplované; vyjeli vesele z Pražské brány. Na
bradbéch vedle kostela stél starý Šoltyss řval
s pláčem.

»Lído, ty helmbrechtice nectná, ty starce,
holoubkasivého opouštíšf«

A kol něbo slánští mládenečkové a mendi
kové ze školy u sv. Gotbarda výskali a křičeli
radostně: „VivatŠoltysl=

Ten díval se za průvodem, jenž mizel už
v záločiné za «Vavřinečkem«, pak sebral se a tiše
šel domů. Zavíraje pečlivě za sebou dvéře, lako
mec zašeptal radostně se usmívaje: sAspoň když
mi ty zlaté žlutáčky nevzalile

A našlo se jich, těch zlatých šlutáčků« za
500.000 kop míšenských a všechny rozebrali bvédití
žoldáci.

tyranem, nob-li jeat tyran v záležitostech svět
ských. Mějte se ua pozoru, abyste, beroace je
lidu, nevzali je sobě samým. Křížjest hesletn
obudébo, utlačovaného, ale je také posledafih
žerlem, jež třímá raka mocného. Pravda slová
náboženského jest něčím, co žádná vláde adl

žádný hodoostář nesmí prohlašovati za arů]majetek, neboť pravda ta patří všem, a nen
žádného práva. proti ní, která jest zdrojem
všech práv. .,*

Pohrokářšíí vedělanci. Nedávno jsem v „Ob
nově" podotekl, že p. Horký, redaktor „Ná
rodního Obzora“, není přítelem moudrosti a
že leckdy jeho nalvnosti rdí se samy nad
sebou. I kdybychom ma chtěli prowinonti

chroméjeho úsudky o sáležitostech veřejnýcha denních událostech, nemůžeme tak učiniti,
jestliže si plete jména a osoby státníkův a
politiků. Jest to zajisté nejekromnější poža
davek, který vyslovujeme, aby, když píče svůj
fenilleton, věděl aspoň, jak se jmenovali lidé,
o nichž hovoří. Pau Horký byl v Paříži na
hřbitově Pěre-Lachaise a viděl tam náhrobek
Massetův, „jenž dívá se kamenně na protější
strana aleje, kde leží zavrašděný president
Faure, ten kostnatý karierieta.“ Nechť vezme
p. Horký laskavě na vědomost, že není potřebí,
aby hrál úloha anarchisty, neboť president
Faure zemřel emrtí přirozenou a nebyl nikdy
karieriston. Bylt zvolen prott obecnému oče
kávání veřejnosti, protože byl povahou roz
šafný, muž z lidu, člověk práce, jenž osobní
pílí stal se majitelem prospívajících továren.
Pan Horký si tedy spletl Faarea s Carnotem,
jenž byl probodnnt dýkou. Nezná-li pokrokářský
novinář takovýchto věcí, každý může si před
staviti, jak to vypadá asi, kdyš učiní vpád do
filosofie, anebo když jme se řešiti otázky ná
boženské.

Tak na příklad nedávno v besedě „Času“
zafilosofoval si Machar tek mooně, že v něko
Jika řádcích vylíčil celý vývoj člověčenstva a
tak jedním komínem prohnal filosofii, nábo
ženství, zoologii, paleontologii a Bám asi ne
věděl,co ještě všechno. Jednoho dne prý zvedla
se od země kosmatá a chlupatá bytost — člověk.
Macbar jest básník a proto opisuje básnické
představy darvinistické. Samo sebou He FO
amí, že chlapatá bytost ona zbavila 50 chlapů
výběrem, Jenže ten výběr byl poněkud bloapý,
protože obyvatelům polárních ledových krajin
měl srst hezky nechati. Známe-li povrobuvst
našich pokrokářských flosofů, nedivíme 86 do
cela nic, že Machar va své besedě uvádí strach
jako příčinu vzaiko nábošenství. Jest to ovšem
ošuntělá domněnka, ale pořád dobrá ještě dosti,
aby z ní vytloukali kapitál ti, kteří se domní
vají, že vědecké knihy jsou pro to, aby 60
nečetly a nestadovaly. Dějin kaltarních ná
rodů (Indů, Egypťanů) dosvědčají, že uctívána
byla prvotně božstva nikoli zlá, nýbrž dobro
tivá. Ostatně psychologie stojí na svém, že
strach předpokládá již ponětí o bytosti, již
by se bylo báti; proto strach sám sebou ná
boženství vytvořití vůbec an! nemohl. Bez před
cbozí potuchy o vyšších mocnostech sonditi
se živelných pobrom o božstvu, zůstává nepo
chopitelným skokem v duševním rozvoji člo
věka jinak divokého a, jek jej jiš míti chtějí,
skoro zvířecího,

Machar mošil také připomenonti v pří
rodě boje o život, nebylo lze jinak. Jako čer
nocha si oepředstavíme bez černé pleti, tak
ani pokrokáře beze slov boje o život v pří
rodě. To slovo již sevšednělo tak, že již od
pasuje, ač jinak pořád ještě dosvědčuje, že ti,
kteří hravě rozlouskli nejtěžší záhady, plavou
stále na povrchu tam, kde jest potřebí jen
trochu zdravého myšlení a pozorování. „Boj
o život, stálý úklad o bezšivotí druhého v pří
roděl* Rostlina bojuje se vzduchem a půdou
Ovšem že bojaje, ale asi tak, jako labužník
zápasí © pečeným bažantem. Kdyby trocha ti
lidé přemýšleli, věděli by, že poměry nišších
a vyšších bytostí jsou právě takové, aby jedny
sloožily drabým, a to zhasta i vlastní smrtí,
kteráž již předem do řáda přírody byla pojata.
Živočich, jenž se živí pravidelně drahým, jest
obyčejně nepoměrně vyšší, takže o žádném
boji nelze mlaviti, na příklad hmyzu s ptákem.
I draví ptáci vrhají ee jen na určité drahy
ptáků menších, takše i odtud hte osonditi, že
vše předém plánovitě uspořádáno, a že boj
o život v přírodě jest obrazností dobrodruž
ných filosofů, kteří chtějí se Inoinoblýskati.

Obrana.
(8) Bezuzdné podvádění veřejností

lokým tiskem. Kostelecké „Hlasy
venkova“ píší 31. října, že poslanec Mylivec
„prohlásil kertely za nutné a nezavržítelné —
tedy za pravé dobrodiní epolečnosti lidské,“
Zatím však jest pravdou, že sasval Myslivec
karteláře (39. října vříšské sněmovně) moder
ními loupešnýmirytíři, řekl, še kartely jsou ne



spravediivé, vyděračské a lichvářaké. Ostře
vytkl ministrům jejich shovívavost vůči kar
telářekémo vyssavačství; poakásal že hlav
ními karteláři jsou židé, odůvodnil, jak kartely

ozvjí dělnietvo atd. Jeho velice promyš
ené řeči tleskali i poslanci nekatoličtl. A teď

podvodný pisatel agrárnícký dovolí si drze
namlouvati čtenářům, že Myslivec pokládá
vlastně kartely za dobrodiní společnoati lidské
a že se naši poslanci postavili na obranu kar
telů a jejich vyděračná činnosti !!

V téže lokálce oodvodné péro ugrární
tvrdí, že naši poslanci obrání zájmy svých
šlechtickýchpatronůl! Berpocbybyšlechtické
kasy již tolik nedávají na štvavou činnost a
prolhaný tisk sgrároický. Proto asi nyní agrár
nici opekulají, zda ty peníze nebere někdo jiný,
Json tolik na braní zvyklí. Jako by nevěděli,
jak šlechtické penize byly dobré v boji voleb
ním proti katolickým zemědělcům.

Dále papouškoje totéž číslo „Hlasů ven
kova“ po agrárnickém grandžarnálo Venkovn
drsoa leš,že hned drobého doe odvolaly „Nár.
listy“ svoji správa o známé agrárnické objed
návce obilí a německo-židovaké firmy. Pak se
hleďte dorozaměti s listem tolik podrodným!
Pak žádejte od strany, která jej vydává, aby
místo bezectného lhaní raději se trochu nad
svými vnitřními neduby zamyslila a chyby
svoje opravila| Tato strana snad se domnívá,
še prospěje a zvítězí spíše drzost než pocti
vostí.

(3) Slavný výbore „Máje“, komej
svoji pevimmost! Jsi-li skutečně smetanou
české společnosti, máš-li plniti mravní úkol,
který literátům v národě náleží, jsi-li povolán,
abys vychovával skutečné charaktery, dokaž
napřed, že jsi charakteroě nestranný a sprá
vedlivý sám. Jestliže jsi, slavný výbore, za
vedl s uměle zamračenou tváří aa 800d nad
„velikým přečinem“ dr. Řezníčka, promlav ko
nečně i nad Milanem Fučikem svůj čestný
sond. Jak víš, jest Fačík obviněn, že pomáhal
k odsouzení Řezníčka pro ty řádky, které psal
do „Týdne“ sám. Jestliže jsi měl tak velikou
kuráž proti spisovateli katolickému, jestliže na
nátlak iidl povykujících jsi rozhodl, že Rozal
ček jest denanciantem, co řekneš Fačíkova
připada?
-© Fočík kdysi poačoval v Radikálních listech

Baxových o charakteru, vyjadřoval Se prý, že
je „taky červený“. A najednou, když probleskla
zpráva, že řádky „Týdne“, označené „Májem“
i Fačíkem za denunciační, jsoa dílem Fačíka
samého, odpověděl obviněný dosti schlíple a
teprve na další výzvy prohlásil, že se věc soudně
projedná. Nyuí konečně noviny sdělují, že Fačík
přiznal se, že psal odsuzující slova o Haně
Kvapilové do Týdne, protože prý to bylo jeho
pevné přesvědčení. Dobře, proti tomu nic
bychom neměli. Ale považ, „Maji“, že hned po
smrti umělkyně té týž Fučík napsal do tvého
lista: „Zemřela žena veliká! Shaela největší
hvězda českého úmění!*

My soudnímu projednání aféry Horký
Fačík předbíhati nebudeme. Leč na jedna kři
klavou věc upozorníme. Kvapil byl obviněn dr.
Řezníčkem zo skutečné denaocisce. A jak soudil
„Máj“? Vyslechl obviněného, aniž by ho kon
frontoval se žalobcem, a přohlásil, že mu vy
světlení Kvapilovo stačí. Fučíka však „Máj“
avi kvysvětlení nevolal, ač — eondíc dle prakee

. —snad by také soukromé vysvětlení stačilo (17).
Mělpřece„Máj“ vyzkoumeti pravdu dávno dřív,
než bylFačík Horkým k mluvení a soudu přinu
cen, Všdyť přece při afóře Řezníčkově pánové
z „Máje“ projevovali toubu po očistě české
turnalistiky. Proč jen nechtěli prakticky začít
samí, proč? Zároveň připomínáme po zprávě
Lidových listů“, že náš list od „červeného“

Fačíka nikdy ani řádky neobdržel a také tedy
uveřejniti nemohl. Zato sdělujeme, že Fačík
zle na „Obnova“ v „Radikálních listech“ se
obořil, když jsme zkritisovali jeho názory na
reforma pohřebních průvodů. Ostatně samy
eRad. listy“ již dávno před aférou literární
spojení s Fočíkem přerušily. Jestliže sám „Tý
den“ nevěděl hned, jaká kapacita se to za
spolupracovníka jeho vtírá, nezaslouží výtek
(srovna jako „Rad. listy.“) Kdo by také řekl,
jakým smělým způsobem může hráti ještě dnes
český Zornalista obojakou bral Ovšem že po
zasednotíFačíkově na soudnva stolici nad Řez
níčkem bylo „Týdnu“ zcela jasno. Ale — otoové

je“ jsou v morálních rozpacích doposud.
šdyt dosud aai Fačika veřejně nevyzvali, aby

z „Máje“ vystoupil. — Dvojí loket. '

Politický přehled.
Ve Vídni prou se sástupcová lida českého

o mista ministerská. Osobní škodná politika
nabyla tau vroha, prospěch národa ten tam.
Mlavilo ae již o odstranění krige tím, Zeagrární
posl; Prášek bode jmenován ministrem orby,
a dr. Pacál.nebo některý s mladočechůlmiuistrem
Krejsnem. Ale teď 60 do toho vlošílí něm.

agrárníci, protestojíce proti jmenování posl.
Práška ministrem orby, šádajíce, aby dosavadní
ministr orby hr. Aaersperg zůstal na svém
místě. Také křest. aociálové něm. jsou protl
změnám osobním v mivieterstvn. A mladočeši
požadují, aby jim ponecháno bylo miaiaterstvo
obchodu. Bar. Beck na aovo asmiřoje, apo
kojaje. K tomu ještě kfesť. aociálové něm. jsou
rozhořčení, še předsedou vyrovnacího výbora
oezvolen Člen Strany jejich, jak ei přáli, ale
Čech dr. Kramář. Také Poláci se durdí na bar.
Becku, že konferoval s Rusíny. Poláci ve avé
povýšenosti předpisojí Rusínům, že 0 svých
požadavcích mají v první řadě jednati snimi.
— Otáska slovenská a především krveprolití
v Černové v rotecbvění zaujalo posl, sněmovnu
po celý den. Proto jsou Maďaří velice pobou
řeni. — První čtení rakousko-ahber. vyrovnání
skončeno a nyní projedná je vyrovnávací výbor.

Ministr financí předložil sněmovně státní
rozpočet na rok 1908, v němž čiví příjmy
2.135774.746 K, vydání 2.133,823.108 K, pře
bytek 1,951.038 K. Ministerstvo vnitra poža
doje o 5,446.189 K více, jichž se má užiti na
úprava platů státních složebníků, na politickou
správo. Ministerstvo zemské obrany žádá o
6,800.000 K více na zřízení zeměbraneckého
dělostřelectva a rozšíření zeměbrany. Mini
sterstvo vyučování požaduje o 19,658.366 K
více, z čehož připadá přes8 rnil. K na úpravu
plata statních slažebníků, o 32 mil. více na
upravení platů dachovních; na vysoké školy
o 4,589.867 K více, na střední školy o 6,453.960
K více, na průmyslové školství o 2,670 048 K
více a na obecné školství více o 1,475.046 K.
Ministerstvo finaucí požaduje o 23,495.884 více,
z čehož připadá na státní dluh přes 6 mil., na
nanč. správa přes 8 mil., „tabák“ přes 3 mil.
a „sůl“ přes 1 mil. Ministerstvo obchodu při
správě pošt a telegrafů požaduje o 9,286 830
K více; ministerstvo železnic žádá celkem
469,759.890 K, o 7,220050 K více. Ministerstvo
spravedlnosti cbce také více a sice 08,922.836
K (na úpravu platů státních služebníků), mi
nisterstvo orby o 4,411.045 K více. — Přes 60
mil. jest vydání větší, ovšem tím vyšronbovávy
na poplatnících nové příjmy; pak snadno mlu
viti jest ministru fluancí o kasovních přebyt
cích. Břemena větší se na poplatníky české
uvalají, ale málo se jim vrací; pakatýlka do
stalo se zemím českým na úpravu Labe a Vl
tavy, na české školství. —Bouři odporu zvláště
na straně české vzbudilo ve sněmovně vyjád
ření všeněmce Můhlwerta, který podávání zpráv
ve výborech český — jak učinil poslanec náš
Zároba ve výbora imunitním — nazval zlořá
dem. —

Na uherském sněmu jedná S6 O proza
tímním rozpočto. Poslanci maďarští vystoopili
velmi sprostě. proti slováckým poslancům,
kteři protestovali proti vraždění v Černové.
Vláda svuluje všecka vinu krvavé té události
na trpitele faráře Hlinku.

Dle dosavadních výsledků voleb do roské
damy bude příští doma konservativnější,
k práci plodné schopna. Domu tentokrát za
háji car sám trůnní řečí.

Z činnosti katol. spolků.
Z křesť. soclál. spolku „Anežka.“

V neděli dne 8. t. m. pořádána byla schůze na
rozloučenou s pí. radovou M. Novotnou, která po
léta obětavě zastávala úřad předsedkyně spolkua
nyní přesídlí do Brna. Sohůzi zahájil duch. rádce
spolku vldp. Dr. teyl vylíčením zásluh odcházející
pí. předsedkyně, načež jí členky výboru odevzdaly
v upomínku vhodný dárek. Rozloačení bylo velmi
srdečné, což svědčí o oblibě vážené pí. předsed
kyně. Řízení spolku ujala se nyní pí. Marie Rosová,
chot c. k. vrch. správce pošty, dosavadní místo

fedsedkyně. V patronátě služebných děvčat po
o se letos vyučovati střihu a šití šatů. Řízení

tohoto sociálního podniku po celý jiš rok vede
obětavě otih. sestra Dionysie, a epráva dívělho
pensionátu poskytuje mu nezištně přístřeší a útulek.
Tím podán důkaz, že řeholníce rozumějí také po
žadavkům sociálního života a dovedou pracovati
též zdarma ve prospěchcelku.

Z Holohlav. Křestansko-sociálnílidový
spolek pro Holohlavy a okolí pořádal vneděli
8. t. m. schůzi v hostinci p, V. Tučka v Holo
hlavech, při niž promlavil dp. katecheta Fr. Jakl
s Hradce Králové o straně křesťansko-sociální a
sociální demokracii. Cítovav výroky předáků soci
úlac-demokratických, dokázal, jaká propast klene
se mezi námia sociální demokracií na poli nábo
ženském a národnostním; pádnými příklady do
kázal snahu nociální demokracie sničiti stavy
střední,rolnictvo,živnostnictvoi řemeslniotvo.Vy
avětliv, jak neupřímnoau hru hraje sociální demo
kracie i s ubohým dělnictvem, poukázal na pro
gram strany maší a skončil vřelým povzbusením

přítomných, by sociální demokracii čelili stejnělivou činností; hlavně nechť každý avědomělý
křesťanský sociál čte a podporuje tisk strany a
podporuje a šíří katolickou organisaci. Dp. řečníku

vůbec vysýváme, aby v plném počtu dostavili se
do schůse budoucí, která odbývati se bade v ne
děli příští dae 10. t. m. opět v Holoblavech, a
při níž přednášetí bude dp. katecheta J. Řezníček
z Vamberka „O idei cyrillo-methodějské“ — V n3
děli dne 17. t. m. v sále městského hotelu ve
Smiřicích přednáší vedp. Dr. Fr. Reyl o novém
názoru životním. Začátek o půl 4. hod. odpoledne.
Zdař Bůh!

Z Verměřovle u Ryšperka. Dne 27.
Hjna pořádala naše odbočka všeodb. edružení
přednáškovou schůzi, na kterou se dostavil jako
řečník dp. Jifí Sahala :z Hradce Král. Za četné
účasti katolíků místních i okolních vykládalo zlaté
dóbě národa českého, kdy třímal nad naší zemí
královské žezlo největší dobrodinec českého lidu
Otec vlasti. Všichni přítomní dělníci naslouchali
napjatě, tiše. Jen u dveří ozývalo 86 bručení z úst
skoro bezvousého mladíka ©Když všsk předse
dající p. Moravec vyzval přítomné, aby 8e přihlá
sili k případným dodatkům. mladíček zmizel. A —
byl to prý učitel! Tak! Dělníci tohoto učence mu
ili vlastním příkladem poučovati, jak vlastač má
si vzděianoc při schůzi počínati! Přednáška zane
chala v poslucbačích dobrý dojem. Vzdělávojme se
dále, ať stále více problédáme, jakou úskočnou
mlhovinou chtějí nepřátelé naši zastírati sdravý
zrak katolického lidu. Na vzdělaného ketolíka ne
budou sí tak snadno troafati.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Vyznamenání: p. Jan

Kramer, farář v Mníšku (Pražská arcid.), jme
nován b. notářem. Ustanovení jsou: p. Jos. Pi
vobka, neomysta, za kapl. do Čechtic; p. Jan
Vašek, kapl., za administr. v Písečné; p. Václav
Laokaš, kaplan, za administr. v Sejfich; p. Frant.
Paulus, kapl. v Dobřenicích, za kapl. do Lužce;
p. Jos. Cvejn, kapl. ve Vosicích, za koop. do
Svojanova; p. Aug Michálek, koop. ve Schwar
zeuthalu, za kapl. do Stépanic; p. Jarosl. Scho
vanec, katecheta ve Světlé, za kazatele u 8.
Ignáce v Jičíně. Zemřeli : p. Frant. Hlaváč (V Vuln.),
farář v Ronově, b. notář, + 17. října (naroz. 1841,
vysv. 1869); p. P. Ant. Prok. Žák, O Sch. P.,
prof. gymn. na odpoč. v Rychnově n. K.. + 19.
října (naroz. 1846, vysv. 1874.) Uprázdnila se
fara v Ronově. patron fandace hrab. Millesimo,od
24. Hjna 1907.

Vzácná štědrost „Osvěty lldm.“ Ka
sovní přebytek „Osvěty lidu“ Jest najednou velice
značný. Vždyť týž list 30. října slibuje, že vyplatí
10.000 K tomu, kdo dokáže, že v posledních
dvou letech některý z bradeckých židů byl a je
jejím dopisovatelem. Prý zdejší mladé katol. orga
pisaci naskytá se vítaná příležitost k posílení fi
naněních základů. — „Upřímný“Mecenáši| Napřed
bys musel alíbiti, že V případě potřeby podáš
sám pravdivé svědectví. Ato přece nemůže nikdo
čekati od orgánu, který místo opravování starých
lší kupí křiklavélži nové. Tvrdíš, že máš v Hradci
vícečlenné redakční komité, v němž není ani jed
noho žida. Tak? Vícečlenné? Vždyť ty tvoje na
dávky sbíraué do bradecké rubriky jsvu skoro
stále atejné. A na výrobu takových perel že by
bylo potřebí více důmyslných pokrokářských blav ?
Takové hrubosti přece svede i nezbedný chlapec.
— Ale abychom Be aspoň něčím odvděčili listu,
který, jakkoli v témž čísle jemně o předplatné
své vlastní lidi upomíná, přece chce dáti plnou
brat peněz katolictvu, vypisujeme na rovanž od
měnu také. Tedy pozor! 500 K vyplatíme, až
„Osvěta 1.“ dokáže tyhle věci: 1. že jsme v článku,
na nějž naráží, napsali, že dopisovatelem jejím
jest žid sdejší, hradecký. 2. Že v tom článku dle
tvrzení „Osvěty lida“ „Obnova“ „bije koletu sebe
jako šílená, vadává, konše, prská“; 3. že dlo
tvrzení téže lokálky „svolává pomstu nebes na
jednoho žida“. Mlavila-li „Osvěta 1“ avým tupe
ním pravdu, zajisté lehce Z tištěného lista svá
tvrzení dokáže. A pak složíme uvedený obnos
do rukou pana Ippena mladšího, aby ho poušil
k podpoře chudých českých israelských dívek
které jsou buď továrními dělnicemi nebo ošetřo
vatelkami v nemocnicích anebo slažkami. Také
může darovati ten obnos sestárlým česko-židovským
řemeslníkům nebo horníkům. V tom mu dáme
plnou volnost.

Poncův Hoyal bleskep v Adalbertinu
těší se zoačné oblibě zdejšího obecenstva. Obrazy
velice sdařilé; moderní stroj pracuje dokonale.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 4. listopadu usneseno: Výkaz
pokladní hotovosti se dne 28. října t. r. vzat byl
na vědomí. — Návrh volby jedaoho člena diva
delní místní komise za prof. L. Prella postoupí
se městskémo sestupitelstva. — Vyhotoví 80 pou
kasy na ligaid. výloly a nábrady za přechodné
ubytování vojska ve III. čtvrtletí £ r. — Infor
mativního jednání, vypsaného expositurou C. k. ře
ditelství pro stavbu vodních cest v Prase, stran
uřízení a udržování přívozu v novém řečišti lab
ském v tratí od „Bybáreo“ k „Velkómu jezeru“
sa účelem sjednání přístapu na odříznuté pozemky
ve „Střebeňských koutech“, zúčastní se dae 1Ó.
listopadu starosta p. Dr. Ulrich. — Offerta p.



ing. G. Šebora, velkovýrobce čpavku v Neratovi
cích, na koupi vody čpavkové a hmoty čisticí se
zdejší plynárny postoupí se techn. kanceláři k vy
jádření. — Přípis ©. k. ředitelství pošt a telegrafů
pro král. České v Praze, že na přiměřené obsa
sení služby v oddělení poštovních poukázek a

poštovní spořitelny u zdejšího poštovního úřadubude vzat zřetel, bylvzat na vědomí. — Žádost
c. k. místodržitelství v Praze ohledně zřísení pod
jezdu na křižova ce erární nilníce Hradec Králové
— Chlumec s tratí rakouské soverozáp. dráhy na
Pražském předměstí postoupí se techn. kanceláří
ka podání dobrozdání. — Uděleny byly 3 mimo
řádně podpory. .

O dnech dašlčkových hemšilyse hfbi
tovy bradecké především na Pouchově mnošstvím
obecenstva ze všech vratev. Sám pjdp. biskup dr.
Jos. Doubrava zavítul na pole mrtvých. Hroby
ozdobeny hrály všemi barvami; také letos pama
tovalo se vděčně na ozdobu hrobů kněžských.

Jmenování. Na místonám. stát. zástupce
AL. Cvacha v Hradci Král, který jmenován stát.
zástupcem v MI. Boles'avi, ustanoven dr. J. Ploj
bar, soudní adjuokt v Žamberku; soudní sekretá
řové v Hradci Král. F. Fichtner jmenován radou
som. soudu pro Hradec Král., dr. R. Kbon radou
zem. soudu pro Jičín. Soudními sekretáři v Hradci
Král. jmenování adjunkt F. Kubát ze Železného
Brodu a J. Šturm z Nov. Bydžova.

Symfonický komcert 3. t. m. v Klic
perově divadle byl prodakcí prvého řádu a zů
roveň nejlepším večerem podzimní eaisony. Hlavní
attrakcí byl Dvořákův koncert pro cello, který
přednesl virtuos prof. Krása za průvodu úplného
orchestra zdejší vojenské hudby. Rozbor překrásné
této skladby podal jsem již dříve; dnes konstatuji,
že provedení nikterak nezklamalo. Prof. Krása
ovládá opravdu virtuosně svůj nástroj; je mistrem
v přednesu budební věty, kterou vždy 8 poroz
uměvím akcentvje. Hravě překonává nesmírné ob
tíže technické, jichž v tomto koncertu je tolik
nabromaděno. Jedině snad někdy epičato vyžado
valo by větší určitosti. Sem tam ozval se také ve
vysokých polohách too nedvsti čistý, jejž však
rád omlouvám temperaturou, rovněž jako stracené
flageolety ku konci druhé části. To ovšem jsou
menší věci, které vytknouti možno jenom právě
virtaosovi, a mistru Krásovi patří tento titul za
jistě plnou měrou. Vystoupení jeho mělo úplný
úspěch. — Program doznal změny pořadateletvím
nezaviněné; odpadlo číslo, na. které se jistě každý
těšil: Sukův melodram „Radáz a Mahulena“ Místo
tobo přednášela pl Pikhartová s básní Julia Zeyera.
Po plném orchestru a brillantních cellových pasá
žích působila recitace dojmem příliš střízlivým,
též proto, že nebyla — zejména v místech citově
vsrušených — blasově případaou. Nervosní zmač
kání textu ku konci působilo komicky. Nechci
však nikterak zamičovati, že přes torecitace byla
místy velmi dobrou a udržela obecenstvo vplně
pozornosti až do konce. Všeobecný podiv a uznání
sklízel čacký orchestr c. k. pěšího pluku č. 42,
jenš snamenitě nastudovanými čísly vlastními,
svláště zdařilou onverturou k „Mistrům pěvcům“,
jakož precisním doprovodem sola dokázal nenvě
řitelný přímo pokrok. Je to ovšem zásluhou p. ka
pelníka Manzera, jenž jest dirigentem, Jbkých
málo. Soudný pozorovatel dá mi zajisté za pravdu,
když terdím, že zdejší vojenská hudba je na cestě
státi se nejlepší a nejhledanější v okolí. Bude tu
zdslužným úkolem vojenské eprávy starati se 0
doplnění a rozmnožení orchestrového tělesa zvlášť
ve amyčcích. — Slabá návštěva špatně odpovída
výsnamu uměleckého večera. Dr. Aligeis.

K aimnímu zasedání poroty u c.k.
krajského soudu v Hradci Králové vylosováni jsou
následující porotcové: V. Ansorge, hostinský vČ.
Skalici, K. Paul, obchodník v Č. Skalici, ŠL. Ska
lický, obchodník v Č. Skalici, J. Metelk, rolník
v Podstréní, J. Jarkovský, rolník v Bělči, V.
Grošek, rolník v Libnikovicích, J. Novák, rolník
+ Loohenicích, J. Valášek, rolník v Nedělištích,
J. Broneš, správce cukrovaru v Předměřicích, V.
Nobejl, rolník v Roudničce, J. Fejgl, rolník v Roz
běřicích, M. Morávek, majitel cihelny ve Svob.
Dvorech, J. Holan, mlynář v Hustiřanech, J.
Etrich, továrník v Jaroměři, A. Kočvara, obchod
ulk v Jaroměři, F. Seykora, továrník v Kostelci
n. 0., J. Grond, ro v Králikách, V. Katzer,
obchodník v Králikách, J. Beneš, majitel cihelny
ve Lhotě u Červ. Kostelce, J. Šmída, obchodník
v Náchodě, F. Rybář, rolník v Lubně, J. Pásler,
hostinský v Problusi, J. Ryba, rolník v Dolním
Přímě, J. Náchodský, rolník v Černčicích, A.
Rýdlo ml., majitel cihelny v Krčíně, O. Kybal,
továrník v N. Městě n. M., A. Novák, rolaík

sládek v Dobrušce, F. Hartmann, nájemce
velkostatku v Přepychách, V. Jarkovský, rolník
ve Valu, Fr. Roleček, rolaik v Litobradě, J. Ko
sek, obchodolk ve Vamberka, K. Springer, ho
telier v Dol. Aderabachu, J. Štouda, obchodník
ve Rtyni, Ed. Kirsch, ředitel továrnyv Žamberku;
náhradní porotci vesměs = Hradce Králové: Jos.
Baum, obchodník, R. Falta, stavitel, J. Herbrych,
strojník, J. Horák, majitel domu, J. Matioš, alá
dek, M. Nepeřený, majitel domu, J. Rabas, ma
jitel zámeč. dílny, J. Buss, fotograí, J. Sommer,
obchodník.

Z odberu Uvtř.Matice Skolské. Vo
čtvrtek dne 7. t. m. byla postavena na náměstí
Matiční reklamní vába k vážení osob, která svojí
elegantní úpravou přivábila mnoho obecenstva.
Váha jest zvláštního vynálezu (patent Nejedlo «
Pavlišta), majetek Ústř. Matico Školské, a váží
osoby pomocí tekutiny, která vtéká do rourky
skleněné a váhu vážící osoby aprávně určí. Za
peníz, na kterém jest ražení otřelé, vába neúčin
kuje; současně při vhození dvoubaléte zváší 8e
pouze osoba jedna, aniž by výměnou na stupátka
další osoba vášiti se mohla. Jest šádoneno, sby
váha byla veškeré zlomyslnosti ušetřena, neboť 8i
Matice Školská slibuje ztěchto vah, jež badvu ve
všech českých městech Čech a Moravy postaveny,
značného zisku. Reklamy na váse umístěné zaslu
hojí pozornosti nejvyšší ; jsou zde označeny firmy
ryze české, které umožnily, že tak nákladné váha
mobla byti postavena.

Spořitelna kralohradecká. V měsíci
Híjan t.r. uloženo na vkladní kníšky K 253998816,
vybráno na vkladní knížky K 138.66368, vklady
koncem října K 11,953 401.14, na hypotéky půj
čeno K 5057350, splaceno K 74 060.50, na by
potékách koncem říjoa K 9,782004-12; cenných
papírů v zásobě K 2,138000—, uložené přebytky
K 864.83197.

Zálošna v Hradeli Králové. Výkaz
za měsíc říjen 1907. Vloženo K 180.192 60, vy
bráno K 208.990-79, zůstatek. K 1,612 081'78.
Půjčeno K 62.45620, splaceno K 163.09377,
zůstatek K 1,380 062-38. Počet účtů 39.132, po
kladní obrat K 996-161'96, záruční foody K
211.743—

De Nového Hradce Hrál. V čísle44.
„Ratibora“ neznámý pan dopisovatel z Nového
Hradce Králové vrbá ae na mou osobu způsobem
velice roztomilým. Jsa osobně napaden, pomíjím
vše, co vztahuje se k osobě druhé, « odpovídám
panu pisateli ne snad proto, abych hájil sebe,
neboť kal po mně hozený vrátil se tam, odkud
vyšel, ale abych veřejnosti ukázal, jak čistého a
vzácného charakteru jest pan dopisovatel. Mně
vlastně výbuchy jeho zlosti činí zábavu. Chci nej
prve ukázati, zda ta vaše, jak vy to jmenujete,
kritika, byla oprávočná a jak pravíte, „věcná a
poctivá.“ První lokálka do „Obnovy nedotkla 8e
jistě nikoho. Bylo to pouze a prosté rozloučení
8 dp. administrátorem Čalkou. Takových uveřej
něných rozloučení najdeme v časopisech na sta a
neviděl jsem Ještě, aby zapotřebí měla kritiky.
Několik řádných lidí dalo knězi 6 Bobem a ihned
se usšel v osobě vaší kritik, u kterého jsme či
ovšem dovolení nevzali, aby jednání naše posou
dil. Kdyby se byl loučil židovský rabín nebo
evangelický pastor, byl byste jednání naše snad
ještě pochválil. Zde ovšem se loučil katolický kněz.
Nemluvili jame ani za celou veřejnost ani za vás,
pouze za sebe, a proto drzostí nazývám míchání
Se vaše do tóto záležitosti. Že kritika vaše „po
ctivá a věcná“ nebyla, pověděl jsem vám již pře
delle. Ten klacek, o kterém se zmiňujete, podržte
jenom pro sebe. Zdvihl jste jej první a proto jeak
váš. Pravíte, že vytýkal jsem vém bezcharakter
nost. Což jste tak obmezený, že neumíte čísti a
čtené cbápati? Já pravil ponze, že divný úsudek
činíme si o charakteru člověka, který nechce do
voliti, aby i jiný mohl míti své přesvědčení, třeba
rozdílné od vašeho. Oršem na volnost myšlení,
svobody slova atd. děláte si nároky pouze vy.
Dejme tomu, že byste vy opravda těžce atloukl
dohromady třebs nějský nepodařený večírek a 0
výsledku jeho zaslal zprávu do veřejných listů.
Jak byste vy dle vašeho jednání nazval toho,
kterýby toto vaše zasláno kritisoval? A vy chcete

býti fodrovatelem volného myšlení, svobodyalova?
Nezdá se vám, še spíše jest to podobno starému
otrokářství? A teď ruku na srdce a řekněte mi,
jak se jmenuje a jakého charakteru jest člověk,
ktorý vědomě lže? Jak jmenuje 6e člověk vzdě
laný, který, nemajepo race poctivých prostředků,
utíká se ke lži? A vy jste lhal, Vaše jednání
nechť soudí veřejnost. Kdo napsal do „Hatibora“
„Je možno záviděti někomu tak těžko sohnaný

„Ratibora“... „vědyťjste so navzkazovali, přímo
naprosili . . .“, lhal, vědomě lhal: kdo zaslal do
„Ratibora“ . . . „P. Calka mosel sám zváti“ ...
a „to bylo flasko“, Ibal a zase Jhal vědoměa lež
svoji nestyděl ee zaslatí do veřejného lista. —
Špínu a kal jsem pro vás do „Obnovy“ též ne
shledával. Ovšem, jmenujete-li špínou pravdu, pak
bychom se arci nedohodli. Přání vašemu, abych

s „Deánonymní skořápky se vylonpi“, milerád vybovoji a byl bych tak i bez vašeho vyzvání učinil.
Jest mým svykem, mluvím-li sa svou osobu, se
podepsati. Nejsem s těch, kteří píší po tři neděle
do „Ratibora“ a stydí 80 svou práci podpisem

svým ondoni ajivé urášky jíme ve tvář motanépotvrditi.Vyvyzýváto;v ností jest,
abyste první sám podal svouTavštsronku Žádati
ji od jinébo a svou nositi v náprení kapse, je
neslušnost. Jména pánů přítomných na večírku
udávati nebudu; znáte je velmi dobře a veřejnost
není tak zvědava, Ku konci dovolím si odpovědět
ne poznámku redakce „Ratibora“. Těší moe, že
p. redaktor, ač osobně moe nesná, poznal, kdo do
Obnovy“ psal. Jest zvláštním úkazem, že re

d1tor krajinského listu vrhá 8e způsobem tak

hrubým na osobu, kteroa nezná a která o něj a
jím vydáraný list -se nikdy nestarala. Z jakých
čistých pramenů pan redaktor čerpal, nevím, a jak
může posouditi, na které straně pravda a ne které
zákeřnost a ničemnost, také nevím. Veřejnosti
nechám k posouzení, kdo jest atrhučem. Dále 8p.
redaktorem „Hatibura“ polemisovati nebudu. Bez
charakterností však nazývám útok, který na mou
osoba učinil; za čestného mobu jej považovati jen
tehdy, až avé potupné výroky odvolá anebo mi
dokáže, že jsem se ve svých článcích, pro něž
jsem byl napaden, ukázsl skutečně ibářem, po
krytcem a utrhačem. Že má „saslána“ De
emysly nejsou, vidno z toho, že našel se v Novém
Hrodci Král „dach ioteligental“, který aa ně od
povídé. — Souhlasím však s redakcí „Ratibora“,
že škoda je místa pro nesmysly panem dopisova
telem zaslané „Ratibora“, jehož použíti by 8e
mohlo pro věci rozumnější. Již vloni pval pan do
pisovatel (tentýž jako letos, dle jeho X a [: :])
třetí týden v Ratibora na koaci stati: „Škoda
času, který jsem „taslánům“ věnoval. Mobl jsem
bo užíti prospěšněji.“ „Ratibor“ uznává letos, že
škoda místa pro nesmysly, pau pisatel jíž loni
uznal, že, co napsal, bylo bezceoné jeo, a já, jsa
již s lonským úsudkem spokojen, jsem aeodpo
vídal. Stačilo mi to, še tři týdny musel se chuď:8
namábati, aby poznal, že jeho práce nestojí
vůbec za nic. Aby ctěná redakce „Ratibora“ ne
musela opět po roce odpověď mou urgovati, ali
buji panu pisateli, že mu letos pro radost 1 na
ta největší hloupost odpovím. Jsou dosti dlouhé
večery. Benda.

Posm. red. Věru, p. Bendo, skoro škoda tolik
pozornosti pokrokářským řádkům, které tolik okatě
lbou a jež před elašnon veřejností ae odsoudily
semy. Některým lidem mlaviti o žarcalistické po
ctivosti prospěje tulik, jako pořádati před lvem
a orlem vegatariánskou přednášku. Ovšem nepře
stane-li to Ibaní, sáhneme na snb známému ano
nymovi jiným způsobem. „ovíme mu, kde má re
formovati napřed.

Katolická národní jedmeta paní a
dívek v Pardubleieh schbrálavpátek dne 1.
listopadu t.r. v sále „Bubenče“ „Černý kříš v lese“
ve proapěch vánočního stromku na podělování chu
dých dětí. Režii vedl obratně dp. kap.an Adamec.
Doufáme jistě, že za osvědčené jeho činnosti vna
Šem spolku budeme míti často to milé potěšení
pobaviti se něčím příjemnýmz obora dramatického
umění. Zdař Bůh ! — Jednota sebrála na všeobecnou
žádost podrabě v pondělí dne 4. listopada 1907
v sále „Bubenče“ „Černý kříž v lese“ ve prospěch
uberských Slováků, Návštěva přesto, že byl všední
den, byla slašná. Hra účinkujících byla vesměs
ladoa a ve všech momentech hry s duševně noob
vyklou dovedností na prknech vystižena..

Pohřeb v Pardubieich. Dno4. t. m.
odpoledne konal se v Pardabicích slavný pobřeb
lidomilné a sbožbé šeny Františky Prokopové,
bývalé majitelky továroy na atroje. Zesnulá pod
porovala štědře všechno šlechetné a neskrblila ani
hojnou podporou při opravě pardubských kostelů.
Nesmírné účastenství při pohřbu bylo patrným dů
kazem, jaké úctě těšila se zesnulé paní pro své
výtečné vlastnosti. Bůb budit jí štědrým za štěd
rost, kterou na zemi prokazovala|

Pardabský turf. Pardubskékoňskédostihy
vydařily se letos za nádherného počasí přímo skvěle.
Návštěva byla přečetná, tak še jsme podobné již
dávné doby v Pardubicích neviděli, Mezi Četnoa
šlechtou byla ikněžna Windiech-Graetzová, vnučka
olsařova = chotém. Dostihy skončily až na několik
pádů a koní celkem hladce. Napjatá pozornostbyla
věnována zvláště veliké pardubské Šteeplo-Chase,
při níž pohříchu zvítězil cizí kůň Meckleab
Koutgsan a sebral tak vítóznon cenu v olllée
15.000 K. Na závodišti vyprodalose tehdy všeci
co vůbec pro lidský žaludek 88 prodatidi € :
největší zásoby nestačily. Od nejjemnějších
a šampaňského až na sprostou kořslku a bandnora
vyčerpáno bylo všecko. Pro Šampaňské muselo se
zvláště jeti. Sázky u totalisatéra byly také veliké
a četné. Druhý den po dostizích konal ae veliký
Hobertský hon na jelena u Pobvanovského rybníka.
Také sem dostavilo se množetví lidstva so všech
vrstev s četná družina šlechty se svými damami
na kočárech, automobilech a jízdeckých koních.
Večer konal se ve šlechtickém resursa ples pro
hosty sa honu, při němž objevili se v elegantním
úboru damský šlechtický výkvět s nejrůznějších
končlu země. Protože se proslýchalo, že socialisté
z dělnického domu budou dělati před resnrsem

n dle známé vzdělanostníúrovně,hlídelačetná blidkačetnická až do pozdních hodín nočních
ulici, v níž šlechtické kasino se nalézá.

Pozor při ažívání léků. VPardubicích
rosetonal se v těchto dnech dělník J. Šafránek
dle všech známek zánětem slepého střeva. Lékař

fedepsal mu na utišení pradkých bolestí jistý
ék, kterého měl užívati přesně dle rady lékařovy.
Protože však v noci dostavily se nemocnému nové
bolesti, povstal a v domnění, še, čím větší vezme
dávku léku, tím jistěji bolesti otiší, pošil najednon
takové množství, že usnul tak tyrdě, až se Již ne
vzbudil.

v pondší6 28. "Bist odpolednebyl J. Sal,pos se ZO. října . ,
dělník s Trnové, sachycen řemenem při obstará



ání stroje v rafinerii cakru v Rosicích n Parda
"ble a vržen s takovou pradkostí do síroje, Že
me byla jedoa soha mžikem utržena a blava té
měřrozdrcena.Byl okamžitěmrteva mrtvolajeho
odvežena na hřbitov vRosicích k ohledánísoudní

*komiesí.
Valná hromada akciového pivovaru

v -Perdubicich bude se konati v neděli dno
10. listopadu 1907 o 4. bodině odpol. v zasedací
síní akciového pivovara v Pardubicích. Krumě
obvyklých formalil bude podán návrh us směnu
usnesení valné bromady ze dne 19. července 1908

„a volba šesti členů dozorčí rady.
Ještě o | P. Ant. Žákoví. Přespolo

vlnu svóho života strávil svěčnělý zasloužilý kněs
jako klaasický flolog na Gymuasiu rychnovském.
Byl mušem hluboce vzdělaným; podával to, čemu
vyučoval, vědy jasně s přehledné, přiblíteje při
tom k jádru; tak přibližoval se k duši a ardci
mládeže. Vzbuzoval pro předmět svůj sájem a po:
rozumění Při něm si, tuším, stadojící nestěřovali

-do nějakých zvláštních obtíží. A jest dobře zaámo,
že prof. Žák měl vždy dosti obledů k těm, kteří
neprospívali zvláště právě při předmětech jeho.
Pisatel těchto řádků sám pamatuje, fe dovedl ze
snulý obratnou methodou, vedením k jasnéma pře
hledu spříjemniti i tu němčinu, ješ byla sice jiš
tehdy veobligátní, ale špatnější známka z ní hyz
díla vysvědčení. Žák však takové známky dávati
nemusel. Při něm učívali jame se všichni rádi.

Býval při své učenosti tak tichý,mírný, skromnýa třebas i někdy jako v sebe uzavřený, že — ja
se říká — mnoho řečí nenadělal, a přece vycítilo
naše srdce, že v něm máme nejen osvědčeného
paedagoga, ale i přítelo. Slova na úmrtním ozná
mení „šlechetný přítel mládeže studující“ vyvolala
zajisté v srdolch všech jeho žáků souhlas. Nám
bode vzpomínka nu něho všdy milou a světlou.

Z Kostelce m. ©. Čílý divadelní odbor
„Katol. jednoty“ sehrál dne 27. t. m. veprospěch
místní dětské opatrovoy vegelobru „Naše ženy“
s úplným úspěchem morálním i hmotným. Palma

přifknoutijent úloseAdély,jež r byla6nevšední živostía temperamentem. Úlobajejí je dosti
nesnadná a vyžaduje značné zkašenosti, aby 80
nestala mrtvou loutkou. Manžel její Troka podán
byl s nemenší hbitostí. Oba zbostili se svého úkolu
stkvěle. Posluba Peprný výborný. Úloby manželů
Vorlických a Bamenných sebrány zdařile. Obě
Htelkyně Běta a Ells vynikly klidnou elegantní

brou. Spisovatel Beneš ee svým přítelem Svobodou
rozluštili velmi dobře své nesnadné postavení mozi
zamilovanými přítelkyněmi. I ostatní úloby sebrávy
nadšeným způsobem, vlastním našim ochotníkům.
Bouřlivý potlesk po každém jednání svědčil, 5 ja
kým zájmem obecenstvo sledovala hru, jejlš režii
nelze ničeho vytknouti. Srdečné díky vzdáváme
všem p. t. účinkujícím a těšíme se, še brzy opět
představením podobné výborné hry pobavení bu
deme. Čistý výnos je 100 K, které byly uloženy
a budou svému účelu odevzdány, aš zařízení opat
rovny vejde ve skutek. Katol. jednota chce i ne
dále každoročně20 —30 koran platiti a divadla,
koncerty a zábavy ve prospěch tohoto humanního
pořádati, začež jí předem jiš vzdáváme upřímné
„Zaplať Pán Bůb l“

Schůze venkovských voličů = ob
vodu ehradimského. V nedělidne 10. listo
pada o 10. hod. dopol. bude voličaká schůze pro
venkovský volební obvod v museu v Chrudimi.
Říšský poslanec pan Šabata promlaví o pracích
v pariamenté a o politické situaci. Lze očekávati,

počtu 8e do schůze dostaví, aby vyslechli referát
svého říšského poslance a o svých zájmech: po
Jednali.

AL. Svejsík v Dobrušce. V sobotudne
26. Hjua pořádala křesťanská jednota sv. Václava
poučnou přednášku „o cestě kolem světa“, jiš
přednesl a dvěma sty avětelných obrasů provázel
zněmý cestovatel dp. Alois Svojsík z Prahy.
V poutavé řeči své uvedl posluchače do republiky
států severoamerických, Mexika, Japonska, Číny,
obou Indif, pak na Javu, Ceylon a mořem Rudým
kol Arabie skalnaté k průplavu Suezakému, Egyptu,
Francii a naší vlasti. Ukázal se jako bystrý po
sorovatel ethnografický i přírodních krás, jeně
pilně si vějmá kultorní vyspělosti národů, s nimiš
Be setkává. Všude jeho pozornost zajímá způsob
života, zvyky, náboženství, umění výtvarné, vsdě
lanost obyvatelů, již plyaným tónem řeči, vybrou
šeným slohem posluchačatvu na mysl uvádí a ově
telnými, vhodně kolorovanými obrasy snázorňuje.
Misty jemný vtip veselou budil náladu. Ač před
náška trvala přes 2 hodiny, nikdo nepozoroval
nejmenší únavy, zůstal klidný a ověší; jen lito
váno, že již jest konec, Všichni odcházeli s dojmem
nejlepším a nešetřili chválou, již dp. cestovatel sl
plnou měron zaslouží. — Ač cestopisná přednáška

nesporněpotí k pokroku, naši pokrokáři se neukázali. Ónijsou pokrokoví ve štvaní s pomlou
vání, v nenávisti proti náboženství svých rodičů,
sle v tomto ohledu — spátečníci satvrzelí.

Z Nové Vel mad Popelkou. Dne 3.
Hstopsda pořádala místní organisace důvěrnou
schůsi ve dvoraně p. Jos. Noska u přítomnosti
okolních organisací farní osady i odjipad ahro
mášděných hostí zvldětě z celkem více
Jak 400 osob čítajících, větěinou mužů a jinochů.

Schůsi zahájil horlivý důvěrník k Jao Chlumskýs Nové Vsi. Pan. předseda V. Čistecký vřelými
slovy poukázal na důležitost přednášky a vyzval
redaktora Štítu p. Fr. Šupku « Hradce Králové,
aby svou řeč „0 důležitosti tisku“ přednesl. Teoto
výmlavný řečník vysvětlil vznik, potřebu a důle

žitost tisku — jeho velký prospěců 8 jedné, aletaké zhoubnost 8 drabé strany. Veřejněděkujeme
za tu úchrataou řeč p. redaktora Šupky. Voláme
jemu: Zdař Bůh! A celému kroužku věblasných
řečolků z Hradce Králové ze srdce děkujeme za
poučné přednášky po diecási konanéa přejeme
ma ze srdce, aby počet jebo se zdvoj- A ztroj
násobil, aby rach katolický co nejvíce zmobutněl.

Ze Žlebů m Čáslavě. „Právo lidu“ a
„Vých. Obzor“ opět v posledních doech obrátily
svůj zřetel k průmyslovým podaikům zdejším,
aby způsobem opravda demagogickým štvaly proti
nim. Příležitost se jim oaskytla, 4e stalu Bu ne
štěstí v těchto závodech, při němž utraceny dva
Hivoty lidské. Jest to ovšem krvavé risiko práce,
ale divno jenom, že v jiných závodech toho ne
vidl. Ovšem účel tady jest zcela jiný oeš BOustrast
s ubobými obětmi práce. „Dělnictvo je z větěl
části neorganisované.“ Mají tedy zprávy ty vebnati
dělníky do vrganisace sociálních demokratů. Bylo.
by dobře, kdyby správy závodů si toho všimly a
kdyby dělnictva poskytly příležitost se zorganiso
vati ovšem na základech křesťanských. Myslíme
aspoň, že s příslušníky sociáloí demokracie učinily
smutné zkušenosti a nedovedli bychom pochopiti,
že by po útocích na osobu knížete pomáhaly hnáti
dělnictvo do náruče strany tak výlučně úlechtě
nepřátelské. — Dlouho projednávaná stavba farní
budovy došla konečně avébo vyřízení a na jaře
příštíbo roku počne se stavěti. Nová budova má
býti ozdobou měste, které získá tím i v jiném
ještě ohlodu, totiž uvolnění komunikace na místě
nejchoulostivějším.

Z Tarkovie u Heřm. Městce. Náš
dopis tal do živého. „Vých. Obzor“ honem musil
přispěchati s omluvami a vysvětlivkami obledně
osoby p. říd. F., a aby odvrátil pozornost od této
osobnosti, po způsobu velkoměstských švindléřů
křičí: „Cbytte bo“ — „kaplana“ Dobruského. Nám
stačí doznání, že p. říd. F. jest velkým příznivcem
sociálních demokratů, když jim věnuje knihy. Co
se týče pak osobních výpadů a výpadů proti církvi
katolické, odpovídáme tolik Víme, že sice sociálol
demokraté nezavraždili Huga, ale že mají na avě
domí dost životů lidských; nedávno byl odsousen
i tady jeden jejich stoupenec na Čáslavsku, který
odpravil kamenem stoupeoce jiné strany; víme
také, že nevybáněli nejlepší syny českého národa
do cisiny, ale že je vyhánějí s práce, když ne
chtějí platit do jejich organisací a víme; že ne
pálili vzácné kniby české, ale že pálili nepohodl
nébo jim dělníka v Plzni, až zato dostali odměnu
příslašnou u gondo. To všecko dobře víme, asnad
pisatel toho dopisu také. Cose týče pak té „bez
národnosti“ a „beznáboženetví“ sociální demolra
cie, o tom je ustálený soud celé české veřejnosti,
potvrsovaný ostatně Číny posledních dnů více než
jasně a proto příti se o tom nebudeme. Nám stačí,
že víme, co jsme vědět chtěli,

Z Čáslavská. Dostal se mi do rakou 80
ciálně-demokratický „Východočeský Obzor“ č. 60,
kde jeden z příslušníků této strany vede nářek,
že se nic nedělá od volební kampaně jarní, kdy
strana sociáln: demokratická byla na Čáslavsku
v horečné činnosti. Tehdy prý lidé četli jejich

listy, přeli se v hospodách o jejich kandidáty a 0politické směry a porosuměvše jejich snaze, oč
usilojí, přideli se na jejich atranu. Teď však prý
jest ticho, mrtvo. Pouze „klerikalism“ pracuje a
boj = ním není snadný. Jest třeba prý proti to
muto živlu Jako protikulturnímu všemožně praco
vati. A hned udává návod, jak se má pracovati.
Jiti mezi dělníky, mlaviti k nim přátelsky, vlídně,
poučiti Je a přesvědčiti o vlastních zájmech a za
ložiti jim odborovou organisaci. Pomyslil jsem si,
hle systematická práce a práce trvalá! A platí-li
slovo „učiti se od nepřátel“, pak v tomto platí
to dvojnásob. Je pravda, bnutí katolické mohutně
se zvedlo a výsledek jeho byl potěšiteloý,ale čeho
se jest obávati, aby to nebylo jenom chvilkové;
jest potřebí, aby hnutí toto jednou probuzené ne
usnulo, nezhynolo netečnosti snad těch, kteří měli
moo i příležitost na životě ho udršeti. Jest jisto,
že dle receptu udaného „Vých. Obz.“ dnes soci
úlní demokraté pracují a nepracují jenom sami,
ale pracují s nimi roku v ruce i všecky živly po
krokové, at jsou to již vybarvení pokrokáři nebo
vybarvující se na pokrokovo agrárníci a mlado
češi. Porosuměli, že s bubnem na vrabce jít, je
chyba a proto agitují pro sebe od osoby k osobě,
potichu, tajné. Máme toho důkazy. A proto ne
sbývá než přiložiti raka k dilu trvalému. Nyní na
podzim a v zimě, kdy lid není jiš zaneprázdněn
starostmi o prácí poloí, kdy najde spíše chvíli
prázdnou, rád a ochotoě vezme do rukou list,
kaibu, rád i poslechne vážnou a věcnou přednáška,
rád si pohovoří a zadebatuje, nastává nám po
vlanost poskytnouti mu toho, poskytnouti mu tobo

i na to, nač kladou sociální demokraté tak velkou
vába s co je učinilo opravdu stranou, které nelze
podceňovatí — ma odborovou organisaci. Jsou
v našem okrese místa, kde by hrla půda pro vše

odborové naše sdružení velmi vděčná a jest dosud
úborem. A nejsou to snad místa jenom průmy-.
slová, ale místa čistě zemědě'ská, na která nyní
zvláště mají spadeno socialisté. Osvětlujm> děl
nictva i maloživnostaictva výhody všeodborového
adratení, zakládejme odbočky. 8 prací výchovnou
spojma i z'epšení jeho existenčních podmínekI

Z Chotébořska. D:e 3. listopadu ve
Sloupné byla lidová schůze, na níž řečnil dp.
farář Vlček o časových otázkách, Předem odpo
ručoval lidu zemědělskému organi«aci, slyšení ho
spodářských přednášek a četbu odborných hospo
dářských časopisů. Po té přešel k důležitým ska
tečnostem našeho veřejného života a objasnil
proady protináboženské. zejména protikatolické,
jejichž hlasatelé. byť odehylných přesvědčení po
litických a sociálních, spojají se v jeden šik proti
katolíkům. Nepřátelé nyní jsou opstrnější, při
oházejí s předatíranými dobr/mi úmysly, ale byť
užívali nyní nových slov, věc sledují tutéž: boj
proti katolíkům, boj rozhodný a neúprosný. Řeč
ník na toto podloudaictví určitě ukázal a doložil
určitými skutečnostmi. Katolici nemohou se dáti
uspati, nýbrž musí veřejný život pilně sledovat,
uvědomovat se, aby v rozhodných dobách byli
vědy pohotově. Na podporu názoru křesťanského
dovolával se vědeckých poznatků, jež s napjatou
pozorností byly sledovány. Potěšitelno bylo, že
mimo četné maže a ženy b li přítomoí v hojném
počtu mladíci, kteří také, jak bylo pozorovati,
8 nadšením chápou se záslužné práce a kteří
vlastně badou nejhybnější silou organisující 80
obrany svobodného katolického přesvědčení.

Z Čachmova. (Démantová svatba). V ne
děli 10. t. m. alaviti bude v chrámu Páně av.
Anoy v Pasté Kamenici démantovou svatba p. Jan
Filipi, rolnický výměnník v Čachnově, se svojí
manželkou Annou, rozenou Halamkovou. Z man
šelství jejich žijí 2 synové, 1 dcera, 10 vnuků,
4 pravnuci. Stařičkým jubilantům, kteří jsou dosad
zdrávi a čilí, voláme „Mnogaja ljeta |“

Z České Bělé. (Oheň) Kdo zná osady
v Česko-moravské vysočině, kdo ví, jak ty cha
lonpky doškové se tísní jedaa k drahé, jako by
se styděly, že tak chudě vyhlížejí proti ostatním
statkům krajským, ten uzná, že, vzoikoe-li v ta
kové osadě oheň, nezautaví se pravidelné na jed
nom stavení... V úterý pozdě večer smutně
blásala basičeká trubka v Č. Bělé neštěstí. Krvavá
záplava ozářila v několika vteřinách celé městečko.
V obydlí J. Pospíchala vznikl požár, který za
chvátil celé stavení s chlévy, přeskočil přes ulici
na Pospíchalova stodolu a zachvátil i stodola p.
V. Fiedlera, hostinského, nabytou obilím « na
drahé straně zachvátil stavení p. H Valenty,
rolníka, které celé, jakož i výše jmenovaná sta
vení obrátil v popel. K požáru záhy 8e dostavil
místní sbor hasičský s třemi atříkačkami, dále ha
sičaké sbory: z Krátké Vsi, Kojetína, Cibotfna,
Počátek. Jitkova, Střížova, Oudoleně, Barové, Po
hledu, Šénfeldu a Německého Brodu. Společnému
úsili basičů po velké námaze podařilo se konečně
oheň omeziti pouze na výše jmenovaná stavení.
S jakou obětavostí a námahou hasiči pracovali,
patrno nejlépe z toho, že několika bylo nutno po
skytnouti lékařskou pomoc. — Kdyby se byl oheň
dostal dále buď na sousadní stodola p. J. Abso
looa nebo obecní stodolu, jež byla plna lenu, jistě
by byla další velká část Č. Bělé zničena, Obě tyto
sousední budovy jakož i chlévy p. V. Piedlera
jsou opálené celé. Z vyhořelých je pojištěn p. J.
Pospíchal. Pan A. Valenta 8e vším (stodolou,
chlévy, obytným stavením atd.) je pojištén pouze
na 1000 sl., a p. V. Fiedler, který před 7 roky
také vyhořel, má pojištěnou stodolu pouze na
200 zl. — Škoda činí všech mnoho tisic zlatých.
Někteří « vybořelých, jsko p. Valenta, p. Fikar,
sedlář, p. Šmíd, děloík (kteřížto dvau vyhořelých
bydleli), jsou uvrženi v bídu. Snad najdou se lidé
soucitní, kteří akotkem dokáží lásku k bližnímu.
Zmínky též zasluhuje horlivost některých mladíků,
kteří v tabém mrase celou noc a drahý den celý
pracovali neunavně v doutnajících troskách, začež
jim, jakož i všem sl. basičským sborům a vůbec
všem, kdož jakkoliv pomohli postišeným, odplat
Pán Bůb|!

Světlo oriente v Solnici. Dne27.října
pořádal Sokol solnický veřejnou přednášku, v níž
hlavní slovo vedl žid Otto Fischer s Rychnova
n. Kn. o „Volné myšlonce.“ Toft be rozumí, že
k tskové přednášce jest žid nejspůsobilejší. Jak

židépřejí našemu národa volnosti,to patrno s toho,jak obrovské sumy peněz dali na Šulfrajn, Čeoby
tolik tísnící, jak žijíce v Praze z českých mozolů,
podporují gormanisaci posíláním svých dítek do
německých úkol. Také víme, že právě. židé nej
urputněji ve Vídni si počínali proti Havlíčkovi a
Biegrovi; a proto vlastenecký Bokol právě pána
israelského původu 8 radostí poslouchá. Někteří
optimisté se domnívali, jak se tento žid pustí ráz
ně do židovako-německých rabínů, kteří v Prase
tolik proti sjezdu Volných myslitelů mlavili. Ale
kdepak! To raději si zajel do katolické církve,
ačkoli přece alabiny svojí vlastní ofrkve může
snáti líp. — Zle trápí p. Fischera „mrtvá ruka“,
jměcí katolické církve. Iau pravda — podaří-li
te sluhům telmudistů vymoci konfiskaci i těch
zbytků církevního jmění, pak bude pro volné mys
litele trochu líp. Církev zcela ošebračená přijde



o svobodu svoji stela, jako se to stalo kněším hu
sítským. Pak se jí lehce hodí oprátka na krk.
Pane Fischere. chtěl-li jste mlaviti proti bohatcům,
měl jste mluviti úrčitěji; vždyť na př. jediná Rot
acbildova rodina v Rakousku mé čtrnáctkrát větší
jmění než všichni kněží rakouští dohromady. A
kdo zdražuje potraviny, kdo uhlí, kdo musil býti
passivní resistencí nucen, aby železničním zřízen

cim Vaalí To byla také „mrtvá ruka“? — PrýPán Ježíš,kdyby nyní církev viděl, litoval by, že
ji založil. Pane Fischere, od které doby máte
Krista tolik rád, že ayní litujete „nezdar jeho díla“?
Od kdy? Myslíme, že by spíš Kristus nyní poká
ra) ty křesťany, kteří so spojují najednou 8 odpo
vědnými nepřáteli křesťanstva. Nevíte nic o tom,
Jak sproatácké listy protikatolické docela „vzdělá
vajl“ étenářstvo pepickými vtipy na Krista samého?
Akolikrát ti vaši lidé problásili otevřeně, že evan

elinm jest vznešenější než talmud? — Prý lidé
budou povznášet oči k přírodě a nikoli k Bohu,
k nebesům. Toble rochodně rychnovakómu p. ra
bínovi neřeknete — na posloucbání toho jsou dobří
dost křesťané. Ač půjdete zas do synagogy, vzpo
meňte, co vlastně máte jako volný myslitel dělat.
— Volná myšlenka získala znameniton podporu
v býv. úředníku Vikovi ze Solnice. Ten má teď
na to volné myšlení času dost. A rozumí se, že
takové svobodné hlavě nelíbí se donášení „Kříže“
a „Marie“ do domácností. Jen, pane Vlku, na všecky
etrany spravedlivě| Proč ti vaši lidé neozvou 86
důrazně proti zesorovujícím obrázkům a „vtipům“
socialistickýchlistů? Proč? Inu—tronfajísivědy
v přední řadě na toho, kdo Be dá. Pane Vlku, až
půjdete prosit svého strýčka faráře o penízky, to
asi sotva před ním bndete velebiti Volnou myč
lenku. Malou redu. Víc by prospělo, kdybyste
poučoval lidi, co činiti, aby se keždý v úřadě u

nerozprchlo. — Dodati dlužno, že elita aolnická
přednášku p. Fischera ignorovala. Inu žid jest
velice štědrý na poučování, rád by uděloval „svo
bodu“ na účet jiných lidí, jenom aby to jeho nic
nestálo; ale peníze si nechává pro sobe. Až dají
bohatí židé na zmírnění bídy lidské, na kalturní
potřeby našeho národa aspoň polovici toho, co už
dali kněží, pak teprve budeme věřiti, že to 8 ton
láskou k nám myslí upřímuě. Pár vzletných slov
nic nestojí, na slova je ayní štědrý každý.

Pokrokový brdina s Humpolce. Dne
29. října skončen trestní spor mezi MUDrem. Ji

ráskem a Ot. Martinem tím, že Dr. virásek,pekrokář a volný myslitel, odvolal svoji žalobu.
loba podána byla na p. Ot. Martina v této věci:
Dne 6. února 1904 otisknouti dal Ot. Martin v „No
vých Jihlavských listech“ a v „Listech Podvy
sockých“ čís. 6. článek nadepsaný: „Z Humpolce“,
kterýmžto článkem cítil so p. Dr. Jirásek na své
eti obrošen a proto zednického mistra Ot. Mar
tina žaloval. Dr. Jirásek žaloval proto, že Otakar
Martin: 1) nazval jej ve svém článka hyenou,
vybrabávající mrtvoly, 2) še napsal o něm, že vy
víjel v Chrudimi mnohoslibnou činnost kropeni
čkovou, 3) že jest drzým utrhačstvím a podlým
sprostáctvím dotýkatise cti muže atd., 4) že po pře
čtení článku Dra. Jiráska v „Osvětě Lidu“ s opo
vržením každý list odložil a pronesl spravedlivý
Boud o jeho charakteru, 6) že lživě píše a pravdě
se vybýbá a pootivé lidi napadá, 6) Ženeměl tolik
poctivosti, aby napsal, že subvenci pro sdejší si
rotčinec a školu tkalcovskou vymóbl starosta p.
Filip Bečvář, jehož on (Dr. Jirásek) dovede jen
tupit a benobít, 7) že je aměšným, mluví-li Dr.
Jirásek o zdravotnictví a čistotě, o téže že by
mobl mluviti on (Otakar Martin), který mu dal
z bytu výpověď, 8) a že bývalé jeho sanatorium
v bařeništi umístěné neodpovídalo valně emyslu

"pro tento obor, 9) že činnost svoji započal bro
jením proti kollegům, které nestačil udávati lé
kařské komoře, 10) že měl rozbroje v cirkvi, 11)
že se vtíral do rodin a přepínáním a vylháváním
chorob chtěl si dobýti popularity ve světě vědeckém,
12) jediného řádného člověka ve městě neušetřil
a lživě útočil na poslance Bečváře, 18) že by býval
zdejší pokladnu nemocenskou přivedl na mizinu,
14) jako lékař této pokladny dával si od pacientů
— členů pokladny — z jich výdělkuplatiti .po
korunách zvláštní honorář, 15) že psal si sám
jménemsvých pacientůpoděkovánídonovin,s ko

nečně P jek vzorně léčil a doléčil matku sedmimalých dítek, ženu churavého truhláře Tesaře, ne
bylo mu potřebí ani poděkování, tu £e se epokojil
vysvědčením okr. hejtmanetví.“ Na žalobu tuto
nabídl Otakar Martin důkaz pravdy. Řada svědků
byla pak slyšena, ješ zrovna ve prospěch Dra.
Jiráska nevypovídala. Slyšeni byli také u soudu
Hompoleckého jako svědci lékaři zdejší Dr. Kašpar
a Biedermann. A protože Dra. Jiráskovi výpovědi
Jich zajisté po chuti nebyly, psal do „OsvětyLida“
sase, Že tito jeho kollegové falešně přísahali,
zlehčoval je, až až .-. . konečně podal na ně ža

lobu pro arátku na cti, jíž prý 8e svou nýpovědína něm dopustili. Zasloužilý lékař zdejší p. Dr.
Jaroslav Kašpar podal pak na Dra. Jiráska ža

lobn pro dete proti bezpečnosti cti u krajskéhosoudu v Chrudimi. Před samotným blavním přelí
čením, jež konati se mělo před porotou v Cbru
dimi, dostavil se do kanceláře právního zástupce
p. Dra. Kašpara, advokáta p. Dra. Netvala v Hum
polci, Dr. Pippich z Ohrudimě, obhájce p. Jiráskův,
a po dl-uhém vyjednávání osmír uzavřeno na

[a ve nr žeDr.Jirásekvzalnooevoji, na Dra, ra o, spěl a návzájem
upustil Dr. Kašpar od s Dra. Jirásku, když
tento uráčky jemu učiněné v novinách odvolá. —
A Dr. Jan Jirásek odvolal poprvé. Zatím vedeno
však bylo trestní řízení o druhé žalobě Dr. Jiráska
na lék. Biedermanna. Lék. Biedermann rovněž na
bídl důkaz pravdy, jenž, jak jinakani .býti ne
mohlo, — úplně se mu zdařil. Po blavním líčení
u krajského soodu v Hoře Kutné byl lék. Bieder
mann obžaloby sprostěn, a “r. Jirásek oznán po

set. Lék. Biedermann však takó podal na Dra.
Jiráska žalobu pro urážku na ati, spáchanou kři
vým obviňováním; když o of při hlavním líčení
bylo jednáno, zavázal se Dr. Jirásek, že zaplatí
200 K útrat a urážku spácbanon odvolá. A tak
odvolat podruhé. Po provedeném důkaru pravdy
te strany pana Martina obmezil Dr. Jirásek ovoji
žalobu u krajského soudu v Jiblavě podanou po
dáním ze dne 18. října 1907, č. j. Pr. 6-4—73
pouze na odstavce v předu pod 1., 2. a 15. uve
dené, ale patrně proto, že tušil i ohledně těchto
bodů úplnvu svoji porážka, den před samým
hlavním přelíčením, jež kunáno mělo býti před po
rotou Jiblavskou dne 23. t. m., žalobu svoji od
volal potřetí. — Tot zreadlo taky-pokrokového člo
věka, který aenechá na pokoji ani živých aní
mrtvých. Zdejším taky-pokrokářům dáváme tento
přehled žaloby, svědky dokázané, za rámeček! Sta
rejte 8e o nápravu nejprve ve vlastních řadách|
A tento Dr. Jirásek naříkal v „Osvětě lidu“, jak
církev jest překážkou vědy lékařské, jak katolický
lid svými „pověrami“ stěžuje prácí lékařovu. Zatím
však — jak patrno — měl místo bědování všímati
ai pokroka. vědy lékařské sám trochu víc. Pane
volný myaliteli, univ. prof. MUDr. Muixnerovi ka
tolické přesvědčení pranic ve vědeckém pokroku
nepřekáží|

Fackovací aféra Lhotova a „Osvěta
lidu.“ Napřed malon zastávku. „Osvěta lidu“ 26.
Hjna proti „Neodvislým listům“ tvrdí, šese aférou
Lhotovou při jejim počátku nezabývala vynikající
měrou. Naopak prý zachovala o té trapné afáře,
„trapné zvláště pro P, Teplého“, plné tři nedělo
naprosté mlčení. Pane Hajne, není potřebí proti
NNeodv. listům“ veliké vaší obrany. Vědyt právě
to vaše mlčení bylo až příliš výmluvné. Jen počí
tejte, kolik dní to trvalo, než váš list po prvých
zprávách roskýval se k velice opatrné, úzkostlivé
poznámce. Jindy víte i o věcech, které ee vůbec
nestaly, a jak dovedete okamžitě tu vybájenou hříš
nost světa potepati! To jsou slova jako údery kla
divem. Lešetinský kovář by se musil u vašeho
listu ještě dlouho učiti srdnatosti, jakoa Jevite při
tepání vad — tábora jiného, Proč jste najednou
nevyrazil na obranu svého chráněnce? Proč se
z vás stal najednou Samson a natřiženou káticí?
Vy a mlčet — kdyby Be jednalo o skutečně ne
spravedlivý výpad proti člověka vašemu!! Tvrdíte,
že již D. prosince m. r. jste odsoudil jasně a dů
rasně počínání dr. Lhoty. Dobráčku, proto 86 snad
Lhoty nyní tolik zastáváte. Prosíme vás, abyste
odsuzající svá slova tehdejší do slova citoval. My
Vám zatím aspoň trochu napravíme pokrokovou
paměť. Dae 7. prosince m. r. napsal váš list pouze,
že počká a že dude jeho úsudek odsuzující v pří
čině počínání dr. Lhoty, jestliše sbulečné týš knáse

ný A to jate se po sdělení „Nár. Politiky“,„Obnovy“ atd. ještě tak dlouho nemohl dověděti,
jak 8e to vlastně s těmi fackami má? Aui do 7.
prosince? Vždyť se ta rytířská událost stala ve
městě, kde sám svůj list vydáváte. Slíbil jste tedy
aspoň z nouze, že bade váš úsudek odsuzující, A
zatím co se stalo? 11. prosince místo odsouzení
přinesl váš list sebeobrana dr. Lhoty a napadli od
půrce Lbotovy. To bylo to elibované odsouzení činu
Lhotova. Jen si ješté jednou přečtěte,co jste tehdy
po delších rozpacích napsal a pak přemýšlejte
teprve o své nestrannosti a o tom, jak jste ocho
ten prováděti pokrokové heslo: „S pravdou ven"
—Píšete, že ta afóra byla zvlášť trapná pro P. Tep
lého. Ano — při těch fackách; ale pak, když žur
nalistika nemlčela, byla rozhodně trapná pro někobo
jiného. Dle pokrokářské morálky měla prý strana
P. Teplého raději o všem mlčeti. Tak, tak! Jak
ta pokrokářská mravouka umí úbořovitě ubýbati,
hrozí-li karambol. Až někdo vláká pokrokáře do
pokojíka, aby bo tam mezi čtyřma očima zpolič
koval, pak bude mluvit pokrokářstvo jinak. Pak
nad trpitolem sapěje velebnější chorál než nad
pověstným Jadou, ktorý svým prolhaným útokem
proti lidem věřícím rázem ee stal u pokrokářů

hrdinou dne. To p. naposledy taky měli mlčetSlováci. Že ten P. Teplý nemlčeli Mobibýti spo
kojen s předvánoční nadílkou — a jemnocitná
„Osvěta lidu“ by dále pohodlně odsuzovala ty,
kteří o násilných skutcíoh vůbec se odvažojí mlu
viti. A jak by teprve břitce a svobodně odsuzo
vala ty, kteří by se dopustili násilí Bebe men
šíbo! — „Osvěta 1.“ prý chce spravedlnost a ob
jektivnost v té věci; kárá noviny, že přinášejí věci
neprokázané. Zatím však sama Široce uvedla ne
prokázané sdělení Lhotovo o příbodě v parku,
skrátivši „fáhradou“ obrannou řeč P. Teplého.
Tolik zatím k pilnémn rozjímání.
1 "1% Jaroměře. Náš život spolkový stálo
rušnější, Křesť. sociální spolek lidový měl 3. t.
m. opět šťastný den. Místnosti spolkové naplnily
we zcela horlivými členy obojího pohlaví, kteří

přišli vyelednout přednášku dp. Jiřího Sahuly z.
Hradce Král. o KarluIV., Oťei vlastí. Naslon-.
cháno s gejvětší pozorností Jen ndveří stáli dva
strášcové „pokrokn“,kteří sačali vyrašovati. Snad
z velikého +lasteneotví a a Iáaky k vzácnómu če
skému panorníkovi! Ta řečník ju vybídl, jea aby
tedy něc> aas mlavili oni, že je z dějopiso pře

ztratili jako dým po výstřelu. Přednáška odmě
pěna velikým potleskem. — Nevděčaóst — špatná
ctnost, u proto děkujeme listům protikatolickým
za všecku reklama, kterou nám bosdéčně svými
neobratnými nájezdy činí. Takové papírové pumy
nám jenom proapívají.

Z Opočna. Křesťansko-sociélníspolek pro
farnost opočenskou pořádal v neděli dae 27. října,
v Kodymové národním domě přednášku dp. P. AL.
Svojsíka z Preby. Pan přednášející poutavým a
zábavným způsobem vylíčil nám svou Cestu, kterou
konal kolem světa a přednáška svou doprovásel
řadou krásných světelných obrazů. Návštěva před
nášky byla velmi hojná. ze všech vratev občanetva
opočenského i venkovského. Všiclni účastníci8 ra
dostí vzpomínají na ten večírek. Doufáme, že se
s dp. Al. Svojsíkem u nás ještě shledame.

Různé zprávy.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise vknihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitné ulicí a vprodejí novin p. M Vička na

Příkopech.

Bakonětí katolíci! Pátý vácsobocnýsjezd
katolíků rakouských, jehož velkolepý průběh nám
všem ještě v paměti jest, ukázal znamenitý postup
v životě katolickém. Přede vším dosaženo jest
ajednocení katolíků rakouských v organisaci Cen
trální; této organisaci děkuje Rakoasko, že prudký
útok nepřátel svaté víry na nerozločnogt i8a
želatví, na vyučování náboženství ve školo de
potkal se silným odporem, že provedení protikře
stanských záměrů se neuskutečnílo. Nesmíme však
prehlédnonti, že odkřesťanéní naší vlasti jest pouze
zadržeuo, ale nikoliv odvráceno. ©Neočekávaný
odpor katolického lidu nevzal protivníkům ani
odvahy ani zbraní, naopak s vělál otevřeností než
dříve přiznávají se ke svým protináboženským
zámyslům. Nepopíratelné nás očekávají zlé Časy,
těžké boje; příklad boje kulturního jest již dá,
válečný povel též v Rakouska již prohlásen. Proto
jest avatá povinnost lidu katolického, aby se ne
vyhýbal hrozícíma nebezpečí, nýbrž uby svůj nej
vyšší a nejsvětější majetek, svatou víra, bájil
všemi možnými prostředky, aby pevně stál při
katolické církvi a při náměstku Kristové na semi,
aby se podjal boje, který jest mu vnucen. Aby
chom však tento svatý boj 8 nadéjí na vítězství
vapočali, musíme si dle slov: „Modli se a pracuj“
nejen pomoc Boží zabezpečiti, nýbrá též své zbraně
připraviti, abychom jich pak 4 prospěchem užili. —
Opatření, která poslední katolický ajezd učinil,
jsou sice vbodná, musejí se však ještě zlepšiti a
přispůsobiti; organisační páska, která katolické
národy rakouské spojuje, jest posud příliš volná
a masl se upevniti, má-li s prospůchem spojeným
nepřátelům čeliti; jest sapotřebí, aby se katolický
tisk a literatura více rozvinuly, odvrácení hesla:
„pryč od Říma“ lépe se objasnilo, otázka úkolní
důkladněji projednala. — Zástupcové rakouských
diecéní se jednohlasně usnesli, aby ae nejbližší
katolický ajezd konal ka konci roku 1907, avýbor,
jemuž svěřeny předběžné přípravy, tomuto usne
sení poslošoě vyhověl; jelikož uznáno, že Čas
kolem polovice listopada jest k tomu účelu jedině
způsobilým, ustanoveno, aby sjezd 16. listopadu
t. r. započal a až do večera 19. trval. Jestliže
socialisté všech národností Bpojují se proti nám,
jestliže volní myslitelé ze všech končin světa na.
společných sjezdech se radí, jak by olrkev porá
sili, nechť upřímní synové církve různých národů
též si pomáhají v obraně proti společnému nepří
teli. — Ráz sjezdu katolického bude celkem týž
jako ajezdu posledního. Počet předmětů, o kterých

se sjezd má raditi, bude sice MOTOjn: za tovšak bude ge bráti ohled na otázky nejdůležitější,
jimž tím delší doba k úradě věnována. Nechť ss
tudíž rúčastní katolíci všech korunních zemí, die
césí a všech jaryků Jenerálního shromáždění kato
lického ajezda, které má býti nejen projevem ne
oblomnévěrnostivůčitrůnua oltáři, nýbržhlavně
slontiti ku povznesení praktického křesťanství.
Duch Svatý račiž božskou Svou pomocí přípravy
k tomu sjezdu jakož i jeho rokování říditi a Po
mocnice křesťanů vezmiš je pod mocňou svou
ochranu!

Čeští seudcové zase to odnesli při po
sledním právě jmegován. Ze 87 adjunktských
míst v něm. soudních okreaich bylo 81 propůjčeno
anskultantům německým a pouze 6 českým. Bpra
vedlnosti, kde jsi?

Jen ne Čechům!Toliklet již se vídeň
L oby „jim sřímay byly pokí Čechové na

práru obecné české školy, aneb. stávající sou
kromé, přeplněné čáské škole uděleno a4poň právo
veřejnosti, ale marně. Zato soukromě židovaké
obecné Škole Talmad-Thora a tarecko-židovaké u



děleno bez dlouhého prošení právo veřejnosti,
rovněž i řecké obecnéŠkole.Židé a hrstka Řeků
platí tedy ve Vídni více, než mohutný 300tisloový

br český. Jest to spravedlnost!
Čechové ve Víěmí přecetaké něco zna

menají. To dokazuje 38 advokátů českých, a česky
tmožno se dorozuměti ee 124 advokáty. Ze 470
advokátů ovládá každý některý jazyk slovanský.
Českých lékařů jest ve Vídni 93, notářů 8. Vět
Bína ostatních lékařů u notářů umí rovněž česky,
samozřejmo z toho důvodu, še často přicházejí do
styku a českými lidmi. A muselo by se s českým
živlem ve Vídni ještě více počítati, kdyby tu naši
lidé byli neústopnější, dle možnosti vždy a všude

(Maili se beslem „Svůj k svému“ a za 8vé peníze
žádali všude patřičných ohledů.

Zadluženost státního úřodnictva.
Dle „Všeob. úřednických listů“ knihovně sajištěné
dluhy státního úřednictva rakouského činí okroable
800,000.000 K. Nejzadluženější jest úfednictvo
v Haliči, kde ovšem lichváři hrají hlavní úlobu.
Přese všechny nepříznivé poměry blavní příčinou
této zadluženosti tak jako v jiných stavech jest
nerozumné hospodaření, požívačnost, rozmařilost.

Spolek Českých akademiků v Brně
přesídlil do nových místností v budově knihti
skárny benediktinů rajhradských v Brně, Biskup
ská ul. č 1. Veškeré dopisy račte zasílati na Čuto
adregsu.

Všeedborové sadrašení křesť. dělní
etva vykasnje za říjen následující podpůrnou
činnost. Udělilo podpory: v nezaměstnanosti 90K
24 h (letos již 970 K 15 b); v nemoci 665 K
17 h (letos již 6543 K 17 h);, atěhovací a cestov.
10 K (letos 184 K 93b); právní s pohřebné 26 K
(letos již 291 K 46 h); mimořádné 8 K (letos
59 K). Vydalo se tudíř za říjen na podpory 798 K
41 h —letos již 8028 K 71 h. — V každé osadě
založte organisaci křesť. dělnictva !Nestačí bojovati
jen na poli národním a náboženském, nutno jest
uplatniti se 1 na poli hospodářském a právě tento
eli sleduje organisace odborová. Informace ochotně
edělí ústředí „Všeodborového sdřužení“ v Hradci
Králové.

Hudba chrámová. Počátkem letošního
podzimního období byla obohacena česká litera
tura církevní tvorby jednou z nejlepších vánočních
skladeb. Jest to ekvostná „Miesa Pastoralis“, slo
šená od J. C. Sychry, věnovaná řed. kůru Josefu
Kohbnoviv Tornově. Skladatel v této přesně litur
gické akladbě, na podkladě oblíbených vánočních
lidových písní „Nastal nám den veselý“, „Narodil
se Kristus Pán“, „Tři Králi uvítali hvězdu“ a
„Chtic aby spal“, složil ryze české nádherné dílo.
Přejeme skladateli, aby jeho tak zdařilé dílo došlo
po vlasti naší hojného rozšíření a u církevních ú
Ťedů zasloužilého schválení,

Pruští pastorové a bošství Ježíše
Krista. Prnský pastor Cůsar jmenován byl pasto
rem v Dortmonda, nebyl však potvrzen ani konsistoří
Můnsterskou, ani vrchní konsistoří v Borlíně. Důvo
dem bylo jeho nesprávné učení o Ješíši Kristu, ja
kožto Synu Božím a Bohu; je prý to jen obvyklý
spůsob mlary, nikdo však není povinen věřiti v božství
Kristovo a v Jeho poslání ku spáse lidstva. Vrchní
konsistoř brsy potom obdržela protest, jejš podalo
přes 100 pastorů. Zněl takto: „Následkem rozhodnutí
oproti pastora Cásarovi podepsaní pastorové církve
pruské považují za věo evědomí, aděliti nejpokorněji
vrchní konaistoř:, že úpíně souhlasí 80 zásadami pa
stora Cávara a še názorem tím vědy v úřadě svém
Hditi se míní, přesvědčení jsouce, že tak nojlépe pro
epějí erangeliu.“ — „Hle“, podotýká „Espero Kato
lika“, z něhož toto vyňato, „100 a několik pastorů
tvrdí, še nověří v božství Kristovo, a přece hodlají
podrňeti úřad avěj. Nesnají-li logiky v tomto případě,
jeví so na drubé atraně zcela logickými, neasná
vajíce autority konoistoře, ješ zapomněla na princip
"svobodného bádání.“—Lad pří tom pamatujme, še prote
stanté volají, še chtějí „hájiti“ Krista proti církvi katoli
-cké,že chtějí jeho autorita sdůrazniti proti autoritě „pa
„požekýchvýmyslů.“ Zatím všsk, posmívajíce ze tradici

| naší církve, kladou vlastní tradici a své každou chvíli
se měnící názory nad autoritu evangelií, hledí přefor
movatí čas od času Krista samého dlo vlastních ná
ipadů; jim jest vlastní rozum vío než autorita Kris.
tova. Ovšem že se přihlásili k protestu pastoří nej

"emělejší. Jest všsk v N'mecku ještě daleko větší počet
torů, kteří v božství Kristovo nevěří. Aj pak s říše

nám chodí protestentští kazatelé, aby prý dířili
-evangelium, které přece tak jasně Krista za Boha

rohlašuje| — Nechejte si svó lidské výmysly doma!
3 autoritu ovangelia hájíme zcela jinak neš lidé,

kteří pro samé sobělibé rozamorání podtínají kořeny
skotečného křestanatví.

|—————

Přímé dohodnutí žádoucno.

vagony při cenách nejlevnějších.

Nerskému spisovateli Bjěrnsonovínabídli některé sahraničoí, populární lety vedení ru
briky „Maďarské barbaratví“, Bjórnson navásel 8 hr.
Tolstojem styky ohledné společného vystapování proti
násilnostem Maďarů. Dále chystá Bjórnson do tisku
spis „O volkovýrobě Maďarů v Uhrách“.

Zase klášterní pamlsek pre lačné
pretikatolické listy. „ValašskéNoviny“,„Rov
noat“, „Den“ a jiné listy znova sáhly po vítaném
sonstu. Promlovily o ukrutnostech v klášteře ve Štýr.
Hradci, Prý tam Toreale Bergmannová, klášterním
jménem Bonaventara, musile jísti z misky na zemi
ležící bez líce, svedati ústy znečištěné věci, atd.
Ostatně prý promluvil i soad, který odsoudil klášter,
aby zmrzačené Bsrgmannové platil měsíčně 60 K.
Brněnský „Hlas“ dne 6, t, m. odpovídá na to takto:
„Terevie Bergmannorá, klášterním jménem Bonaveu
tura, byla as před 8 lety pro porušování klášterních
pravidel a pro trvalou neposlušnost s kláštera Alábě
tinskébo propuštěna. Propaštěná nyní po 8 letech po
dala šaloba, aby jí klášter platil měsíčně 80 K renty
a tvrdila v žalobě, že kláštorjo povinenjiživiti, jeáto
utrpěla v klášteře následkem upadnatí úraz takový,
že není výdělku schopna. Byla prý propuštěna jen
s kláštera, nikterak však zbavena povinností řádových
a mosila prý atálo nositi řeholní dní. Poslední je
ovšem pravda, pondraděBergmannoré slošila slavné
řeholní sliby. Á to byl pro soad důvod, še žalobě
vyhověl. Ostatně proti rozandku je podáno odvolání.
Ale oo z této věci dělá židovský a socialistický tisk ?
Vykládá, de prý Bergmannová masila vláčoti dra
veliké těšké kotly, žo upadla a si nblížila, še všsk
klášter nepovolal k ní lókařo a že choroba její stala
ne trvalóu jeu proto, že prý ji je,tidky lóšily samy
s to se rozumí, špatně. Pravda věskje, že Borgaian
nová jiš při vetapu do kláštora wyou nynější gemocí
trpěla. Ony pak „velikétěžké kotjy“ je nádobí, jež
mé obsah nejvýše drou fitrů, Při onom upadnhtí ne
JÍ nic nestalo, ani kůže si neodřela. Nekonala vůbec
těžkých prací, byla zaměstnávána jen šitím. O něja
kém týrání jí nemůše býti ani řeči. Její tvrzení, že
musila „nositi na krku provas“ je zase lživé. Oním
provazem je známé ciogolum, ješ sestry nosí vědy.
A totéž platí o „holi“, jiš musila nositi v ústech.
Jeptišky nosí totiš v dobách silentia ve rtech tyčinka
velkou as jako taška. Nepravdou je, de prý jeden
kněe hodil po ní kalamářem. Podobná acóna byle
ovšem možna před několika sty lety, kdyby snad byl
„kvěs“ Luther hodil kolaméřem po svó „jeptišce“, ale
ve Štýrském Hrudoi v klášteře Alšbětinek se mic po
dobného nikdy nestalo. Bergmannová jiš ze doby
svého pobytu v klášteře podobné nopravdy šířila, ale
vědy je před policejními orgány a před vyšetřujícím
soudcem odvolala. A tentokráte a soudu člo o věc
civilní, ne o trestní a soudce ae těmito jejími tvrze
ními vůbec noobíral. — Z toho věsho je nejlépe vidět,
jak se proti kláštera štve. Ovšem socialistickým no
vinám není žádná lež dosti průhlednou, aby ae jí
proti „kleriky lům“ neohnali. Ostatně možná dost, že
napřed některý soudruh Bergmannovon poučil, co má
proti klášteru, z něhož chce zaopatření, selbat.“ —
Den“ v rubrice „Soudní síň“ píše o velikých brůzách,

Řteré Bergmannová prý přetrpěla, a — končí zprávou,
že klášter odsouzen k placení 60 K měsíčně a k ná

bradě soudních útrat, To teky ze ty kratosti? Na to
jest přece kriminél. Ovšem, kdo ai té překvapující
soavislosti blíže povšimne, hned pozná, jak „Den“
chytře mnoho zamičnje. Ani nedodal, že kláštor no
odvolal. Kdyby ty „ukrutnosti“ byly dokázány, nebyl
by klášter po takovém roseudku raději nyní zticha?
Po takových „ukratnostech“ najednou u soudu 6e
projednává pře civilní, nikoli však trestní. Ale „kra
tosti“ soudí aspoň protikatolický tisk, když soudcové
fádní k tomu skutečného materiálu nemají.

Jak soc. dem. nmějí v typografické
orgamisael hospodařit, akaruje tato. stati
stika: R 1886, když o soudrusích nebylo ještě řeči,
příšlo na člena spolkového jmění 465 K, roku 1891
296 K, r. 1896 286 K, r. 1901 152 K a r. 1906 jen
121 K. Kdyby dnes měl býti spolek finančně tak za
bezpečen jako r. 1886, musil by vykazovati jmění
koncem roku 1900 424.645 K; vykazoval však pon
hých 114777 K. Roku 1886 měla invalidní pokladna
přebytek 5017 K, r. 1901 jiš echodek 2650, který nyní
jest ovšem ještě značně větší. Dobře tadíš typogra
fové = benediktinské tiskárny v Brně udělali, če sta
kové „organisace“ vystoupili a přidali se ku všeodb.
adružení „křesť. dějnictva“, v němě se jim dostene
těchže výhod, ješ měli dostat a socialistů.

Rozumný hospodář na počátkuzimyspo
čítá a zváší zásoby krmiv i steliva“ "Vypočítá, kolik
píos na den třeba pro kusedobytka, porovná zásoby
své s po'tom kusů a dle toho pak buď odprodá pře
bytečný dobytek včas anebo přikoapí krmiv i steliva,
dokud sa levné peníze si je může opatřiti. Velice
špatně počíte, kdo píci nedostatečnou rozdělí na malé
dávky a myslí, že o hladě dobytek do jara přechová.
Deset: šebráčků hladem zmořených nedá tolik ušitku
jako tří kusy dobytka řádné krmené a ošetřované,
Nechovejte přes zimu více dobytka než dovedete řádně
vyživit. Stelivo pak řešte neb askejte, abyste móně
spotřebovali slámy a lepšího síakeli hnoje,

Nejlepší echrana štěpů, lacináa jistá,
je obvaz slaměný. Jestliže štěpy do výše avi 1-6 m
slamou tak obvážeme, še je kůra úplně chráněna na
všech místech, zajíci strom neobryzou ani se nejhorší
zimy. Jen třeba obvěz Časem opravit 8 z jaraod
atranit. Slaměný obal chrání strom před aboubnými
účinky mrasu, je tadíš tím prospěšnější. Dobře o
uvědčují so též košea vrbových pratů anebo z lísky,
Jatěk a pod., ješ mají dosahovati výše asi 120 om.

Hospodářský časopis „PraktickýHo
apodář“, jen dosud vycházel v Praze, bade dále vy
dáván, redakcí dosavadního jeho redaktore, v Prav
čicfeh, p. Holín 2., na Moravě. Blitší jest obsašeno
v inserta dnešního čísla.

"Cržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 3. listop. 1007 I

ul joe K 17 80—18:40, dita K16-20 —1870, jeme
neK 11-90—11*70,proae K 10 00—1400, vikre K ——
——, bhrahu K 33900—34-—, oves K 680—760,
dočky K 34—88—, jake) K 20 00—24—, krap K
12*00—4000 bramborů K 4-20—3'60, 1 hl jetelového
semene bílého K 93+— ruského K ————— 8
mínka červ., ————, 1hl. jetelového ———
máku K 45-20—, lněného semene K 00"——00"—, 100
kg litoých otrab K 15-00—16'60, 100 kg pšeničných
otrub 1400—15-—, 1 kg másle čerstvého K 316
—2-20, 1 kg másle převařeného K —00
1 kg sádla vepřového K 184— 103,1 kg trarohi K
©28—0-33, 1 vojce K 0'07—0'08, 1 kopa okarek K0—
0:00, 1 kopa.uslí K 650 — 800, | kopa kopusty
K-100—140, 1,pytel oibale K 300—4"70, kopa drob.
releniny K 300—860, 1 kopa mrkve K 3'00— 420,
1 bečka hrašek K 869 — 14—, 1bečka Švostek

K 7:00—10'0,1bečkajablek K 8:0--19—Na bd.obilní
trh v Hradci Králové dne £, dlstop. 100% ožbývaný
přivešeno bylo: 15)obilí: pšehico 364 bektol., žita
277 ječmene 428, ovsa 611, prosa 0, vikra 0, hra
chu 25, čočky 46, jshel 6, kran 00, jetelov. semínka
0, lněného semene 0, máku 11. — 3.) Zeleniny:
zelí 518 kop,okurek — kop, kapnsty 60 kop, cibule
37 hi, drob. zoleniny 58 kop, mrkve 38 pytlů,
brambor 126 hl, salátu 0 kop. — 8) Ovoce: jablek
110 hl, brošek 15bl, švestek beček 7. — 4) Drob.
dobýtka: vepřů 3 kusy, podevinčat 636 kusů, kůzlat
0 kus.
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Katoličtí Čechové!
Dokazujme skutky svůj soucit s nešťastnými

obětmi násilnictví maďarského. Strašná událost
černovská zvlášť vilným hlasem volá, abychom
skutkem osvědě.li lásko k utlačovaným a praktickou
slovanskou vzájemnost. Po těch pobitých zbožných
katolicích, kteří v Černové poslední baléř věnovali
na stavbu chrámu Páně, zůstal zástup sirotků a
vdov. Proto neotálejme a peněžitou podporou
snažme se zmírpiti bídu ubobých pozůstalých. Pa
matujme, že v Černové tekla krev našich bratří.
Teď právě doba nejvhodnější k osvědčení lásky
k ubobým zpřízněným vyděděncům! Sbírky ve
prospěch obětí maďarisace nechť se soustředí
v „Českoslovanské jednotě“ v Praze k ruce jejího
pokladníka p. Mil. Šebora, úředníka Živnostenské
banky. Dopisy vpříčině těch věcí zasílejte nČesko
slovanské jednotě“ v Praze-II., Jindřišská ul. č. 32
(škola u sv. Jindřicha).
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Páni rolníci!
Objednejte si na nkárku 1. číslo III.

ročníku nejlevnějšího českého hospodář
ského listu „Praktický Hospodář“, jenž
vychází čtrnáctidenně, v sešitech nejméně
o 20 str., v Pravčicích, p. Hulín 2., na
Moravě.

Do listu přispívají četní přispívatelé
a odborný, poučný i zábavný obsah jest
velmi bohatý. Při časopise jest zařízeno
pokusné pole, a výsledky četných bnojných
i jiných pokusů budou v listě podrobně
popsány.

"Gelorošnípředplatné činí 3 koruny.
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X VŠE SLAVIA“

vzájemně pojišťovací banka v Praze,
vyhovujíc novodobým požadavkům spořivého obecenstva,
zavedla v odboru životním novou sazbu pojišťovací na

dožití s dmrtí :

se zaručeným 4“/, stoupajícím
úrokováním základního pojistného.

Pojištěnýkapitál bude vyplacen, dožije-lí ae pojiěneíustanovené lhůty, anebo kdyby kdykoli dříve zemřel, ihned
po jeho úmrtí. .

Výhodno zvláště pro ty, kterým v pozdějších letech
vzrostou výdeje na dospívající rodína a p., nebot naproti
tomu zmenšujese až do nepatrného obnosu pojistné. Ubývá
totiž, šestým rokem počínajíc, pojistného o 20%,
prvotního obnocu, sedmým rokem o 24, atd.,
takže na př. při Soleté době pojišťovací obnášelo by po

jistné v„oriedním (roce pouae 4*/, počátečního obnogu.Jako jíné sazby tak i tato spojena jest s nárokem

p
PřU .

na dividendu.

Fondy a reservy banky Slavie jsou
koncem r. 1906.. : . . „ . K 88,242.074*78

Pojištěné kapitály v odborech život
Dichvr. 1906... . . . oK 188,097.26088

Úbro vyplacen. kapítálů a důchodů
v odbor. šivotn. do konce r..1006 K. 36,421.830*92

Za jediný minulý rok vyplaceno
členům 109, dividendy. . . . K 229.526:36

' V celku vyplaceno členům dividendy K 1,830.419.67
© Podrobnévysvětlenía sazby zdarma zašle

Nejdokonalejší GenerálníředitelstvobankySlavie
v Praze, na Havlíčkově náměstí,

gramofonyafonografy.| |=
Veliký výběr. Žádejte „Jaruškovy Besedy.“

Vepřové hody Poděkování.
Hloboce dojati četnými„ejevy upřímné soustrasti za příčinou úmrtí našeho drahého

dne 9. listopadu večer bratra, strýčka a švagra, vysocedůetojnéhoPána, pana
v hotelu Adalbertina.

Uctivě zveE ormbore Františka Hlaváče
btelier. faráře v Ronově, biskupského notáře a majitele zlatého kříže,

vzdáváme všem, kdož jakýmkoliv způsobem drahému zesnulému poslední poctu prokázali,
zejména P. T. důst. duchovenstvn, zpěvákům, jakož i všem, kteří zármutek náš zmírniti

" srdečný,hlubocecitěný dik!

V Třebechovicích, dne 1. listopadu 1907.

vpůvodníchbalíč-$ | běěěbřětěh lohěhřětýřědiět
káchse.jménem f + v , v. Pav

Městská spořitelna ve Vys, Mýtě
zúrokuje veškery dosavadní 4,9%, vklady

1,0We-A'2“o M
(dnem 1. října t. r. počínajíc.

(Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv úplně nemošná.

Silně rozčilující zrn
kovou kávu by nikdo
neměl píti nesmíšenoul
Kathrelnerova sladová

káva Knejppova

JE se jedině osvědějla

' jako nejlepší přísada RN
Která jest lehce stra- RDvitel - R

tvoHc pod- zvykoli Jen na M +běh Hřib
Výtečnýtento organisační kalendář jest pomůckou dobrou
všem katolíkům, duchovním i laikům, a každý v něm něco

porujezdraví Kathrelnerovu.

BERE Katolické organisace žádáme, „ . dobréhonalezne.Z obvalmjehovyjíméme:Kněsspolitika: . , , “ — 0 1 1 atoli . r. . a —

> = by hojně rozšířily — [ (6 S d n S Bádcov záležitostechŘratových.—Organisacemládaše,M.
prakdskýchčlánků Cent jmé velse orné. ex. (OMAa ol . , ň “

„ Při odebrání

kapesní kalendář0 isáf B Momoamu Odpyvý dm
8 d $ $ s- na rok [908 „m Sansa U Jos.Polákv HradaiKrálovévAdalbertinuU . U „snab.Biskupakáknihtiskársav HradeiKrál.

Majitel: Politické družstvo takové v Hradci Erálové. — Vydavatel s sodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. kniktiskárny v HradciKrál



Kulturní hlídka,
(9) Vnzácné poučení „Osvěty Jidm“.

Orgán Hajnův 7. listopadu nás vybízí: „Radíme
Vám, abyste dříve, než se s námi do polemiky
odvážíte, prostudovali ai pečlivé Kantovu „Knibo

měl prostudovati nejprve pokrokářský pisatel sám,
patrno zjeho sprostého způsobu psaní. Píše na př.
o „tmavém“ středověku „za vlády chasy Loyvlovy.“
Nepcučoval jste se o té „chase“ s nějakého bam
basovského románu? Proč Jen tedy k té „chase“
v Praze posílali na vzdělání své synky sami hu
sitští a protestantátí rodiče? Také píše: „Tak
nískou povahu, jako srovnávat pokrokově amýšle
feí občany a cikány, může míti jen pramizerný
lerikál, kteróémuž každý prostředek k rozšíření

drsých lží je vítaným.“ — Ovšem že po přečtení
tohoto sdělení badou obraceti pokrokářštl čtenáři
oči vzhůru nad tou „klerikální sprostotou.“ Aby
se však vědělo, jak shledával pokrokářský amrav
něnec vlákaa k svému předivu, citujeme zde dc
slovně, co jsme napsali vč. 42.: „Cikán lše pouse

„ hrosí-li mu trest; pokrokář jde však dále
a lše, aby se vymstil, aby se samé moderní

„Snášelivosti“ člověkajiného mínění mravně sničil.“
To bylo to „srovnání;“ a s féch slov o pokroká
řích ani písmeny neodvoláme. Sta příkladů slouží
nám za důkazy. Ostatně sí přečtěte „Zrcadlo pc
krokového tiska“, jež vyšlo v Hradci Králové
v Bisk. knihtiskárně, a již tam naleznete příkladů
dost, jak bezectně dovede „Osvěta lidu“ (i listy
spřízněné) lbáti a místo odvolání nové zákeřné
potupy kopiti. A konstatování takové bezcha
rakternosti považuje pokrokářský fanatik za projev
„níské povahy“ a „pramizerného klerikála“. Jen
věcně mluvit, dobráčku, jen věcně! — A vy že
jste četl něco od Kanta? A dokonce „Knihu či
stého myšlení?“ To byste přece neměl býti ve
spojení 8 takovým listem, kterému hrubost a bez
charskternosat tolikrát byla dokázána. My sice
máme smýšlení poctivé, ale přece dovolujeme ši
zdvořilou otázku: Nevíte, kde vámi jmenovaná
kniba vyšla? Učinil jste totiž objev, který se ne
podařil ani vašemu filosofovi Masarykovi. My
známe Kantovu knihu „Kritik der reinen Ver
punft“ (Kritika čistého rozumu), ale kniha vámi od
poručovaná byla dosud i v Německu zcela neznáma.
— Malou rada. Neznáte-li ani správného titulu —
neřku-li obsahu — některé knihy, kterou se odva
žujete s předstíranou učeností odporučovati jiným,
tedy aspoň podruhé s opatrnosti zeptejte 8e na
název spisu takového někoho rozumnějšího|

(8) Jem aby pokrok mestál, musímo
derní pozéři čas od času přicházeti s novou mravo
učnou poučkou. V 1. čísle dětského listu socialis
tického „Jara“ čteme v básničce: „Já nepravím
ti, dítě mé: Cti vždy otce svébol... Nechť
vedor tvůj, synu můj, mé srdce někdy raní, přec
geklidem škrtám čtvrté přikázání.. . — Poslyš,
dbčane, až sám opravdu budeš míti dítky, budeš
v praksi jednati zcela jinak, i kdyby ti svobodní
soudrusi stokrát před oči stavěli tahle novou zá
sadu. Socialisté dovedou karabáčovati vlastní žena,
když se odváží trochu jinak myalit a žít než jak
rudý tábor káže. Vyžadají veliký vděk od zaměst
pavatelů, kteří jsou prý od socialistických dělníků
šiveni, fackují dělníky jiného smýšlení, vybazují je
z továren, vytloukají okaa ve farách. A teď —
poučaje tisk vydávaný „tiskovým výborem česko
slovanské 8oc. dem. strany děloické“ sumy děti,
jak si mají svoji volnost a junácky brdé vzezření
vůči rodičům zachovat. Občane, tady jest poučo
vání dětí naprosto zbytečné. Před samými dětmi
taková mravoučná zásada nemusí se vůbec vyslo
vovati. Spíš by to mělo praktický účinek na mo
deruí převrat morálky, kdyby se řeklo prostě ro
dičům, že jsou povinní všem rozmarům junácké
mládeže vycházeti vstříc, že jim není dovoleno
avobodu dětí obmezovati, za nic vděčnost nevyža
dovati a se vším sebezáporem mladým princům
sloušíti. Tolik přece každý rozumnější socialista
ví, že není potřebí děti k nevděčnosti vůči rodičům
dlouho pobízeti. Čím pohodlnější morálka, tím
snedněji badou jí děti prakticky prováděti; jen
Jest potřebí, aby se jím „v mravním přerodu“ ne
překáželo. Že bič takové morálky dopadne nejdřív
ne záda těch, kteří jsou jejími hlavními původci,
Jest nad slunce jasno. Přes to, že jak křesťané
tak národové nekřestauští uznávají veliký morální
vliv úcty k rodičům, dějí se nyní vlivem proudů
jiných "věcístrašné. Mladý hoch dovede okrást

če o poslední groš, ze vsteklé msty je tělesně
„ atd. Pod štítem nové mravouky budoutakové

evy ještě bojnější. Povinnost úcty k fodíčům
©tosbodně nebyla vynawczena i u nekřestanských

dárodů kulturních jen tak z rozmaru, s chuti ro
dičů po tyranisování dítek. Souhlas nejrůznějších
národů v té věci plyne z dlouhověké praktické zkuše
nosti. A každý rozumný vůbec uznává, že vděčnost ku
kterémukoli dobrodinci jest znakem srdce jem
ného, ušlechtilého. Ostatně, jestliže by některý 80
Glalista, který byl organisací velice laskán, z ru
jjého tábora najednou vystonpil, hned mu soudruzi
tytknou nevděčnost, hned mu vyčtou hodně bez

ohledně, co všecko pro něho učinili. Občane, který
jsi výše zmíněnou moudrost do „Jara“ napsal, za
pomínáš, že jsi ve své krátkozrakostí jen něco na
pověděl, ale — nedopověděl. Důsledek tvojí nové
morálky to byl asi tenhle: soudrob oteca soudruh
synáček jsou si vlastně rovní: jsou rovaocenní,
třeba že i zhýřilý socialista neuznává za rovno
cenného poctivého katolického dělníka. Ale jak
teď vymeziš práva a povinnosti dvou „soudruhů“?
Či „soudrah“ otec bude míti po odmítnatí synov
ské vděčnosti v rodině menší práva než jeho sy
náček? Tu se ocitáme u otázky velice spletité,
která se prakticky rosloští líp a jednodušeji
zdravým citem synovským, než největším počtem
sociálních paragrafů. Vymobli jete si mnoho p:
ragrafů vůči zaměstnavatelům. Nuže, teď pří novém
názoru na čtvrté přikázání bude potřebí právu
platný poměr syna k otci též vymeziti spoustou
zákonů. A bude nutno, aby třebas pětiletý sy
náček, chec-li jíti s proudem času, dobře ge těm
paragrafóům naučil a poznal odůvodaěnost jejich.
Jinak některý neukázněný otec by mohl lehce
„Soudruba“ syoa zkracovati. — Pohanský spiso
vatel Xenofon B výčitkou uváděl svým krajanům
Řekům na paměť, jak perským synůmukládá se
za velikou povinnost, aby z vděčocsti pečovali 0
svoje rodiče. Moderní socialista však jde — výše;
ten synovskou vděčnost odmítá.

Snahy českého realismu a roalisti
eká zásadovost v praktickém provádění.
Dr. Chalupný, který se skupinou „Přehledu“,
mladou to ratolestí strany realisticko-pokrokové,
se oddělil od Masarykovců, píše 8. listopadu
v „Přebledn“: „Píšu o koncertě, ačkoli neumím
přečíst ani jediné noty“, prohlásil p. Macbar
dvakrát a okázale minulou neděli v Čase. Protože
toto hudební analfabetetví došlo v jistých kruzích
uznání, p. Machar za týden gi dodal odvahy k a
nalfabatatví výtvarnému; ačkoli z něho nezná rovněž
ani abecedy, pustil se do výtvarného referenta
Přehledu, jako již dříve popravil italské malířatví
renaissanční. A do třetice se pochlubil i analfabet
stvím literárním: prohlásil, že nečte nic z české
„oficielní“ literatury („oficielním“ míní všecko, co
jemu unepoklonkuje) a zároveň podal posudek o
edici Havlíčkovy pozůstalosti, z níž jakživ nečetl
ani řádky v originále. Protože já ve své kritice
p. Ouisova vydání jsem upozornil oa nbotu“,
kterou zplodil před několika lety p. Machar, když
neznaje materiálu Havlíčkovského jal 8e jej Vy
kládat po svém, p. M. se na mne obořuje; ostýchá
Be ovšem udat pravou pohnutku svého manévru a
předstírá, že proti mně hájí vydání p. Guisovo,
jemuž já přese všecka jednotlivá pochybení jeho
jsem v celku vzdal zaslouženou chválu| P. Machar
útočí na mou knibu o Havlíčkovi ještě dříve, nežli
je vydána . .. P. Machar přese svou naprostou
neznalost Havlíčkových rukopisů pokládá se za
oprávoěna, tupit a okřikovat odborníka, který je
dopodrobna prostudoval. Předák kritického kdysi
směru realistického zakřikuje věcnou kritiku mon
a na kritika p. Karáskovu odpovídá doslova „pod
patkem“ . . . Čtvrtetoletá bilance realismu: orga
pisací odborníků v Atbenaen, bojem za svobodu
kritiky a slušný tón v polemice, upřímnými Tristii
začal — snižováním odborné práce, na odiv sta
věnou igacrancí, ubíjením kritiky, farizejstvím,
pustým tónem a pirátstvím končí. — Paa Machar
v Čase 3. t. m. vytýká mi „přemet“ v Herbenově
afáře r. 1905. V tom se jaksi zmýlil! Já od po
čátku aféry jsem stál čestně a přímo proti p. dru
Herbenovi, a stojím až po dnešní den. Ale p.
Machar sám provedl tehdy saltomortale; napřed
se tedy zřekl p. dra. H. „definitivně“ — akdyž vý
koaný výbor po příkladě jeho a po příkladě p. prof.
Masaryka se zřekl p. dra H. také, najednou podlým
způsobem obrátil a jal se výkonný výbor banobit,
nazývaje čin jeho „největším svinstvem 20. atc
letí“. Ano, „svinstvem“ dle vlastních slov p. Ma
charových bylo spoléhat v poctivost jeho prohlá
šení a doufat, že sa tím, Co dvakrát určitě pro
hlásil, dovede čestně a důsledně vytrvat. Já ali
buji, že se toho svinstva nedopuatím už nikdy
— důvěry v poctivost a důslednost p. Macha
rovu jsem posbyl jiš roku 1905, patrně navždy“.
— Jkou to hodně řízná slova dřívějšího obdivo
vatele Macharova. — Při nynějším boji skupiny
„Přehledu“ s Masarykovoi jest jedna okolnost
mnobým velice nápadná! Kdo se odvážil dřív
Šebas jen velice opatrnou kritikou uraziti majes
tát Masarykův, bned proti němu metány z „Času“

srpnu £. r. vytkl „Přehled“ straně
"Masarykově nesdravé zamičování a nesprávné po
pírání, antichambrování u mladočechů, náble se

fence politickou bezzásadnost. Prý „výkonný výr má v straně pokrokové asi tolik váhy, jako
duma v Rusku... Nikdy nedělal nic jiného,
nežli že schvaloval názory a kroky prof. Masaryka.
Nebyl ani sborem poradným, tím méně rozbodným.“
Masaryk prý své prostředkavání u.mladočaských
politiků podnikal bez souhlasu a vědomí výkon
ného výboru. Stav pokrokové strany pokládá „Pře
bled“ za sradu programu strany, „která po desíti
letí ostře vystupovala proti modlářetví a autoritář
ství a pro svobodu kritiky“ Také „Přehled“

připomněl mimo mooho jiného: „Kompromisem
ze dne 17. prosince 1905 výkonný výbor a vět
Šina oposice, ač na sjezdě měla většinu, prominula
p. Dru Herbenovi vyloučení ze strany a výminkou,
že p. Dr. Herben nikdy nepřijme veřejnou funkci
ve straně. Nedávno volbou p. Dra Herbena do
výkonného výboru kompromis ten, činící právní
základ pro další naše členství ve straně, byl po
rašeu . . .“ A Masaryk mlčí k výtkám těm oyní
vytrvale jako zařezaný — jako by mu je nebyli
předhodili jeho vlastol žáci. Vzkázal z Ameriky
volným myslitelům, že tuká tíhne k svobodě, ale
na druhé straně ani se neodvažuje odraziti důkazy,
ješ ho vioí z neavobodomyslnosti, z diktatorství,
z bezzásadnosti. — Ovšem při tom všem chodí
kázat o zásadoosti, důslednosti a svobodě jiným
— docela i do svobodné Ameriky. Cbtěl reformo
vati i za oceánem, zatím co pod vlastní jeho stře
chou nastal zmatek přímo babylonský, Theorie a
prakse|

(3)Jak vyrovnává básník (!!) své
účty. Když pokrokář Chalupný pravdivými Fádky
odsoudil Macharovo fanatické zhrdání křesťanstvím,
odpověděl básník. že s takovými mládenci mluví
jen v předsíni. Když „Obnova“ zcela taktním a
věcným způsobem dokázala tomuto „filosofovi“, jak
nespravedlivé píše ve 8vé zanjatosti proti „jedu
z Judey“, dobrák básník na to „realisticky“ od
pověděl pepickou sproatotou, kterou bned radostně
opakovala „Osvéta lidu“ jako nějaký autoritativní
posudek. Macbar jest nyní vyzván v „Zrcadle po
krokového tisku“, aby dokázal věcně oprávněnost
svých invektiv. Uvidíme, zda se odpovědi dočkáme.
Kdo si myslí, že jsou mu dovoleny brubé na
dávky, od toho má přece právo potupený časopis
žádati odůvodnění. „Čas“ napsal letos: „Nám je
věcnost a alvšnost polemiky předním požadavkem
žarnalismu a řídíme 86 jím až do krajních mož
noatí.“ — Ano, ano, proto tedy asi otiskl „Čas“
polenové sprostoty Macharovy jako odpověď na
úvahu historicko-náboženskou. Uvidíme, zda bude
Machar tak statečný v protidůkazech, jako je srd
natý vnadávkách. — Na Karáskovu kritiku „Říma“
odpověděl Machar v „kritickém“ „Čase“: „S ojeté
silnice naší oficiálof literatury posílá mně přítel
dva listy z Moderní Revae. Ano, ta prý je tam
už také. A na těch dvou listech posuzoje pan
Karásek moa knihu Řím. A přítel míní, že bych
mu měl ukázat jeho „očividné omyly.“ Ne. Pře
četl jsem tři věty zpočátku, jednu zprostředka a
podpis. „Zoám písmo i maže.“ Totéž jako před
desíti lety. A odpovídat mu dnes? Já? Ani pod
patkem, natož perem.“ Hezky pohodlné! Nemůže-li
p. Machar odpověděti reální polemikou, odpovídá
hrdou pózou, do jaké se dovede vpraviti každý,
A toble snad mají býti vzorné příkladv, jak „sy
nové Heliovi“ a jiní literáti mají vyrovauvati své
účty s otevřenými kritiky, kteří nechtějí zbytečně
podkuťovati. Uctivě děkujeme za takové dokumenty
realismu.

Školská hlídka.
Zajímavé rozhodnutí okresní ško!.

rady v příčlmě schůzí pokrokářského
učitelstva. Čteme toto vynesení: „Ředitelstvím
a správám škol! Hledíce ku případu z nedávné
doby, přejeme si, aby co do účasti učitelů pří
schůzích jednoty učitelské byl zachováván tento
postup. Jakmile dojde členy učitelského sbora
pozváuí ke schůzi jednoty, necht ti, jichž se týče,
ihned osobně o to 80 sdělí ae svým správcem
školníma nechťprostřednictvím tohotovy
žádají si dovolení u místní školní rady (odst. 3.
$ 115., odst. 1. $ 132. def. řádu škol. a vyuč.,
odst. 11. $ 11. zák. zemského ze dne 24. února
roku 1877. €. 17 z. z., řádek 32.—-36. na stránce
37. „Věstníku Vládního“ ročníku 1886 část IV.)
Ředitelé a správcové škol rozhodnou o tom, kterak
po případě pomocí zbylých sil učitelských pro den
schůze vyučování bude obstaráno, a podají c. k.
okresní školní radě zprávu o tom, kdo ze sboru
schůze jednoty zúčastniti se míní a co pro den
schůze co do vyučování opatřeno. Nařízením tímto
nemá se nijak brániti účusti učitelů při schůzích
jednoty, leč má se jím zabrániti nedorozuměním
mezi správci škol nečleny jednoty a učiteli členy

„jednoty. Vynesení toto budiž zapsáno do indexu
normalií a budiž vždy při první domácí poradě
na počátku škol. roků učitelstvu na paměťuvedeno.“
—.Dosti vhodná látka k srovnávání. Může-li in

-pektor voucovati prázdno „při schůzích jednoty,
tím spíše mělo by býti prázdno při náboženských
cvičehízh. Či by toto prázdno odpovídalo méně
duchu stávajících 'jkol. zákýnů než úřázdnoudě

lované. pokrokářaké organisaci? V hořejším vy
nesení inspektor sám lastně: přiznává, že členové

jednoty aci požádali odovolenou správců škol,
„kteří nejsou členy jednoty. To byl jistě vzorný
pořádek! A pak měl snad ještě pomíjený správce
Hditi školu dle stávajících předpisů. Pokrokoví
páni asi hodně užívali zlaté svobody, když sám
pokrokářský inspektor pozaal natnost nařízení, aby
učitelé za dovolenou žádali. Věra bylo by záhodno



též zvěděti, jaká uařízení vydal týž inspektor
v příčině nábož. cvičení. — Ostatně jest otázka,
zda udělení výše zmíněné privileje spadá do kom
petence inspektorovy. Místní školní rada má právo
dáti prázdno jeden den v roce; kolikrát však
musí tak učiniti k vóli schůzím jednoty? Nechťsi
pánové povšimnou trochu lépe, co stávající, dosud
neodvolané zákony povolají a co 8e těmže příčí.

Práce sociálních demokratů.

František Stumpe, brusič skla a předseda
soc.-Jemokratické skopiny „Klein Semering“,
jako blavní sběratel liberecké nemoc. pokladny,
zpronevěřil 4000 K a uprchl.

Odpolední „Nár, listy“ ze dne 7. t. m.
oznamují zpráva z Královce: „38letý advokát
Schwarz od 29. října beze stopy zmizel, vzav
s sebou listiny. Byl také politicky činným a
předákem .ociálně-demakratické strany.“

Jakým drzým balamacením chtějí si 80
cialisté dělati reklamu, o tom čtěme řádky
„Týdne“ z 2. listopadu: „Některé sociálně
demokratické listy přinesly přehled organisace
hornického dělnictva v „Unii“. Roku 1906bylo
prý 30.135 členů, přistoupiio 3862 a vystoupilo
1706. Celkový příjem „Unie“ činil prý 102654 K,
vydání 66.455 K. — A nyní jest otázka, jak
je to možné, že od 30.135 členů sešlo se za
celý rok poahých 102.554 K, když každý v „Unii“
organisovaný dělník masí jí ročně platiti 30
až 50 K. Kdyby 30.000 členů platilo r. čně
pouze po 30 K, sejde ae dohromady 90)000 K
a ne pakatel 102554 K. — Má-li býti účto
vání, jež v tomto případě sociálně demokra
tické listy jako „Na zdarl“ přinášejí, platné,
pak jest skutečně „zázrak“, že 30.000 děloíků
dá si od svých vůdců ua nos věšeti balíky,
jako že je 30kráte 30.000 bác jen 102.000|“ —
Inu, soudrozi orgapisovaně a solidárně nejen
agitojí, ale i solidárně a ukázněně věří. Na to
se spolehají jejich vůdčí počtáři.

Rudý tajemník barsy práce v Brestu (ve
Francii), občan Legal), který byl obžalován pro
svádění k loupeži a krádeži, byl odsouzen na
tři měsíce do vězení.

„Čech“ píše v č. 301.: „Právo Lidu“, které
den co den rozdmychuje a rozněcoje třídní boj
a které nízkým a nesvědomitým způsobem sni
žaje úroveň svého povinného čtenářstva, vě
novalo onehdy několik sloupců bratrovi Řez
níčkovi, jenž zpronevěřil přes 10.000 K v ne
mocenské pokladně rakavičkářských pomocníků
v Praze, která jest v rukou národních sociálů.
„Právo Lidu“ věnovalo tomuto případu po
svém způsobu zvýšenou pozornost, vedeno jsouc
jen au jen referentskou poctivostíl Alo za to
pomlčelo úplně ve své rabrice „Zo soudní síně“
„z vyšších důvodů“ o soudrahovi Šímovi, jenž
zpronověři) peníze jednak v nemocenské po
kladně pomocníků čalounických (1000 K), jednak
v ústředním spolku čalouníků (3000 K), jenž,
řídě se sociálně-demokratickými zásadami o
volné lásce, zachycen byl policií v bytě chan
sonety A. M., kde patrně staral 8e o pilnou
svou manželku a odrůstající dvě dítky, ajenž
pro dotčenou zpronevěra odsouzen byl také
k několikaměsíčnímu těžkému žaláři. Obě vzpo
menuté institace mají ve svých rakou sociální
demokraté, jejichž předáci sice nepracují, ale
přes to přece dobře se mají, Nový zase doklad
o naprosté nestrannosti „Práva Lida“ 8 0
smyslu sociální demokracie pro objektivnost *

„Opavský týdenník“ píše 9. t.m.: Veselá

říjoa t. r. V polemice 8 „O. K.“ píše „D. Č.
doslovně: „.. A jsme ochotni všechny peníze
od židovských neb jakýchkoliv kapitalistů nám
věnované do posledního haléře věnovati třebas
na mše, poví-'i nám „O.K.“ o jejich pramenu.
— Slovo tedy dělá muže a my donfáme, že
„D. Č.“ slovu dostojí a vyplatí třebas na si
rotky slovenské peníze, které dostalo panstvo
z ředitelství vlčkovakého,pakpenlzekteré vypla
tila Tillova pekárna a Strassmannův pivovar za
zrušení boykotu. Penfze, které „Duch Času“ do
stával za celostránkové inseráty, jsou také
peníze kapitalistů, protože do bratrské po
kladny platí stejně kapitalista jako dělník.“

Socialista Prokeš vybrožoval mistra Pa
chntovi v Mor. Ostravě za to, že týž častěji
o něm pronesl svůj odsuzující názor; nakonec
prohlásil na dílnu Pachutova boykot. Když

vagony při cenách nejlevnějších.

však dal Pacbuta do socialistického „Ducha
Času“ celoroční insert, byl „bóykot" zrušen.
Když však přestal inserovati, sačalo 56 a bay
kotem znovu. Po čase — když socialisté po
znali, že boykot málo Pachata smořil, obtěli
socialisté od něho 5O K a uznání soc. demo
kratické organisace za zrušení své klatby.
Mistr nic. Proto začali ještě mírněji. Rudý
sekretář Pergl poslal Pachatovi velice nctivé
psaní, dokládaje, že k vůli smíra nekladou
socialisté žádných zvláštních podmínek. Inu —
mistr Pachota zkrátka byl srdnatější než celý
dav některých intelligentů, kteří před pokři
kem několika „demokratických“ štváčů hned
klekají na kolena a dávají svojí zaječí povahon
v šanc osudy lidí pokojných, kteří mnoho kři
četi nechtějí,

Kam se podělo 22.000 lir? táže se orga
pisované dělnictvo v Italii vůdce sociálních
demokratů Ferriho a redaktorů sociálně-demo
kratického „Avanti“. — Kdo ukradl tato su
mu? táže se „Scintilla“ (Jiskra), jiný dělnický
list. Je-li darebáctvím 22000 lir ukrásti, je je
ště větším, krádež tu zamlčovati. Proto se
krádež ta zamlčuje, aby se nepřišlo na to, kam
se ty peníze poděly, v čí rukou zmizely. „Scin
tilla“ dále píše, že italské dělnictvo vůbec
neví, kterak se 8 jeho penězi nakládá, Veřejné
účty pánové kolem Ferriho skládají, kdy chtějí
a jak chtějí. Tak ku př. organisovaní dělníci
přístavní v Janově již po šestý rok neviděli
úšty svých příspěvků. Peníze se vybírají a
nikdo neví, kam se podějí. Z fondu vybírají
se peníze po tisících i po desetitisících, aniž
by se kdo hromady tázal. Po poslední stávce
v Terni „Scintilla“ volá: Sem s účty! Z 80.000
lir od dělnictva sebraných bylo mezi stávku
jící rozděleno pouze 50000, kam se podělo
ostatních 30.000? Náš proletariát smí se přece
dozvěděti, kam peníze přišly, mnoho-li se roz
dělilo. My to víme, nač to přišlo: na bankety,
na manifosty, na cesty, na přivítání. „Avanti“
se obviňaje, že zavinil porážku stávkujících.
Peněz bylo k rozdělování ještě dost. Víme o
mnohých skandálech, jež musí teď vyjíti na
jevo. Jeden z vůdců sociálních demokratů za
prodal se pánům za 1000 lir, načež své bratry
zradil. — Až bromobití podobné uhodí někam
jinarn |

Uzavřené dopisy, zaslané počátkem října
na adressu Jos. Šamalíka, katolického poslance
a redaktora, ocitly se záhadným způsobem
v redakci socialistické „Rovnosti“, která je
v úvodním článku doslovně uveřejnila. Jak se
říká takovému porašení listovního tajemství?
A co říci o listo, který se, ještě veřejně po
chlabí, jak dovede prohnanosti takové vyožiti?
Komu to účel světí prostředky? Aféra ta bude
míti dohru u souda i v parlamentě.

Legitimní žena socialistického bořrdeláře
Fryštáka z Mar. Hor, kteroa tento opustil,
jest starší osoba, která nyní vydělává svým
dětem chleba posluhováním. Jde-li tato poctivá,
udřená žena kolem nevěstince Fryštákova, ta
ještě nevěstky na ni jízlivě pokřikují — za
přítomnosti vzorného manžela. „Opavský tý
denník“ k tomu dodává: „My se konečně ne
divíme Fryštákovi, ale divíme se našemu obec
nímu představenstva, divíme se těm různým
humanním ženským spolkům, které zde ostávají,
že mohou trpět podobnou společenskou neřest.
Ovšem, některé osoby mají z nevěstince dobrý

stické zloby každý bojí, dodáváme my.

soc. demokraté (Mach a Brožík) žádost ku

proti zdražování chleba. Městská rada svolala

Výsledek Šetření pro přítomné soc. dem. byl

chléb jest z „dělnické“ pekárny v Kročehla
vech, která prodává hlavně dělnictvu —a sice
ne snad o haléř na bochofka, ale až o čtyři

podá interpelaci proti lichvě v Bocialistických

že chléb jest drahý — to ovšem ví dnes každý
— ule komu by napadlo, že ten, kdo křičí o

těm některýmfebrákům živnostníkům (kteří
obcbodojís několika „čestáky“ a nemohou ve
velkém nakopovat) — ve velkém daleko vý
hodoěji a Jaciněji nakoupí. Nepřipadá to jako.
když zloděj křičí „chyťtte ho?“ — Ovšem je
potřeba „správců“ — přijdou volby atd., peněz
je potřeba a o socialistů zvlášť. — Počítejme,
že na- 105 bochníků z „dělnické“ vydělají proti
skutečné ceně chleba od jiných firem 12 korun
— počítejme kolik chleba se prodá — kolik“
to činí do roka a vidíme ty dobrodince chudého
lida. Mosíme říci chudého lidu, poněvadž skoro
výbradně pouze dělnická třída chléb tento bere.“

Socialistický Jist „Lavoro“, vycházející
v Janově, napsal: „Jest již ua čase, aby do
savadní sociální zásada: „náboženství je věcí
privátní“, byla hozena přes palubu; strana
naše mnsíl snažiti se, náboženství vybnatii
z domácnosti a pokad možná vyrvati i ze srdce,
Kačzi má se odpor klásti nejen tehdy, „plete-li
se do politiky“, ale i na kazatelně, 8 níž musí
býti sehoán. Učení socialistické je v příkrjm
odporu 8 křesťanským; křesťanství káže pokoru,
my sebevědomí, ono metafysiku nebes, my sku
tečnost zde na zemi, ono resignaci, my vzpouru.
Já se nestarám — pokračuje pisatel — pro
spívalo-Ji křesťanství za starých dob, nebádám
se o to, zdali Prometheas, anebo Joviš je mi
sympatičtějším, zdali špinavý Job, zdali anar
chista Pavel byl lepší, než autoritativní Petr.
Kdo dues žije a nové idey vyznává, musí po
ukazovatí ua nebezpečí, hrozící nám vd kře
stanského ducha v lidu. Socialisté mají povin
nost nejdříve odkřesťanit sebe a pak i lid,
načež musejí se aristokratisovati. Demokracie
neznamená lísání se davům, nýbrž povznesení
Be; demokratern ja, kdo se snaží davy povzná
šeti ke všem žádostem, k požívání. Naším
úkolern je, školu a stát získati volné rayšlence.“
— Tato hrubá slora jsou aspoň upřímná. Soci
alisté před volbami v Kladně mlavili podobně
— a pak při agitaci v katolických obcích
Ibali, že prý náboženství nechtějí lidu bráti.
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MÍT LL1 NejjasnějiZAK "s

gramofony -2+
„x a fonografy,

desky a válce,

nejosvěděenějšíž

gasolinové lampy
a žárová tělesa

v hojnémívýběru a nejlev
něji nakoupite u firmy

Josef Težel,
elektrotechnický závod

v Hradoi Králové.
ti

První česká křesť.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají Bo zdarma Afranko
a požadují se nazpět jen teukráte, nebylo-li nic
objednáno. (O



Založ.r.1808. jsoustálonaskladě.
(Bývalý závod Pospišilůvw.)

© naprosté správnostia solidnosti svědčí
stoleté trvání závodu.

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. "SOSI"AF01eZ

We
Usnaný za nejyýbodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakonsku veškerých

koslal, parameniů
praporů, příkrovů, koberců a

kovov ho máčiní vo výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl. č. ny

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboší
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.
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CO.k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sabraniční,

Kancelář „Hůtel Hyršl“,

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a mejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke=
stolních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššíhodonejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevnímslohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou xa ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí reride
vány.

Mešní nádoby jem v obni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levné vyřizují.

Vše zasílám jen pozvěcené.

Vzorky, reapočty, ihotovésjožínaukázku
se zašlou.

Chuděím kostelům možnosplácet bez„přírákek
RY“Sta odporučenía čestnýchuznání a 0Prosím Veledňstojné duchovenstvoo javou příze

PAA o olkům doporučuji rychlé a lovné provedeníodpolkům doporu a levn vedení
znaků spolkovýchatd. 9 Po

nejvýhodnějších podmí

:: nek dodávají spojené: :továrny

h NOVOTNÝ |V TÝNIŠTI n. Orl.
Stálá výstava!

Katalogy zdarma!

:
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Legitimace sa
do důvěrných schůzí

dle S 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati“ze levněa P z

v Biskupské knihtiskárné v Hradci Králové,

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

x65EROĚKBROKE

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

(PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

ZALOŽENO 1853. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

000000000000000

Ku každé příležitosti

nejlepší dárky
za velice lovné cenyZnabíríj

7. ŠOI.C,
zlatník a stříbrník,

-přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou.

Jábytak „ solálky
5 zl. měsíčně ne každou stanici dodává

cfs. a král. dvorní velkozávod truhlářský

KV oauhorskýdd nrado KTÁLOVÉ
proti hotelu „Merkur“.

Cenníky a prospekty zdarma a franko.

683 XCEI XGSIXGP2XCPI X

Jan Horák,soukenník
vRychnověnadkn

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- icízo

zemských.
Četná uznání zvisště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Velejemnělátky na taláry.

Též na splátky bez zvýšení cen!

GO X663 XGPIX665 XČB X

Veledůstojnému

duchovenstóvu!

dan Slanék
Kouviktské ul., ený pasé: spe
cíelné na kostel náčiní, dovolaie

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,
ampy, Bvícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a td., vše
v přesném slohu církevním. "Btaré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohni slatá a střídřá. Na požádání hotové

práce na okázka, rozpočty, uábresy neb cenníky franko.
a veškerévýra a slacení ručím. Největší výroba asklad v Praze k volnéma nahlédnutí. Provedení 2d nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené.

DODODIKOOOOOOOKK

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovéc, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
80 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
štho aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

„808 4 se čeleznými
rámy, sítěmi vsazením.

Veškeré rozpočty, skizay i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

UR“ Nesčetnéveřejná| písemnápochvalnáuznání,=P
Založeno roku 1836.

E63XE6IXR65XIESI

Praha-l, ul.
Kar. Světlé

) čís.19n, roh
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Triumí sezony!
(hoete-li poříditistálouzábavu,

ohcete-li aby ta sábova byla dokonalá,

chcete-li aby reprodukovanébudbabyla zvučná,

chcete-li aby vyvozovanýzpěv byl čistý,

OHOBŤE-[Í míi radost ničím nerušenou,

chcete-li SY p'ně spokojen—zkrátka

ohcete-li míti stroj naprosto bezvadný,

pak koupite si jen náš

gramofon
„OREL"!

0 |“ ,9 [6 má vkusnou úpravu a květinový trychtýř,

0 j“js [6 má skoro nezničitelný silný stroj,

0 j“ má odbornými časopisy uznanou nej„ [G svučnější zvukovku,

j |“„ [6 má technicky bezvadné zvukorámě,

Orel“9 má proto laaodný, plný, sytý hlas,
6

„rel není žádný tuctový německýfabrikát,

„Úrels“ je stroj ideálně dokonalý.

Nejlepší příležitostný a vánoční dar.
Každý, kdo osobně přišel stroj konpiti, koupil vždy

jen „ORLA", jakmile (slyšel jeho krásný přednes.

Žádný jiný stroj v téže ceně Vás tak nou
spokojí jako „OREL“. Věřte odbornické radě a

kupte si jen značku „OREL“.o. s
Cena K I50-—franko i s bednou

kamkoliv.
Při botovém zaplacení „přidáme 8 oboustranné

plotny. Dodá Vám jen firma

K.Jarušek a spol.,
první český a největší

odborný obchod mluvícími stroji na Moravě,
Brno, Velké náměstí č. 6.

Žádejte „Jaruákovy Besed;“

Nejlepší
vánoční der!

Objednejte včas, před
vánoci bude jistě vyprodán.

ONA k a

Správkyrychle, lovně ase zárukou.
Též poštou.

Visací bytovéhodiny od. zL 2—
Spolehlivé kapezní hodiaky

de práéceod. . ... zl 250
fitudentské, pánské, a světo
známé procisní hodinky: Sohatt
hausen, Intakt, Zenith, Armida,Omega,
Viktoria atd. za nejlovnější ceny.

WapSletápísemnízáruka. "i

Nejmodernější hodiny
—do ložnio a salonů —

s krásným hlasem bicích strojů.

Přesvědčte se o vzorné a svědo
mité mé práci a solidní obsluze.

Frant. Oktávec,
bodinář a zlatník

Hradec Králové,
—: vedle hotelu „Moarkur“. :—VANA„m——

Káva,

víno,

lahůdky.

Hradec Králové.

V
BOD BOB Brd. B80878080D+00:0100,000 0 B0000007B50Dodudrd-OrDudíu 0 dr

K
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firmaj

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškodly, faráře vo Yýprachticlch)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod :

4všech kostelních paramentů,
praporů a kovového máčiní.

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

ud1440400 00KOUBUBUPNOUBNBud PPDSDYDi ROUdBDH DDD DUBUDEHVP DD 02802 011——. O

E68dodl60dogněcdněj

)npvěrpeswpnjudnýn046nfaDnán61AdndAbeOnněnjM

Ponětěáujněn6db

Půjčují za pejmírmější poplatky

ku národním slavnostemobleky
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradoe Král, Pětidomy, č. 288.

O00000000OO0O000GKX

V úvěrníspolečnostw Hradci Králové,= (protiGrapdhotela):

zárokuje vklady 4',,9, bezvýpovědi, 5%,
proti 30denní výpovědi a 6/9, proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dnech 18. ač 29. března £. r. Jednotow

zdložen vPraze opšině rovidováma.

(Chrámové svíce
voskové "ji zričky a obět.předdle liturgickýchpřed- mětypro místapout

pisů vyráběné, nická, prvnější pří
padnými obrázky 0

polovoskové “ zdobené,
(cereginové) © svíce pro chrámové

velikonoční svíce lustry,

((paškay): krůně. svíce kostelní ste
jemi krvea ranami, arinové,
též krášlené s be- | zápalkový drát,
ránkem velikonočním, svíce obětní"©

ve všech velikostech

sloupky voskové a
třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu -polovoskové,
: Jakož i veškeré do oboru

sv. přijímání a sv. | toho spadajícívýrobkydo

biřmováníse stuhami Šhekovím, nejv kraklna případnými nápisy, vod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

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

Telefon 914.

Továruí aklad: Plzeň, Saská ulíce č. 7. Telefon č. 416,

Vyznamenánona výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1005, zlatá.
medalie.Londýn 1908, alatá medaile.Praha 1005,
diplom čestného uznání. Wideň 1006, zlatá medaile

Antverpy 1006, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané. Vsorkya cenníky sdarm u franko

s 3 a ;pití
oziř:pálíPERUDER Eot: 3 |%zpji!|



| Předplatné na čivyí roku 2 A 50 A

Číslo 46. | » no půl rohu SA — A

Moderni svoboda.
11.

(3) Může býti dána jednou každému
jednotlivci ve společnosti lidské tak plná savo
boda jak si to někteří nerozumní fanatikové
představojí? A i kdyby byla dána každéma
poměrně svoboda větší, než jaké za dnů na
šich požívá, bude to vývina lidské kultury
vesměs zdrávo, nezneužijí celé davy lidstva
své větší volnosti, větší bystrosti k tyraniso
vání a podvádění jiných? Nenšijí mnozí své
veliké svobody šikovnými čachry k uhájení
chontek sobeckých, na úkor blaba obecného?
Až by všichni Jidé dobrovolně se dávali ovlá
dati snahami ideálními, až by měli stejnou
povabu, stejný vývoj duševních schopností,
stejný smysl pro práva druhého, pak by se
ovšem dalo čekati od veliké volnosti mnoho
dobrého. Ale za nynějších poměrů?

Tažme se, zda smí býti dána nedospělému
chlapci taková svoboda, jako moži dospělému,
má-li to býti pro lidstvo zdrávo. Veliká svc
boda daná nevyspělému, zcela nezkušenéma
jinochovi může býti velice zboubná. Dá-li su
nůž do rakoa dítěte, poraní se jím, starší
člověk však ho užije k užitečné práci. A teď,
kdo ustanoví přesně, v jakém stáří iná se dá
ti mladíkovi svoboda taková, jako dospěléma ?
Vždyť na drahé straně jsou případy, že chlu
pec má v některých věcech bystřejší soudnost
než člověk dospělejší, který jest líný k vše
strannému uvažování.

Zaslouží pohodlný marnotratník takovou
svobodu, jako muž přičinlivý aspořivý? Vždyť
by řádné poračpictví prospělo línému marac
tratnikovi víc než dovolení, aby 89 svým ma
jetkem zucházel, jak by ma bylo libo. Ale jak
bystrý a všestranně ovažující by musil býti
soudní tribunál, který by měl rozbodnonti
vždy správně, kdo skutečně zúmyslně mrhá
svůj majetek a kdo zcela řádně, rozamně si
počíná ve svém zaměstnání.

Jedsí jsou bystří, pilnoa četbou se stále
vzdělávají; drazí však by raději dělali nejtěžší
práci, než by se soustavně o jádra moderních
proudů poačovali, a jiní jsou ducela slabomy
slní., To zase natká k přemýšlení netoliko o
líci, ale i rabu svobody. Muž politicky vysoce
vzdělaný nerad vidí, osobujr-lí si třebas ve
liký boháč ignorant stejná práva v zasahování
do politiky. A takový nevědomec svým blasem
přece nepřispěje evým rozbodováním k ozdra
vení poměrů sociálních a polítických. Ale tu
jest zase evizel. Lze se přesvědčiti dokonale,
kdo časové otázky ovládá dobře a kdo jim
rozumi málo nebo nic? Neublížilo by se třebas
některému prostému člověku velice, kdyby byl
z„hlasování vyloučen? Možná, že jeho prak

ost smysl a dlouhá zkušenost platí víc nežveliká nčenost čerpaná z knih. Ozvalo se zdravá
heslo: „Hlasovací právo pro všecky!“ A toto
heslo zajisté za oynějších poměrů, kdy byrc
kraté rozhodovali v neprospěch i bystrých
chaďasů, bylo velice zdravé. Počítejme však,
jak veliký počet lidí užil svého hlasovacího
práva při volbách ovědoměle a zcela avobodně.
Dobré čtyry pětiny voličstva neznaly programů
jednotlivých stran, nevěděly, jak tyto strany
hlásaná hesla prakticky provádějí, jaké jsou
řády konstituce naší. A teď se měly davy roz
hodovati pro to, co by bylo prospěšno ce
lému oárodul Často kolik řečníků do obce
přišlo, tolikrát bylo změněno u velké části
voličetva „politické přesvědčení“. Dobrý jasyk
triamfoval víc než nejlepší program. A pak ta
evoboda voleb! Ti, kteří nejvíce po svobodě
dříve křičeli, ukazovali se v rozhodném oka
mžika jako největší tyraní a to tyrani tací, že
by nebylo diva, kdyby vlastní „svobodě“
(vlastně zlovůli) očinili jiní přítrž. Jak se to
v tbeorii hezky mluví — a jak 80 jedná.

A jest vždycky zdrávo dávati svobodu
úplně rovnocennou lidem takovým, kteří jí
přečasto zneužili k šlapání práv lidí jiných?
A tu 80 zase naskytá otázka, jak lze vždy
epravedlivě rozhodnouti, kdo svobodý huden,

—

kdo zná ctíti svobodu každou. — Ze všeho pa
trno, jaké trapné stíny vleče za s:bou moderní
„šíření svobody.“ Ale o těch nesnázích, tem
ných stránkách nyní mluví mál.klo. Předná
šeči dovedou na schůzích lid „svobodou“ velice
opojití, ano i zfanatisovati, ale ku klidnému,
rozvážnému přemýšlení širokých davů, nepři
vádějí. Veliký zástup dělá demonstraci, oči
bněvivě jiskří. Vazrni několik těch lidí stranou,
taž se jich, proč vlastně demoostrají, jak hlu
boká znalost poměrů vede je k politickému
projevu. Seznáš přečasto, že to jsou nepř.
mýšlející chudáci, jejichž naivnosti zueužívají
hříšně chytřejší agitátoři k svým sobeckým
cílům. Pak 8e píše v novinách o svobodném
projevu uvědomělého lidu! Leč pravdou zů
stane, že takové znenžívání prostomyslných
nositelů svobody, vábení jejich svobodné vůle
k souhlasu s proady nezdravými jest horším
hříchem, než odměřené poroačení člověka pc
ctivějšího lidem, kteří jsou na něm závisíí.

Obratme zřetel ještě jinam. Pokrokový
professer tázal se chytře svého žáka gymna
nisty, zda by chodil do kostela, kdyby nemasil.
Pokrokový paedagogu, milovulka svobody,
věztež, že by i mnoho dětí nejzbožnějších
českobratrských rodičů nebylo chodilo kdlou
hým pobožnostem, kdyby jim byli rodiče přímo
nepřikázali. A kdyby nebylo stávalo n českých
bratří přísných zákazů tance, večerních toulek,
atd., kdo ví, kam by byla nevyspělou mládež
avoboda vedla! Měl jste se však hoed tázati
nikoli jednoho, ale všechněch žáků, zda by se
učili vyšší mmathematice, řečtině a latině —
kdyby nemusili. Přes dvě třetiny žactva —
chtělc-li by apřímně odpověděti — řeklo by,
te by ochotně hned nčebnice o těch předmě
tech pojednávající prodali. Známe to dobře,
jak na př. mnozí žáci, místo co by hleděli ze
studia řeckých a římských klassiků těžiti pro
zvýšení svého esthetickóho nazírání, hubují na
to stadium jen což, jako na věczcela zbytečnou
A jeden dosti bystrý stadent řekl mi po matu
ritě, že by byl rád, kdyby ma piloě prostadované
mathematické formalky co nejdříve z hlavy
vymizely. A takové zjevy nutkají zase k c
tázce: „Jest dovoleno, popřáti každému ploou
svobodu, aby se učil, čemu by cbtěl a kdy by
mu bylo libo?“ Tu by byly se svobodon nej
větší potíže. Rcete, že necháváte zcela na 8v0
bodné vůli rodičů, chtějí-li posílati dítky do
školy čili nic; seznáte, že dobré tři pětiny
dětí škola vůbec navštěvovati nebudou — přes
všechno vychvalování, jak smysl pro pokrok
v našem národě se vzmáhá, A přece obecně
pe úznává, že Skola jest dobrodiním lidstva.
Místo vymáhání pravidelných daní řekněte, že
na zvelebení Školství, ústavy dobročinné, na řád
nou úprava silnic může každý dáti tolik, k jaké
sumě jeho svobodná vůle se rozhodne; poznáte,
že sejdou se příspěvečky tolik nepatrné, že by
ge 8 nimi nedalo začíti nic. Dobře, tohle ko
nečně sami pokrokáři uznají. Ale proč na drahé
straně tolik farizejsky se horší, jestliče katc
lickému dítěti ukládá so ve škole za povinnost,
poslonchati náboženské výklady?

Svoboda tisko! Ta prý má býti ještě
větší. Co však říci takovému listu, který, svo
body tisku zneužívaje, ze sobeckých pohnutek
nespravedlivě tupí některý spolek nebo jedno
tlivce, a když jest žádán buď za důkazy nebo
za charakterní odvolání, odpoví hrubě nestond
nými pomluvamí novými? Co říci o dryáčni
ckých listech, které bezohlednoa kootou mr
skají lídi jinak emýšlející a všemi prostředky
snaží se obmeziti svobodu žurnálu toho, který
se poctivě proti útokům hájí? Co Fíci listům,
které pod štítem svobody učí své čtenáře nej
aprostějším nadávkám a to tak nízkým, že by
řádná matka, sotva čísti umějící, avéma 8y
novi taková slova netrpěla? — Také stíny mc
derní svobody a to hodně temné,

Jen člověk srdce ačlechtilého, člověk,
který cítí vážnou zodpovědnost před Bohem
i lidmi, člověk sám aebe dobře zpytající,
skromný, sohopný sebezáporu pro blaho jiných
dovede své svobody dobře užívati; jen člc
věk oa všecky strany spravedlivý, který má

Inserty se počítají levně.
lba

Obnovsvychásí v pátek v poledne. l Ročník XIII.

vřelou vůli vésti k pravdě a který nebojí 80
přiváděti lid k důkladnému sebepoznání, řídí
svoje svobodná rozhoduutí správně. Kde se
zneužívá svobody pod zámiukou velikých ide
álů chytře k účelům nepoctivým, tat svoboda,
měnící se ve zvůli, jest nešťěstím a nikoli
požehnáním. Dejte lidem zlým a sobeckým
plnou svobodu, a oni nejčistších ideálů zne
užijí k hotovéma kramaření a k mrskání
každého svobodného občana, který se jim
nechce propůjčiti za nástroj jejich zvůle. Pravá,
ušlechtilá svoboda jest pojem tolik vymezený,
vlastnost tak vzácná a posvátná, že ji často
nejméně rozumějí lidé ti, kteří o svobodě
mluví nejvíce, nepoučujíce lid, kam až dobře
pochopená svoboda sahati může.

Dopis z Prahy,
Jak obecní starší malostranští pečují o sájmy

malostranské. Jest nesporno, že Malá Strana
jest nejzanedbanější čtvrtí pražskou. Zauedba
nost a neuvěřitelcé poměry, jaké v ní zavládly,
staly se již v celá Praze příslovečnými —Malá
Strana jest pražským iwěstem, v němž v pc
sledních desati letech byla postavena pouze
jediná budova — c. k. zastavárua, ježto asi
půl tuctu ostatních budov, jež byly postaveny
na místě stávajících domů storých, nelze vlastně
ani počítati za nějaký přírůstek dornů a bytů,
jichž na Malé Strauě jest více naž-li nedo
statek. Skutečně bědnou politikou, provádénou
na staroměstské radnici proti Malé Straně, lze
nazvati dosavadní zanedbávání Malé Strany, a
síce za souhlasu obecních starších malostran
ských. Ne sice všech, ale jich většiny. Da čeho
stěžuje si živnostnictvo a řemesinictvo na Malé
Straně? Hlavně do úbytku obyvatelstva, jenž
zvětšuje se každým rokem. Následkem bědná
stavební politiky vystěhovala se čtvrtina oby
vatelstva malostranského do obcí zábranských,
Břevnova a Bubenče, ze kterýchžto někdejších
vesnic jsou dnes města 0 tunoha tisících oby
vatelů,

Kdyby obecní starší malostraoští cbápali
svůj úkol a kdyby měli rozhled, jaký nezbyt
ně masí míti každý, kdo chce zastapovati záj
my svých voličů, dávno byli by musili pros
hládnouti, že Malé Straně pomůže jenom při
růstek obyvatelstva, dostatek bytů, povznesení
Školství a řádná komunikace s obcemi zíbran
skými. Hromadné prodávání malostranských
domů zi úřadovny zemskóho výboru a místo
držitelství, ponechávání velikých komplexů,
vhodných k zastavění, v rukou vojenského
eráru, Malé Straně nepomohou! Jakou politika
někteří malostranští obecoíl starší provádějí,
o tom svěděl již dokladů přímo nadbytek,
dok'ady pak z poslední doby jsou následující:

Na Malé Straně, kdykoli se koná nějaká
schůze, vždy malostranští obecní radové mají
plná ústa stesků, že na Malé Straně „panuje
nedostatek bytů“ — „že bade nutno postarati
se o dostatek bytů“ — a že, „když bude dc
statek bytů, badou se na Malon Stranu stě
hovati lidé —“ „povznese se obchod a prů
mysl“ — — — Jedním z hlavních blasatelů této
ideje byl dosud malostranský obecní starší a
dlouholetý městský radní Fraatišek Hobádek,
dlouholetý inspektor zádaší Olšanských hřbi
tovů, vrchní ředitel chadioského ústava král.
hlav. města Prahy a člen mnoha obecních ko
misí. Když tento pán v hodaosti obueního star
šího domohl se sociálního postavení, o jakém
na Malé Straně nikdy ani netušil, počal pro
jevovati zásady své hodnosti také skutky. Odo
jemné už jeho péči o příbuzné, o které již ča
stěji měli jsme příležitost se zmíniti, svědčí,
že zaopatřil bezmála dva tacty svých příbuz
ných při pražském zádaší. V posledních dnech
překvapi!harlivostí, s.jakou prodal dva své domy
v Letenské ulici místodržitelství za kanceláře.
Natřicet nájemníků obdrželo pak ihned výpověď,
abyo. k. místodržitelství mohlo hned v únorovém
období do domů. oněch ge nestěbovati! Tajně
provedený prodej velikých těchto činžáků



vzbozoje na Malé Straně pocbopitelný rozruch.
Tomato zástapci lidu, Frant. Hobáčkovi, nic
nevadí, že se z jeho domů vystěhuje bexmála
půl farnosti u av.Tomáše, že několik obchodů
a živností v oněch místech bude nutno v do
hledné době uzavříti. Novíme, nebude-li se
tento výtečný muž vymlouvati, že prodal ony
činžáky v domnění, že místodržitelství dá je
sbourati, aby byla lepší vyhlídka na královský
hrad?| — —

Druhým výtečníkem v tomto obora jest
novopečený obecní starší malostranský p. JUDr.
Vilém Faok. Znamenitý tento zastance voličstva
jiš předem po hospodách oa Malé Straně se
bonosil, že po svém zvolení bude 56 starati,
aby obec pražské zakoapila jeho šindelovou
chalapu, nesloužící Malé Straně ke cti ani
k ozdobě, za laciný peníz. Neméně starostlivý
p. JUDr. L. Pinkas hodlá také prodati svůj
veliký činžák, vystavěný z části oa pilotech
na ostrově Kampě, pražské obcil K tomu do
poručaje sbourati i protější dva domy na le
vém břebu Čertovky, aby prý byl uvolněn
pobledl Iou, snad se pánům jedná 0 vhodná
místa pro pomníky, které jednou vděční pc
tomci postaví k jich chloubě a na věčnou
slávu. Prozatím ovšem se vyjednává, leč každý,
kdo jenom poněkod do poměrů jest zasvěcen,
záhy přesvědčí se, jak někteří obecní starší
malostranětí vážně pojímají své povinnosti.

Horlivá snaha malostranských obecních
starších, aby co nejdříve zbavili se svých realit,
na Malé Straně se těžce chápe. Není také divu.
Bodří Malostraňáci nemobou pochopiti, že se
jim za otce města nabízejí lidé, kteří sledují
zájem vlastní, dávajíce mu přednost před zá
jmem svých voličů. Inu, není diva Každý, kdo
pány Habáčky, Fanky a pod. prohlédl, jasně
pochopil, že tito pánové bandou povždy sledo
vati jenom vlastní zájmy. Na působení různých
Hobáčků Malostranští tak hned nezapomenou|

+ +.
Trojice finančních kapacit. Ti, kdož byli

překvapeni, s jakou rychlostí se pracovalo 0
připojení Střešovio ku Praze, jak všechny na
hodivší se překážky „hravě“ překonány, jak
opomenoto pozeptati se i okresního výbora
smíchovského, co o věci amýšlí — což vedlo
později k nemiléma. pro jisté krahy pozdršení
celé věci — jsou nyní poučení, proč právě
Střešovice bylo nutno s takovou rychlostí při
pojovati ku Praze — — — Nemohl právem
nikdo pochopiti, proč právě Střešovice,obec da
leko široko svým obyvatelstvem pověstná, má
býti připojena ku Praze, které přece z toho

řipojení nemohlo vzejíti nic dobrého, leda že
ze přibnde na patnácte set sociálních demo

kratů. Primátora dra. Karla Groše nemohl
přece nikdo povužovati za tak nezkušeného,
aby se domýšlel, že Střešovice po připojení
ku Praze boudouvysílati na radnici mladočeské
obecní starší, aby posílili mladočešství na rad
nici staroměstské| Střešovice, kde se již po
chovávají bez křesťanských a katolických ob
řadů, kde místnímuafaráři vytlonkají okna skoro
každý měsíc, nemohly přece Prahu táhnonti
— ——I!

Věc jest již vysvětlena! K vůli tomu, aby
tři páni, starostovi města Prahy velmi blízcí,
mohli sbohatnouti, připojují se Střešovice ku
Praze. O nic více a také o nic méně nejde.
Je to předně předseda správní rady elektri
ckých podniků král. hlav. města Prahy, kru
pař Václav Brož z Hradčan, jenž divným říze
ním osudu etal se předsedou správní rady
podniků elektrických a vede dědičně hodnost
městského rady hradčanského; dále jest to Jan
Kolátor, starosta města Břevnova, a konečně
osoba starostovi pražskému neobyčejně blízká,
kteří rakou společnou a „nerozdílnou“ koupili
pod rakou pozemky ve Střešovicích na cizí
jméno, a prodají je opět společnou a nerozdíl
nou rokoa obci pražské na remisy pro elektri
ckou dráhu — —

Užasne pražská veřejnost, až zví o těchto
neslýchanostech, užasnou sami tři tato jmeno
vaní, až budon čísti tyto řádky. Tak badou
napomáhati Praze tito trinmvirové, tito velmi
praktičtí obecní repreaentanti! Jen tak dále,
pánové,a budetebrsy hotovi.Zdáse, žožádná
Činnost nebude již opomenota, aby pražští 0
becní starší si ji neosvojili a jí se nevyzname
nali. Leč přece jen jsou určité hranice, až ke
kterýmlze dojíti,adále již to pak nejde.Inn,
má to ta matička Praha velikány, má to za
etance. ,

Aš jednou příští její historik bude sepi
sovati děje naší doby, strne, jak obětaví, jak
ušlechtilí byli konšelé v královském blavním
městě Praze počátkem dvacátého století. Tak
obětaví, že až těžko mluviti.

Bouře proti mladočeskémupředábu. O obětavosti některých mladočeských výtečníků
mohly by ee psáti kroniky. Obětavost ta není
anad jenom pověstLa tím, že tito předáci ve

zájmy národa, ukasovalí se často jenom tehdy,
když ai čli pro diety, nýbrě obotavost tato
ukazoje se i jinak. Jest všeobecně snámo, že
mladočeský výtečník by napřavzal funkce, která
není spojena se sinekurou, kdyby mu slibovali
nebe na zemi. Ovšem o fankce a hodnosti, spo
jené s tučnými diotami a hojnými odměnami,
bývá tobý boj. Jaká korupce vládne v řadách
mladočeských, toho dokladem jest volba ředi
tele zemské banky, vyslouživšího professora
dra. Blažka. Jako professor české techniky
v Praze měl dr. Blažek posici velmi snadnou.
Bral tisíce ročně a necbal za gebe přednášeti
assistenta, jehož platil stát! Když pak dr.
Blažek voemohl již ani takto zastávati místo
professorské. šel po vyeloužení do pense, 00ž
odůvodněno charavostí páně professorovouI
Chboroba však rázem pominala, když v po
sledním zasedání zemského sněmu došlo k volbě
ředitele Zemské banky, kterým professor dr.
Blažek také byl zvolen. Obrovská sinekura,
kterou byl obdařen, nese maličkost 40000 K.
Když v minulých dnech mladočeský komitét
měl zaplatit plakáty a braditi různé výdaje,
spojená 8 posledními doplňovacími volbami do
obce pražské, obrátil se mimo jiné i na nově
zvoleného ředitele Zemské banky dra. Blaška.
Pochodil však bídně. Muž, jejž strana mlado
česká povznesla k nejvyšším hodnostem, jejž
zaopatřila skvostnou sinekurou, jenž má, po
všechněpočítaje,na 80.000 korun ročních
příjmů, vyznamenal se velikolepě — dal celých

pět korun — —. Mecenášskýtentodar způsobil v řadách mladočeských seneační
dojem, tak sensační, že do dneška se snad
novzpamatovali — sgitační komitét, aby ne
podcenil eama sebe, slavnému mecenáši to vě
nování vrátil. Tek vypadá mladočešetví ve
svém slavném leska — — tak vypadá jeden
z vůdců v nedbalkách.

Kde jsou ti obětaví, šlechetní Riegrové a
jiní, kteří dali všechno? Jak velikýto úpadek
češství a vlastenecké obětavostil

Obrana.
(3) Odpověď „Východočeskému Ob

seru.“ Píšete, že v brožuře „Z domácnosti
80c. demokratů“ jest vydána snůška nepravd,
vypočítaných jedině na nemyslící davy. Na to
odpovídáme, že socialisté sami způsobem krajně
drzým šíří ohlapující brožury, kdež všecko od
začátku do konce vymyšleno. Soudruzi přece
vědí, že na př. „Řeč generála jesnitů“ jest ne
šikovnou ©vymyčleninou protikatolického spi
sovatele, který sám se k antorství přiznal. A
přece řeč ta jest šířena jako slova skatečného
generála jesnitů, Proti tomu beszcitnému obla
pování vrobní štáb socialistický nic nenamítá.
A nasýváte-li brožura „Zdomácnosti soc. de
mokratů“ jednoduše snůškou nepravd, jen to
tedy dokažte.

Hříchy soc. demokracie, v brořuře uve
dené, jsou bříchy dokázanými, soublasnými
zprávami mnoha listů i nekatolických ztvrze
nými. Dále k zprávě „Obnovy“, že socialisté
v opilosti insultovali kapacína, podotýká „Vých.
Obzor" : „Což se velební otcové nebojí hříchu ?“
Prý by socialisté různými zprávami bez udání
osob mohli také opláceti. Prý se musí oapsati,
kteří socialisté to byli. Hezky cbytrá otázka.
„Východ. Obzor“ ví dubře, že 8e takových
zmožených „zastanců kultury“ obyčejně oa
jména neptají, a že se spokojí okřikontím ta

korých provokatérů. Každý je rád, dají-li vůbecpokoj.
A pak přece ví každý, že známé socia

listické knoflíky nenosí na kabátech ani ná
rodní sociálové ani katolíci. A pak sprostota
z listů socialistických poobycená činí socia
lista ještě známějším než jeho odznak. Aby si
nemyslil „Východ. Obzor“; že je sde potřebí
chytře někoho skrývati, oznamujeme mu, že
těch kulturních a enášelivých řečí byl mimo
jiné svědkem sekretář p. Jind. Mužík z Hradce
Králové, když jel z Jaroměře. Ten dle libosti
sdělí bližší podrobnosti. Když těch útoků
bylo jiš dost, ozval Se proti nim sám.
A nyní ať se zase přihlásí ti, kteří tak jemně
si pošínali. Tropiti si poškleby a útočiti na
člověka, který ani česky neumi a tedy brániti
se nemůže, toť věru zářivý příklad postapující
kultary! — Podrahé bode nejlíp bned takové
výlevy moderních vzdělanců oznámiti kondu
ktérovi, který už poučí borlivoe, že socislističtí
vzdělanci aspoň ve vlaku mají dáti slušným
lidem pokoj.

Politickýpřehled.
Boj o ministerská křesla skončen. Ministři

br. Auersperg, dr. Fořt, dr. Pacák a Prade
s vysokým vyznamenáním propoštění a 80U
časnějmenován ministrem obchoda mladočech

ro. dr. F. Fiedler, min.-krajanemčes. agrárník
. Prášek, minitrem-krajsanem něm. agrárník

F. Pegchku, ministrem orby zem.hejtman horno

rakouský dr. A. Ebenhboch, a do ministerstva
práce, které z+tím má býti sřízeno, povolán
dvoraí rada dr. A. Gessemann,Toato přeměnou
ministerstva ziskela především vláda, neboť
povolanými ministry soustředěna pod vládní
střechom rozbodná většina, které jest třeba ku
schválení rakoasko-aherského vyrovnání. Aná
rodu českému z této změny vzešla pouze na
děje na svornost a společný postup všech čes.
národních stran až na radikály. Bude-li tedy
utvořen jednotný klub český, byl by to jinsk
zisk veliký, třeba že rozmnožení pnětu němec
kých ministrů odva není pro nás ziskem. Ale
ani dva noví Němci dr. Ebenboch a dr. Gess
mann neznamenají pro nás nějaké neštěstí, ba
můžeme dovfati, že se spíše k požadavkům
českýmnakloní, ježto oba vzati jsou ze středu
křesť. sooiální strany. Ataké oba mioistři kra
jani Prášeka Penchkajako rolaíci enáze spolu
se dorozomi. Ministr Prášek při nastoupení
úřadu slíbil, že bude pásledovati šlépějí před
chůdce svého dr. Pacáka. Norf minžetři při
představení se sněmovně uvítání byli dílem
potleskem, dílem pobanou. Byla to hnusná kc
medie, když čeští radikálové, zvláště poslanec
Choe, Lisý, Free) a Reichstědter zasypali české
ministy nejsnrovějšími nadávkami. Čeští radi
kálové a poslanci Masarvk a Drtina novýeh
čes. ministrů podporovati nebadou. Zástapci
klabu agrárního, mladočeského akatol. národ
ního projevili ochota uzavříti užší ovas pod
jménem Národní klab ka projednávání a spo
lečnému postapu ve společných záležitosteeh.
Při návrhu stran podporování rodin zálošníků
ko ovičením povolaných prohlásil zástapce mi
nisteretva zeměbrany, budon-li vzniklé výlohy
patřičně kryty, že pak ministerstvo 60 nejdřív
předloží sněmovně příslušnou osnovu zákona.
Návrh achválen. — Ve vyrovnávacím výborn
problásil chorvatský poslanec Laginja, že jiho
slovanský klub jest proti vyrovnání aše Jihc
slované budou bojovati pro tytéž spravedlivé
požadavky, jako Chorvaté v Uhrách.

V uherské sněmovně schválen Gměsíční
prozatímní rozpočet a započata debata 0 auto
nomním uherském celním teritu. Pověstný býv.
ministr Polonyi vystoupil ze strany neodvis
losti a 8 ním 5 jiných poslanokv; json proti
vyrovnání.

Z činnosti katol. spolků.
Z Helohlav. O idei cyrillo-methodějeké

přednášel v křesťansko-sociálním lidovém spolku
pro Holohlavy a okolí dp. katecheta J. Řezníček
z Vamberka. Vylíčiv poutavým způsobem poměry
v našich vlastech, ze jských povolání byli k nám
sv. věrozvěstové, mluvil o jejich blahodárném pů
sobení, pro které museli mnoho trpěti, ačkoliv
v Římě práce jejich uznána a oni papežem byli
vyznamenání posvěcením na biskapy. Bv. Cyrill a
Metboděj jsou pro nás Slovany mobutným ohni
skem, s něhož nám vsešly první zářící paprsky
osvěty křesťanské a první avató zápaly ke konání
křesťanských otností a sice nejen jejich živým
hlásaným slovem, nýbrž i písemnými památkami,
jimiž položili první základní kameny k nádherné
budově slovanské literatury. Kéž by všichni ná
rodové slovanští tvořili svorný celek a jedaotal
Leč jádrem a daší těchto sjednocujících snah může
býti jedině duchovní spojení v církví. Kéž naši
bratři slovanští, Fotiem a Cerolariem od skály
Petrovy odtržení, ahostí se rozkolmickýchokovů|
Pak národové slovanětí tvořiti budou Bvornou vět
šinu, které nebude se třeba báti menšin nepřá
telských. Pěkná tato přednáška vyslechnuta byla
se zájmem a p. přednášejicímu poděkoval jednatel
p. B. Bartošek. Při volných návrzích odporačen
Bo vychásející „Venkoven“ k hojnému rozši
fování.

Zprávy mistní a z kraje.
J. B. M. dr. Jos. Doubrava mešká

vě na biakupských konferencích vo Vídni, kde
sou sbromášdění biskupové z celého Rakouska.
jskupové sůčastní ae také katolického sjezdu,

který tam 16. t. m. započne.
Dar katolické © dlecése

královéhradecké. J. M. nejdp. biskup Dr.
Doubrava věnoval 200 K. Zaplat Bůh! Kéž jen
poznáme hojně následovníků!

Řádné sehůzeokres. zastupitelstva
konati se bude dne 18. listopadu 1907 o 9. bo
dině dopoledne v zasedací síni Okresního domu
v Hradci Králové. Z programu uvádíme: Návrh
okresního rozpočtu na rok 1908 s příslušnými ná
vrhy okresního výboru. Volba členů komisse: a)

odvod branců (2 členové okres. sastopitelatva),
) pro odvod koní (2 majitelé koní), c) pro vy

měřování vojenské taxy (2 členové okres. zast.) —
Vyřízení účtů za stavbu okres. mostu přes řeku
Orlici u Svinárek a návrh na uzavření defluitivní
zápůjčky na úhradu celkového náklada se stavbou
toboto mostu spojeného. — Žádost obce Lipy o
povolení k výpůjčce 348768 K s kmenového
jměníobce a 1641 K s kmenového jmění ústavu



chudých na úbradu nákladu spojeného se stavbou
silnice s k Člstěvs. — Žádostoboe Nedělišť
o povolení zápůjčky 10.000 K na úhradu nákladn
spojeného se stavboa silnice z Nedělišt k Rozbě
ficím. — Žádost obce Hradce Králové o povolení
zápůjčky 12.000 K na úhradu subvence obce
k vydržování městského dívčího lycea v Hradci
Králové a echválení závazků obcí vůči Spolku ku
zřízení a vydržování městakého dívčího lycea
převzatých. — Doplňovací volba dvou důvěrníků
pro vyměřování osobní daně z příjmu. — Žádost
obce Bělče o povolení 5000 K aápůjčky na úbradu
nedoplatků spojených ge stevbou okres silnice. —
Žádost obce Hradce K-álové o povolení zápůjčky
160.000 K na úhradu nákladu spojeného a dlažbou
ulic. — Návrh správoího výboru všeobecné ve
řejné nemocnice, aby Josef Hanuš jmenován byl
stálou výpomocnou silou v úřadovoě všeobecné
veřejné nemocnice. — Návrh správního výboru
všeobecné viřejné nemocnice, aby pro vční oddě
lení věsobecné veřejné nemocnice autenovena byla
druhá ošetřovatelka. — Volba zástopce okresu do
kuratoria Městského dívčího lycea v Hradci Král.

Ještě k té povýšenostiprotestantů.
„Osvěta lidu“ k věcné naší lokálce o zápiscích
prof. Masaryka se pokrytecky rozčiluje. Není prý
perversní generál Moltke representantem prote
stantství. To my právě chtěli jsme dokázati, že v
nedávném ekandálním procešsu berlínském neběželo
jen o jednotlivce, za nějž celek oemůže bráti zod
povědnost, nýbež že zde byla odbalena v odporné
nabotě prohnilost celých vrstev protestantské in
telligence. V tom je, počestná „Oavěto“, zdreující
tramf proti lopotné námaze prof. Mas ryko, jenž
nefixloval před rokem jenom jednotlivými fakty, na
př. nějakým tím maďaronským církevníkem, nýbrž
generalisoval, stavě protestantekou kultoru nad ka
tolickou. Za poznámku do zápisků to mistrovi
stojí, aby 86 opět někde neblamoval.

Ve schůzi městelé rady králové
hradecké dne 13. listopadu usneseno: Vzato
bylo na vědomí schválení prodeje stavebního po
semku vkresoim výborem pp. mauž. Váci. a Rů
ženě Jirotkovým v bloku U a prodej stavebního
posemku p. dru Rich. Apningerovi v bloku V. a
připomenutí téhož, že jedna každá žádost o cbu
dinskon podporu doložena býti má vysvědčením
lékařským, dále přípis ©. a k. 9. sborového voli
telatví v Josefově, že upouští od stavby houfnico
vých kasáren v Hradci Králové. — Panu Bob.
Jelínkovi, městskému avěrolékaři, udělí se dovc
lená na dny 7. a 8. prodince t. r., by sůčastnil se
vědeckého pokračovacího kursu pořádaného Spol
kem českých zvěrolékařů v Praze. — Vydá se
příznivé vyjédření o žádosti fy. Bratří Peřinové
v Hradci Králové, by udělení koncesse k provo
zováví $ivnosti knihtiskařaké státi se mohlo vý
lučaě pro dosavadního veřejného společníka p.
Karla Peřinu. — Na vědomí bylo vzato, že p
Fr. Chradimský béře nabídku svou, týkající se
prodeje domu čp. 171, zpět. — Vypíše se offertní
řízení na pronájem vybírání poplatků o trzích
týdeaních a výročních na r. 1908. — | Schváleno
bylo, aby p. E. Aschenbrenner, divadelní řiditel,
zahájil saisonu divadelní v Hradci Králové již
dne 25. listopadu t r. — C. k. místodržitelství
se požádá o komissionelní shlédnatí staré budovy
chorobince čp. 63 zde a o svolení ku zřízení
nadační listiny až po vystavění nové budovy pro
ústav tento. — Ku žádosti pí. Ros. Vastlové svolí
se ku sřízení krámu v domě jejím čp. 405. —
Žádost p. K. Peera za udělení koncesse kavár
nické pro dům čp. 258 postoupí Be městskéma
zastupiteletvu. — Panu Ant. Slukovi vzdají se
díky za dar K 60'—, věnovaný zdejšímu ústavu
obudých k uctění památky švakrové jebo sl. Jos.
Dvořákové. — Zpráva p. městského zvěrolékaře
o žádosti koňského řezníka Ant. Tomana £ Ku
klen o snížení poplatků jatečních, postoupí se
jatečnímu odboru. — Technické kanceláři ne
uloží, aby provedla prodloužení pitného vodovodu
ve třídě Pospíšilově ještě roku letošního v délce
42 m a r 1908 v délce dalších 178 m. Téže
se uloží, by odstranila nuchý ořech na „Zámečku“
a dala tamtéš sasaditi jiný strom. — "Projekt
lesní těžby, sestavený dle schváleného plánu
bospodářského na běžný etát 1907—8 městským
lesním úřadem v Novém Hradci Králové, předloží
se okres. výboru.

Beuplatný kurs pro intarsování
dřeva. Kuratorium městského průmyslovéhomu
sea v Hradci Králové hodlá uspořádati ve dnech
27.—29. prosince t. r. za pomoci c. k. státní ře
meslnické Školy na Kladně třídenní bezplatný kurs
praktický pro intarnování dřeva. Vyučováno bude
od 8—12 a od 3—0 hod. odp. Přihlášky přijímá
do 30. listopadu t. r. řiditelství městského prů
myslového muses v Hradci Králové. Účastniti se
teohou sgmestainí mistři trahlářští, řezbářští neb
soustružnidtí, jakož i starší dělníci jejich, pokud
místo stačí. Nemajetným mimomístaím účastníkům
udělí kurstorinm přiměřenou podporu.

Na nlenění femd katolických or
ganisací v diecéci královéhradecké v měsíci říjnu
iaskavě přispěli: J. B. M. ndp Dr. Jos. Doubrava
200 K, volební okres 48. 26 K, Zbislav 4-72 K,
ba úratbě p. Jos. Choděry ve Zvěstovicích u Vi
límova vybráno družičkami al. M. Krátkou a sl.

J. Novotnou 6:40 K. Za bloky zaslali: Zbislav
10 K, Všestary 10 K, Poděbrady 20 K, Světlá 20
K, Soutice 10 K, Červené Janovice 1 K, Dolní Újezd
10 K, Nová Paka 11-70 K, Košice 10 K, Král.
Městec 10 K.

Panoráma Národní Jednoty Hove
ročeské v Hradci Králové, za Bílouvěží,
vystavuje od 16. do 22. listopadu 1907 pěknou
serii obrazů £ Dolního Egypta, zejména z největ
šího města afrického K air a.

Požár tevármy. V úterý po půlnoci vsnikl
oheň ve strojírně firmy Bromovský, Šulc a Sohr na
Pražském Předměstí. Ohni za oběť padla strojovna
a starší část továrny. Práce Částečně zastavena.
Část dělníků poslána do dílen firmy v Adamově
na Moravě ačást, především mladších, propnštěna
Da zimu z práce,

Zdařilou podoblunu J. Exe. ministra
Práška vystavuje firma J. F. Langhans v Hradci
Králové.

Ještě měce © spále. „Osvěta lidu“ mi
nolý měsíc přinesla „doklad“, kterak „klerikální“
ústavy obrožojí Hradec Králové infekčními nero
cemi. Příčinu k tomuto farizejskému povzdechu
zavdul jí jediný případ onemocnělého chovance
apalou, jenž zůstal omezen na tomto postiženém
Nemocný byl dodán k ošetřování do epidemické
nemocnice, kamž kromě prednosty Dra. Tvrzakého
a ošetřovatelů nikdo nesm vstoupiti, ale „Osvěta
lidu“ má protekci nejenom u soudu, ale i v epi
demických nemocnicích a proto ohlašovala, že ne
mocný stadent byl dodán do nemocnice již a pro
běhlou nemocí. Správa Borromaea dvěma úředními
opravami pončila „Osvětu lidu“, že její zdravotní
referent postrádá z pokrokářského fanatismu
smyslu pro objektivní názor, spoléhaje na lehko
věrnost obecenstva, jež rádo nalezá nějakého
„vinníka“ obecné pohromy. Nestranuá věda proti
„Oavětě 1“ zuá také jiné příčiny spály. V „Nauč
ném Slovníku“ na př. Dr. Maixner tvrdí, že ve
velkých městech spála nevymmíráa že Be šíří vlivy
dosud neznámými. Dr. Panýrek tvrdí v „Dom.
lékaři“, že i bez předcházejícího styku 8 nemoc
ným ge spála někdy vyskytne. V Hradci Králová
také skutečné apála se zjevuje každým rokem
ovšem ojediněle, ale nemocní bývají léčeni doma,
k čemuž se blahovolně zavírá oko referenta
„Osvěty lidu“. Nemocní z Borromaea bývají z opa
troosti a k zamezení další nákezy vědy dodáváni
do epidemické nemocnice, což 8e jistě i v budouc
nosti stane. kdyby se ndál případ onemocoční.
Nelze přece k vůli pohodlí pluceného lékaře a
z obavy před zlomyslnou pomluvor vydávativ ne
bezpečí celý ústav.

Seznamy vellčů, na základě nichž po
platníci osobní daně z příjmů odhadního okresu
Královéhradeckého do tří nborů voličekýchzařaděni
byli, jsou sestaveny a u berního referátu c. k.
okresního hejtmanství v kanceláři č. 4 v době od
25. listopadu t. r. až včetně do 2. prosince 1907
v úředních hodinách pro případná nablédnntí do
těchže se etrany oprávněných voličů vyloženy.
Stížnosti pro nesprávné sařadění do toho kterého
sboru lze u c. k. okresního hejtmaoství v Hradci
Králové podati. Před nehlédnutím do volebních
seznamů jest se řádně legitimovati.

Nepořádky pří pehřbech json leckde
zjevem velmi častým, ba řekli bychom obligátním.
Jedna « příčin věsí v tom, že pohřby obstarávají
lidé, kterým se nedostává potřebných k tomu schop
ností a taktu. Oznámení o úmrtí zasíláno bývá
těm, kteří o zomfelého nemají prážádného zájmu,
kdežto příbuzní dostávají zprávy až po pobřbu
nebo nedostanou jich vůbec. Obstaravatel pobřbu
často stanoví si dobu pobřbu sám. dle toho, jak
Jest ještě jinde zaměstnán, bez ohledu na přání
příbuzných a bez předchozího dorozumění s pří
slašnými úřady. Jeon případy, kdy obstaravatel
„zatím“ ani neví, kde zemřelý jest a pakto ozná
miti „zapomene“. Mimo to ve většině případů se
stává, že v poslední chvíli před po
břbem přijdeněkdobuď jménem příbuznýchnebo
pořadatele 6 přáním, aby se počkalo asi půl bodiny
— příbuzní přejí si pohřeb slavnější, pořadatel
vyjednal „co nejjednodušší“ atd. Také se dovídá
me — a to saslobuje zvláštní pozornosti — že
jisté osoby nabízejí se ochotně k vyrovnání výloh
a účtů pohřebních, elněné obnosy přijímají, ale
dělníci, zvoníci, kostelníci a jiní marně čekají mě
síc i déle, až pau pořadatel uzná za dobré také
tyto několika haléři neb slibem: „až dostane sám“,
potěšiti. Tím povstává pochopitelná nespokojenost
u příbnzných, obecenstva i u služebnictva, a pří
čina svaluje se pravidelně na někoho jiného. Bude
tedy dobře, když p. t. příbuzenstvo zemřelého
vždy o pravém stavu věci, o správném obstarání
pobřbuoa příslušných místechse přesvědčí, ryláště
doporučítelno jest vyžádati si potvrzené „sku
tečné vyrovnání účtů“; tak předejde se možným
zmatkům, pomluvám a nemístnému rozhořčení obe
eenstva proti těm, kteří na různých těchto a ji
ných uepřístojnostech podíla míti nemobou. —
K věci této z jiné strany vrátíme 80 ještě v
době nejbližší. — Budiž zde ještě připomenuto, še
upozornění toto netýká se nikterak pohřebního
ústavu p. H. Richtra, neboť týž snám jest chvalně
svou přesností.

Přednáška. V neděli dne 17. listopadu
přednáší p. Frant. Rosaler, řiditel c. k, stát, ře
meslnické Školy na Kladně, „O parních turbinách“.
Přednáška odbývá se v Hradci Králové v čítárně
ičetského průmyslového musea v budově c. k.
odborné školy v přízemí v levo. Začátek o půl 3.
bod. odpol. Vatap volný. —- Ve čtvrtek dne 91.
listopadu přednáší p. prof. K. B. Mádl z Praby
„0 umění bytovém oa výstavě drážďanské“ Před
náška doprovázena bude řadou promítnatých
obrázků moder. zařízení bytů i jednotlivých částí
nábytku. Začátek přednášky o půl 8. hod. večer
v čítárně průmyslového musea. Vstup volný.

Na matiční váze za prvé dny vybráno
přes 40 K e je pouze přáním a prosbou odboru
k obecenstvu, by « touto šetrné zacházelo, by ča
stěji porušení nedošla. Žádá se, by do ní byly bá
zeny jen 2baléře a ne plíšky, feniky, haléře, boby,
knoflíky, jež z váby vybrány bylya váhu ve fankci
jen poškozují!

Výnos svatováclavského dara, ed
vedeného míst. odborn Ú.M.Ň. v Hradel
Králové: Darovali: K 200— sl. purkmistrovský
úřad v Hradci Králové, K 43-— professorský sbor
c. k. gymnasia. — Po K 20—: pravovární měš
fanstvo, professoraký sbor c. k. učitelského ústavu.
— Po K 10—: Dr, Fr. Ulrich, Dr. Fr. Srdinko,

J. B. M. Dr. J. Doubrava, Kress© Bernard, A.Li
bický, řed. reálky. — o K 6.—: Dr, O. Wagcer,
řed. Ivcea. — Po K 5--: Jos. Lábler, Ing. Jos.
Jeřábek, log. Jos. Kofránek, F. rytíř z Koschinů,
Katschner £ syn, nečitelný, Školské sestry „De
notre Dame“, J. Mattaš, sládek, Ing Jos. Schulz,
[vg. A. Schuz, V. F. Červený © syn, Ant. Petrof,
Zastavárna, — Po K 4—: Dr. Jos. Saska, Jos.
Jihlavec, Kutelvascher, aávl., G. Honke, Dr. Honzák,
—Po K3—: Boh. Ryba, řed., Ot. Vojta, Fr. Černý,
Dr. Aut. Brychta, místodrž. rada H. Šteinfeld. —
Po K 2- alč. učitelky: Trykarová, Lanfová,
Vavická, Šímová, pp. J. Herbrych, A. Sluka, Dr.
J. Tausik, F. Berger, B. Melichar, Jos. Pilnáček,
K. S. Kašpar, L. Domečka, J. Klumpar, ředitel,
Dr. R Zippe, Dr. Hodoval, A. Reichlová, Dr. K.
Procházka, Boh. Jelínek, Dr. O. Klumpar, Dr. H.
Janeček, Dr. Czurba, M. Šaarová, Redakce „Ba
ditele“, Lud. Battek, Vacek, poklad., Dr. F. Hrouzek,
J Laboutková, V. Javůrek, Nejman, redaktor,
Dr. Fischer, V. Rouček, M. Nepeřený, A. Faltin,
Jos. Roea. vrch. správce, Dr. J. Pazourek, Fr.
Mejanar, Ot. Šimek, Karel Krýzl, Jos. Lašťovička,
Dr. Zachoval, Jos. Vocásek. VI. Racek, H. Kozák,
M. Isnard, M. Kulířová, Vojt. Budecius Ed. Cho
censký, R. Pajkr, Ed. Řezáč, J. Dix, M. Baumová,
V. Špalek, K. Richter. Dr. Jan Král, St. Jirásek,
S! Ganz, V. Hubka, B. Frankeová, Alvis Šimek,
Fr. Holub, Jan Uher, Bratří Guthové, F. Brožovsky,
A. Širůček, Dr. H. Geduldiger, Dr. L. Batěk,
Dr. M. Kukla, Dr. Al. Zimmer, Jan Pultar, Dr.
B. JiHk. Ant. Malý, adj., Tomášek, udj., nečitelný,
J. Urban, Dr. J. Kavalír, J. Urban, Dr. A. Ippeo,
Anna Mikešová, Irma Fuchsová, Ant. Hrubý, ředitel,
K. R. Maller, Dr. F. Reyl, Jiří Sabula, Dr. R. Šetina,
Lékárna Poatlerova. V. Collino, Jar. Peřina, Bratří
Peřinové, F. Hanuš « syn, K. Štěpánský, Fránkl
© syn, Al. Vávra, ředitel, K. Bergmann, Jen
Novák, Jan Vaněk, Ferd. Knepr. Hanuš R'chtr,
Fr. Laxa, Jos. Pospíšil, kom., V. Ružička, fn.
rada, L Prokůpek, kom., Aug. Andres, sekretář,
Jos Starý, kom., K. V. Skaherský, Ed. Beránek,
G Štein, nečitelný, K. Trapp, V. Sakk, Julius
Russ, Dr. Kracík, J. Volenik, K. Vaněček, K. Ně
meček, R Falta, Al. Česák, Jan Srp, vicepres.,
ši. K. Jsakovize, Jar. Havelka, Poapíšil, rada,
Bartheldy. rada, Dr. Zlatník, rada, Dr. Khon, rada,
Feirer, rada, Lendecke, rada, Petřík, rada, Durdík,
sekretář, Pateak, rada, Sláma, sekretář, Filip,
vrch. of.. Ficbtner, rada, Dostal, rada, Jan Vlasák,
ingp. F. Koutník, J. Durchbánek, V, Dvořáček,
Anna Soheinerova, Dr. L. Trrzský, Ing. J. Janča,
J. Kresta, ředitel Al. Šeda, Cvach, návladní,
Bozděch, návladní, Dr. Š. Fischer, K. Hubáček,
Joa. Sommer, Jos. Formánek, M. Kadaníková, J.
Weiphengstová, Fr. Hermanová, Dr. Joa. Novotný,
Dr. Jan Hejčl, Dr. G. Domabyl, A. Nyvlt, rektor,
Jan Brabec. Jos. Kopecký, Dr. Al. Frýdek, M,
Musil, J Kerner, Dr. J. Soukup, Dr. V.Ruth,
ing. V. Červenka, iog. Sixta, ing. Fiacher, V. Von
dráček, Dr. Holeček, Marie Brády, V. Formánek,
Aug. Novotný, J. Červenka, V.Waldek, R. Schmidt,
Jan Fryč, Jan Pacík, Jos. Vocásek, ředitel Lad.
Haněl, prof. E. Pipich, Jos. Stránský, prof. M.
Donbková. prof. J. Mikan, prof. B. Půegrová,
prof. Z. Boučková, uč. F. Vocásková, prof. Dr.
Palička, prof. B. Kadlecová, E. Rejchlová, prof.
F. Hoilička, prof. Dr. J. Konnovský, prof. F.
Rejthárek, prof. Karel Prokeš, prof. F. Prchlík,
prof: A. Šauer, prof. D. Filip, prof. A. Hudec,
prof. Dr. J. Hruška, prof. F. Dokládal, prof J.
Mareš, prof. Jos. Holý, prof. F. Zábránský, proť.
J. Pivoňka, prof. F. Kozelka, prof. R. Knorre. (Dok.)

Valná hromada včelařského spel
ka pro Hradec Králové e okolí budete
odbývati v neděli dne 17. listopadu t. r.o 2. bod.
odpolední — v případě talabého účastenství o
3. hod odpol. — v botelu „U černého koně“
v Hradci Králové. Program: 1. Čtení zápisu o
poslední valné hromadě. 2. Zpráva předsedy. 3.
Zpráva jednatele. 4. Zpráva pokladníka. 6. Zpráva
verifilkatorů účtů. 6. Přijímání členů. 7. Volby. 8.



Volné návrby. Výbor. — Prosíme důtklivě všechny

pry Členy, by Be určitě dostavili a své členskénížky s sebou přinesli! Zájem jich samých todádá|
Ze Záložního úrěrního ústava v

Hradci Král- Star vkladů; (na knížky, po
kladničoí poukázky a běžný účet) 31. října 1907
K 11,596 6593-93, — Eskont směnek: V říjnu 1907
eskontováno kusů 1751 v oboosu K 2,835.894-70.
— Skladiště: V říjnu 1907 uloženo zboží v ceně
K 988.761.—.

Národní bosedu ospotádají jako každo
ročně místní odbory Ústřední Matice Školské dne
25. ledna 1908 ve zdejším nejprostrannějším a
pohodlném gále budovy „Adalbertina“. Pročež za
hájeny již oběma výbory pečlivé přípravy E tomu
cíli, abyji tentokráte úspěchu všestranného bylo do
eíleno. Zejména zajistí se spoluúčast pp. úředníků
úřadů, podniků a škol z města a okolí, aby ná
rodní beseda opětovně stala se skvělým střediskem
vybraného a četného obecenstva. Osobní zvaní zá
počne co nejdříve po svědomitém výběru.

Hradecká stromořadí. Ozdobovokolí
Hradce Králové jsou zajisté stromořadí, jimiž
silnice a stezky jsou vroubeny. K zachování stro
moví toho jest třeba přihlížeti 8 horlivostí zdvo
jenou, aby ge zamezilo každé poškození. Zejména
týká se to stromoví mladého. Ten, jeně ulamuje
kolíky od mladých stromků, nepomýšlí na to, že,
opatřiv si za 2 hbtopiva, způsobil na stromku i
sa korunu Škody. Škody takové jsou patrny na
atromořadí, vedoucím od Střeluice k Mariáuské
aleji. Jest tam opět více stromů bez kolíků; ně
které „kolíčky“ by se měly nabraditi řádnými
koly, aby stromy chránily. Jsou tu také stromy
značně již zkřivené protože zůstaly déle bez kolů;
ty třeba zpřímiti. Zvláště však prospěje stromo
řadí tomuto, jestiže se všecky stromy ještě před
zamrznutím půdy řádně obryjí. Obrytí v krubu 0
půl metru průměru ovšem mnoho neznamená. Do
mýšlíme se, že se škody ve zmíněném stromořadí
značně zmenší, ač cesty zde vedoucí bade více
používáno. To stane se zajisté po její úpravě, na
niž se již několik roků těšíme.

Ze Vlezskóého Předměstí. Dne3.listo
padu pořádala Jednota s Kroužkem mládeže před
nášku. Po u+ítání jednatelem dp. Mazáčem ujal
se slova dp. Mynařík, kaplan černilovský, který
ve své poutavé, skoro dvě bodiny trvající před
nášce vylíčil nám celou cesto z Břeclavě až do
Palestiny. Slovaý výklad svůj doprovázel řadou
zdařilých světelných obrazů. Ačkoliv předuáška
tato byla již v okolí (na Pouchově a vo Slatině),
přece dostavilo se značné množství lidu, důkaz to,
jaké oblibě se těší dp. přednášející. Důstojnémo
pána vzdáváme tímto vřelý dík. Po přednášce po
řádala organisovaná mládež křest. sociální taneční
zábavu, která byla korunována dosti značným vý
aledkem fiaančním. — Přičipěním několika jinochů
založený Kroužek mládeže prospivá dobře, takže
úsilí některých mládenoů, aby Kroužek rozbili,
mění se v niveč. Po ukončení tanečních hodin po
řúdati bude Kroužek důvěrné schůze (1 aš 2 mě
síčuě), ve kterých budou přednášeti osvědčení
řečníci. Legitimace vydávají předseda a pokladník
Kroužku.

Z Dobřenie. Naokrese nechanickémkaždý
vrchní rozsudí vede komise jinak a kašdý vyža
doje jinou zálobu. Některý chce 16 K, jiný 20K,
p. Taichmsn z Nechanic dokonce 30 K. Každou
chvili čekáme, že nám některý vzkáte, abychom
mu přivedli krávu, jinak že na komisi nepůjde.
A proč by si neporoučeli? Však vědí, proč to
dělejí; ani kuře darmo nehrabe, natož velcí páni.
Nemusl-li dáti velkostatkář nábrady za škodu,
můte to dáti jinam. VÍ každý roseudí, jak si stě
ujeme na nesprávné řízení komisí okres. výboru;
výbor se uekloní na strana malorolníka nikdy. A
tak ať ge nemají páni čeho obávati; nedá-li se
sáloba, na komisi 80 nejde. A pak ještě řekne p.
Taichman, že z jiných okresů se jich ptají, jak si
mají v podobných případech počínati. To trefili na
pravou adresu! Přece členové okres. výboru mají
věděti, že honební zákon jim nepřikasuje, sby vy
máhali na poškozeném zálohu. Jak tedy, mohou
tací Úlosofovéraditi jiným? Jen tady, malorolníci,
nechávejte si záloby v kapse! Žádejte okres. vý
bory, aby vám dosazovaly za rozhodčí rolníky
£ povolání, znalé bonebního zákona. Bude-li chtít
některý sálohu, odmítněte jej. A ponechá-li jej
při funkci okres. výbor přes váš protest, vedte
si stížnost u zemského výboru. Tenvám poví, kam
až sahá vaše povinnost UE těch záloh máme po
krk. Jsme ochotni dáti každému to, co mu hon.
sákon přisuzuje, ale libovůli některých jednotlivců
se podřizovati nemíníme. My malorolníci budeme
pracovati o to, abychom byli skutečnými pány na
vlastních posemcích. a nikoliv sluhy panských
choutek. Hon. zákon nám odpírá právo honiti
svěř na vlastních pozemeleb. Proto musíme pečo
vati, aby sákon byl oprsven ve prospěch náš.
Jedná-li se s námi tek podivně, ať si páni adržují
svěř, kterou si osobují, ve svláštních obradách.
My však za stávajících poměrůpřičiníme se, aby
chom nebyli poškozování svěří, kterou sebere jiný.
Kdekoli dějí se věci takové, jako u nás, nechť
rolníci zasílají poslancům příslušné petice. Af ti naši

sistapol pro nás téš něco pomalí“ Zákon jestnezměněný po 40 let, a sami rolníci posud velice

chabě dávali na jevo tóuhn po jeho změně, třeba
že někteří poslanci o jeho opravě začali mluviti.
Proto nyní pryč s pohodlností! Svornou prací dá
se dokázati mnoho.

Z Hohoznice u Dobřemle. Dno 11. t.
m. v noci hasičská trubka svolávala naše hasiče
k povinnosti. Ve vší rychlosti- jsme vše řádně při
pravili a již jsme ujížděli v tu stranu, kde viděli
jsme velikou rudou záplavu. V Dobřenicich byly
tři kolny panské v jednom plameni. Vypřáhli jsme
zpocené koně, které nám p. Jeřábek ochotně za
půjčil a poslali domů, aby v nočním chladu neo
nemocněli. Hájiti se nedalo nic; čekali jsme, až
oheň klesne a přestane nebezpečenství pro okolní
domky. »dyž bylo po ptrachu, žádal náš velitel
p. Ziege) z Bohosnice p. starostu dobřenského,
aby nám zapůjšíl koně k dopravě stříkačky domů.
Odpověděl, že prý můžeme nechati stříkačku
v místě a Bami jíti domů. Pan velitel však docela
Bpzávné posnamenal, že mužstvo stříkačku nesmí
opustiti. A co řekl p. starosta ? Prý jsme tam
uemusili jezditi. Věru musíme gratulovati občanům
dobřenským, zná-li p. starosta jajich obec. zákon
tak znamenitě, jako zná stanovy hasičské. Pana
starostu dobřenského ka konci prosíme, aby nám
podrubé vskázal aspoň 24 bodin před požárem,
zda máme k ohni ge stříkačkou jeti či zůstati
doma. Za dobrou vůli, za touhu pomoci neštast
ným blitním rozhodně nezasloužímetak podivného
jednání. — Hasiči z Rohoznice.

Komcert ve Bmiřicích. Křeaf.sociální
lidový spolek pro Holohlavy a okolí pořádá v ne
děli 17. t. m. na oslavu památky hudeb. sklada
tele Karla Bondla zpěvní a hudební produkci v
sále Městského hotelu ve Smiřicích. Pořad. —
Předebra: Směs z národních písni. — | Proslov:
Vzpomínka a působení hudeb. skladatele K. Bendla
— přednese dp. V. Gyurkovič z Kuklen —. 80
lové a čtychlasné zpěvy planí Bendlových s prů
vodem piana přednese pěvecké kvarteto « Hradce
Král. Hudební čísla vyplní apolková kapela. Za
čátek o půl 4. bod. odpol. Vstupná: člen 30 hal.,
nečlen 50h. Předprodej lístků v závodě Bartoškově.

Valná hromada akciového plvova
ru v Pardubicích konala se dne 10. t. m.
odpoledne v zasedací slai pivovaru za četného
účastenstvíakcionářů.Ačkolivseočekávalyblučné
debaty, byl průbéh celkem klidný a vážný. Kon
statováno, že závod ten utěšeně roste. V minulém
roce uvařeno bylo 46860 hl piva, téměř o tisíc
hl více než v roce předešlém. Čistý výtěžek páčí
se na 26600 K. Průmyslový přední tento závod
v Pardabicích jest v nejvzornějším pořádku, a zdá
se, še bode v příšlích letech víc a více vzkvátati.
Zásoby chmele a ječmena jsou na celý rok již
předem zakoupeny a zaplaceny.

Katolická Jednota v Kostelel n. ©,
pořádá v neděli 17. listopadu ve prospěch Slováků
večírek, na jehož bohatém programa kromějiných
vybraných čísel je řeč p. A. Drápalíka s Prahy
„O svépomoci živnostnictva“, jednoaktovky „Tři
klobouky“, „Lékařka“, atd. Začátek určitě v 7 bod.
večer „ua Rabětejně“. Vstapná libovolné.

Divadelní ochot. jeduota „Tyl v
Rychnově m. MK.hraje v neděli dne 17. listo
padu 1907 ve prospěch zařízení divadla „Terna“.
Fraška o 3 dějstvích, napsal Jaroslav Balák. (Po
prvé provozováno na Národním divadle v Praze
dne 12. června 1907). Začátek přesně o půl 8.
hodině. Konec o 10. hodině. V meziaktl účinkuje
ct. hudeb. spolek „Dalibor.“ Ceny míst obyčejné,
dělnický lístek 20 hal. Předprodej lstků na čí
slovaná dedadla lask. obstará p. Josef Říha, ob

Pokroková organisace v Dobruěce
minulou neděli pozvala si ku přednášce 0 „vlivu
klerikalismu na život lidský“ p. F. V. Krejčího,
spisovatele z Prahy. Ač tloukla na buben reklama,
agitace, noviny, přece bylo viděti, že štvaní po
krokové líd netáhne. Na sedadlech ae usadili uči
telé a pokrokáři, židověti i čeští. Jinak mnoho
prázdna. Pan fodrovatel „Volné myšlénky“ Krejčí
stříbal avoji „přednášku“ s takovou ©„volnon“
vervou, že 69 poslouchala trapně. Strhal katoli
cismus až běda, vypověděl mo boj na celé čáře a
doporučoval „Volnou myšlenku“. Celkem fráze ba
náloí, již slyšené. Poněvadě ani pokrokáře jeho
Nvojná“ řeč neuepokojila, přijede to do Dobrašky
omastit vydavatel štvavé „Pravdy“ p. Jar, Rouček,
odpadlý farář z Vepřku. — Zatím pokroková hu
manita roste. Při pohřbu knibaře p. Sedláčka cho
vali so v kostele pokrokoví jinoši a drzostí chla
peckou pro pohoršení věřících. Přesvědčení nábo
ženské druhého se má ctiti, v domě bohoslužbě
zasvěceném Iudién i černoch chová se slušně, ale
uadutci pokrokářští tam přijdou avé věřící rodáky
provokovati. Smáli se, strkali, tabali za kabáty,
běhali von a zase zpět, jako činí nerozumné děti.
Vzorem jim mohl býti israelite Kornfeld, 88
choval slušně, Ví, co se patří, kdešto pokrokoví
Čecháčkové rozpustile slušné chování bijí v tvář.
Podrubé snad se to nestane. — Poctivoat talmu
distických židů a jich mazanost osvojil si plně
jeden += nejšpičatějších „špiček“ pokrokového
Sokolstva. Pan J. jsko obchodník, když cítil, že
jeho sávod klesá, nepřijal sásilku železných ronr
od firmy s Uber a nákladní list nepodepsal. Jeden
s jeho dovátečů, Jemaš byl p. J. dlužen, hned ei

věděl pomoci ku své pohledávce. Nákladní list na
ony roury podepsal sám zs p. J, roury vysdvíbl

všsk prozrasen a bude míti sondaí dohru. Jindy
více. — Pokrokářské hospodářství ua radnici vy
kazuje pěkný obrázek. Z velikého obecního dlabu
kol 200.000 K nebylo splaceno na úroky aní ha
léře. Částka ta již obnáší kolem 10.000 korun.
A v obecním rozpočtu na úroky z půjčky peníze
Jsou vždy vykázány. Kam přišly, pokrokoví pá
nové? Kdyby to učinil „klerikál“, to byste křiřeli,
co% A teď ani mok! Jenom če Bi to veřejnost
poplatníků nedá líbit a požene vás k zodpověd
nosti. Neškodila by revise zemského výboru. Také
by bylo po práva, aby tištěný výkaz obecního vy
dání a rozpočtu poplatnictro dostalo do rukou.
Má-li platiti, at ví také nač. — Pokrokářské uči
telstvo v Dobrušce letos ukázalo avon pokrokovost
i našim nebožtíkům. Neúčastnilo se s mládeží
Školní na Dušičky sádušních aluteb Božích. Tak
vedou ke vzpomínce za zemřelé naši mládež. Ale
prázdno podrželi dle školního fádu. To bychom
rádi věděli důvod, proč tedy v ten den mají
prázdno. Vyšší úřady zase musí dáti k tomu vy
evětlení, neboť u nich vše jde „dle předpisu“. P.
katecheta Ciblář dostal pokynv „Hlasech pokroku“
od pokrokovébo tatínka, jak si má počínat, ab y
se líbil pokrokářům. Místo dlouhých oklik mohl
říci, aby chodil do jisté hospody na stravu, a ne
mušelo býti tolik psaní Ta poznámka o děkanství
a lživých srdcích ee mu zplna vrací s poznámkon:
„Podle sebe soudím tebe.“ Ze všeho obsahu a
tónn vyčabuje učitelská mentorovina.

Z Dobrušky. Křesťanskájednta sv. Vá.
clava v Dobrušce sehrála dae 1. listopadu půgo
bivou hru „Sirotek Lovovdský“, činohru ve 4
jednáních od Bircb.Přeiff rové. Úspěch po etránce
hmotné i mravní byl atkvélý. Váichoi účinkující
zhostili se svých úloh s plným pochopením. Zvláště

působivě, což zaslouží plného uznání. Dá se oče
kávati, že všeobecné uznání a pochvala obecenstva
bude našim milým členům norou vzpruhou, aby
vbrzku podobný požitek duševní svým příznivcům
připravili.

Demonstrace proti sdrašoní počiva
prováděny byly ve dnech 6.—9. t. m. v Náchodě.
Vždy večer sblukly se davy na ulicích a ná
městích, hlučné protestojíce proti zdražování.
Četnictvo z okolí četně svolané bez použití sbra
ně zjednalo vědy pořádek. V sobota na schůzi
městské sociální komise pekaři, kteří byli vlastní
příčinoudemonstrací, odrolali zdrašení — tedy
jako dříve prodávají za 20 hal. 7 housek místo 6.

Z Chrasti u Chrudimě. Kde jest ře
meslnická pokračovací Školapro učně? Jak známo,
konala se zde roku- loňského řemosloická výstava
v měsíci červenci s srpnu. Po vyrovnání výstav
nich účtů spočten byl čistý výtěžek, a část jeho
věnována byla na účel zřízení řemeslnické pokra
čovací šzoly. Ale od té doby uplynul více než
jeden rok, a my zde dosud toužebně očekávané
Školy nemáme. Tážeme ee zdvořile několika vliv
nějších osob, u koho jsou uloženy peníze na účet
ten věnované, a co jest s řemesloickou pokračo
vací školou| Vždyťto jest hanbou našeho města,
že ade ona čkola dosad nestává. Potřebí, aby ře
mealnictvo bylo uvědomělejší. Někteří řemeslníci
pohlížejí na otázku pokračovací Školy skrze prsty,
majice na sřeteli svůj vlastní zisk. Myalí, že by
učňové navětěvováním školy zanedbávaly jejich
noční práce. Zde v Chrasti v některých dílnách
musejí pracovati učňsvé a i mladší dělníci až 16
hodin denně, ba i více, a v neděli dopoledne.
Proto by bylo potřebí, sby takovému šlendriánu
učiněna byla přítrž. Doufáme,že naše upozornění
nezůstane bez ohlasu. — Dva pozorovatelé.

Z Bílého Podolí. Co dělá náš obvodový
výbor? V Hoře K., v Čáslaví pořádají přednášky,
připravojí se ua zemské volby a my na venkové
nic! Spíme spánkem spravedlivých, ačkoliv jit v
tomto měsíci sněmovna bode rozpuštěna. Jíš nej
vyšší čas, abychom se vzcbopili. Mám za to, aby
pan obvodový důvěrník ovolal třeba do Čáslavé
všechny důvěrníky z okresu, aby pozval 8e ně
který poslanec, který by k nim promluvil, je zas
k prácí povzbudil a tam aby 8e přesně stanovil
podrobný postup k volebnímu boji, Když jame se
do boje dali, tedy vytrvejme, v tom jedině leží
vítězství katolické věci. *

"Z Čáslavě. Maloměstekáafórka = garni
sonní příchutí. Před měsícempořádal klub státních
úředníků posvícenskou zábavu s Kmocbovou kape
Joo, k víš pozval také důstojhíky zdejší posádky.
Některéma stoupenci pokrokové strany nebylo (o
po chuti a prvto mapsal do pražakého „Času“
tendenční zpráva, kde pravdě neodpovídajícím
způsobem průběh zábavy vylíčil pod názvem „ně
mecké posvícení v Čáslari“. Uváděl tam, že čet
tina se krčila ke zdi, že až po půlnoci německý
rás zábavy atrpěl trhlinu, kdyš mladý Marsův (l)
syn vstal a se sklenici v rakou epustil národní
píseň, ke kterážto národní manifestaci přidali se
i jiní atd. Tendenční správy této chytl ae „Reichen
berger Zeitung“ a rozálapav ji řádně, čloil appel
na důstojníky německé národnosti, aby i oni byli
tak vlastonecky urědomělí. Aby pak dána tomo
byla kotuna, napsal k tomu „Moravský Kraj“ Sro

v: „Jako obyčejně zatracené garuisonsl hnízdo,



které si znejvětší ostudy nedělé nie a kterým by:aml'o coul pohnul ani dynamit.“ A tak prý zále
žitost tato na základě „reelních“ zpráv dostala Be
před sborové velitelství do Josefova a následek
tobo — vyšetřování a rozkaz asi, aby důstojnictvo
vyhnulo se úplně občanským zábavám. Nejemo sice
šádní svláštaí ctitelé militarismu a upiforma nepů

-sohí na nás žádným zvláštním kouzlem,ale tolik třeba
k pravdě říci, že sbytečně a tendeočně trhati 8po
lečenské evasky vážnou prací není. Je to ostatně
prostému rozumu nepochopitelno. Jde-li důstojník

-mezi občanatvo, je zle, nejde-li, je také zle A ještě
jedha otázka, proč zrovna učiněn výpad na důstoj
nictvo, když zúčastnilo so sábavy „Klabu státních
úředoíků?“ Vždyť při všech zábavách jiných, kde
koliv se záčastnilo, byly tytéž poměry, ba i vdi
vadle je to podobně, a tu ani slovíčka. Podivu
hodné! Doufáme však, že celá tato aféra, vyvolaná
perem velmi málo povolavým, přejde klidoě, a že

-společnost naše, Be kterou důstojnictvo, zvláště
vyšší, vždy s největší benevolencí se atýkalo, tím
neotrpí. — Do hostince pana Nováka v Čáslavi,
kamž četné dostavují se v neděli po službách Bo
žích rolníci z venkova, dodává křesť. sociální spo
lek čáslavský některé katolické lýdenníky (Meč,
Štít Práci, sv. Vojtěcha); jsou bodně čteny nejen
od katoliků, ale i od těch, kteří jsou proti katc
likům. Nikomu tedy nejsou na obtíž, jen jednomu
„Pokrokovému“ iwuži jsou trnem v oku. Aepcň
nedávno si ulevil poznámkou k p. hostinskéma:
nŽe tu takové bibiny trpítel“ — Přítomný jeden
akademik čáslavský však jej usadil elovy: „Proč
by tady nemohly býti tyto listy, když jsou zde
listy i jiných směrů?“ — A kdo je ten ultra po
krokový člověk? Je to krejčí M., který na místo
jebly raději bere do roky půllitr, který katolíky
zlehčuje, sle na pohřby zpívati chodí s katolické
peníze bere jako žbavý. Je na čase, aby 8e začalo
v katolické společnosti větrati a lidem obojakým
aby se bezohledně ukázaly dvéře. —

Z Něm. Brodu. Za děkana německo
brodského zvolen měst. zastapitels vom k veliké
radosti rodák zdejší dp. Fr. Stejskal, farář ve
dv Kříží.

Z Čachnova. (Osluva démantovésvatby).
V neděli dne 10 (£ m. slavil ve farním chrámu
Páně sv. Anny v Pusté Kamenici démantovou
svatbu p. Jan Filipi, roloickývýměníkv Čachnově,
se svojí manželkou Annou, rozenou Hslamkovou.
Obřady v chrámu vykonal a tklivě k ataříčkým
Jubilantům promluvil místní dp. farář Jan Kostkan,
odevzdav jim zároveň blahopřejný přípis Jeho
Milosti, ndp. biskupa královébradeckébo. MŠÍ av.,
při níž jubilantům uděleno bylo požehnání na
další pouť jejich živote, řídká a dojemná slavnost
byla skončena.

Komeert tamburašů v Jaroměři.
Křest. soc. spolek pro Jaroměř a okolí pořádá
v neděli dne 17. listopadu t. r. v hostinciu „Zla
tého kříže“ koncert tamburašů katol jednoty
z Hradce Král.

Po příšerném málesu mobezpečný
oheň. Vlesích rovíra strašovského u Kladrub n. L
našli dne 10 t. m. dva chlapci mrtvé děcko vpo
kročilém stavu bulloby. Nešťastná matka však na
lezena nebyla. — V zápětí po této překvapující
správě vypukl v sousední vesnici Vápně oheň,
jemuž padla za oběť veliká stodola hostinského p.
R. Šimáka, naplněná dosud s větší části obilím, a
dům řezníka p. Adama Berana, přeplněný lidmi,
s nichž jeden byl těžce nemocný. Požár vznikl
v úterý časně ráno, a byl hrůsypiný svými okol
nostmi: citelbým větrem, nedostatkem vody, 4
zvláště mslým prčtem krotitelů dravého živlu,
neboť domácí lidé byli nnceni atřežiti svých domů,
skoro vesměs doškem krytých. Tím se stalo, že

smíněné pt sbořelyúplač až do základů. —Jest to letos již druhý veliký požár v této malé
obci, aco zvlášté bolaě dojímá, jest to, še nebyly
ohně úmyslně od majitelů založeny, nýbrž neštěstí
v pravém slova umyčln.

Aféra Teplý-Lhota. V přelíčeníproti dr.
Lbotovi pokračuje se v sobotm. Bylo předvoláno

Praby, bývalý koncipient v advokátní kanceláři
Lbotově. Svědek tento nabídl se sám za svědka
proti dr. Lhotovi a lze doufati, že jebo svědectvím
se přelíčení ukončí a rozsudek bude vynešen.

Různé zprávy.
Péčee starožitné církovnípamátky.

„Týden“ eděloje: „Starožitný kalich z Reny, o
„němž v celé řadě kmih a časopisů bylo psáno,
dostal se prostřednictvím ndp. biskupa králové
hradeckého I)ra. Josefa Doubravy do církevních
sbírek Musea království Českého v Praze, kde jest

„jiš vystaven. Starožitný kalich z Rany je stříbrný,
noha šestidílna, okraj profilovaný a ns spodu nohy
nachází se současný nápis: „Kalich tento jest
dělán do kostela Rapského za držení panství Hy
chenberského urozeného pana Václava Berky z Dubé
(a) z Lipého JMtiCské raddy letha 1681“ — Za
kalich tento nabízel obchodník 190 K, ale správa
musea jej zakoupila sa 600 K a zachránila tak
před zkázou. Zpráva (ato o péči odp. biskupa o
zachování starobylých památek církevních potěší
kašdého přítele umění. Máme ještě hojnost růz
ných památek, roztroušených po kostelích a farách,
kde v nevášnosti odpoč' -jí a mnohdy z nevěí

mavosti buď bynou anebo putují přes branice do
cizích musef Važme si každého starobylého před
mětu a dokud aloaží praktické potřebě, chovejme
jej ve větší Šetrnosti, nežli věci nové. A když
stane se některý předmět nepotřebným, bleďme ho
boď náležitou oprovoa získati aneb) jej uchovejme
jako ctihodnou památku. Opravy na starobylých
oltářích, kazateloách, lavicích, svícnech a nádobách
nesmí ae však avěřovati obyčejným femeslníkům,
nýbrž musí býti předloženy k posudku c k. kou
servatorů, kteří pro opravu cenných předmětů vy
mohou svým posudkem přiměřencu subvenci i ze
státních prostředků. Vždycky budiž podána tóě
zpráva církevním úřadům o jakékoliv projektované
změně starobylého předmětu, protože lze tím pře
dejíti nemilému ukvapení. Bylo by žádoucno, aby
v každém vikariáté nalezl se aspoň jediný du
chovní, jenž by v evidenci měl všecky církevní
památky v příslušném trakta a budil pro ně po
rozumění. Jen tak lze doufati, že nebudon staro
bylé umělecké oltáře nahrazovány nemotornými
trablářskými almarami, staleté tkané koberce ne
budou oměňovány za tištěnou pytlovinu, a umě
lecké kostelní nádoby nebudou prodávány na váhu
do šmelcovny. Zachraňme ještě ty zbytky starých
lepších časů před nerozumoým vandalatvím| —yl.

Který mladší kměz chtěl by se státi
kaplanem v české osadě sv. Anotky v Chicagu?
Bližší vysvětlení žádejte u redakce t. 1.

Jak obrovské sumy plymouz pra
covitých dluní poplatnictva dopokladem
židovských bamkéřův. Socialistépořádajíve
liký počet přednášek proti zdražování potravin,
proti vysaavačskému továrnictvu proti „klerikáiním
a šlechtickým měšcům“, ale na pravou stranu dů
kladně udeřiti se ceodvažují. Posluchač odchází
ze schůze s vědomím, jak ten kapitalismus jest
bídný, jak jeat lid stále ožebračovan, zkrátka že
jsou časy čím dál horší. Netuší však, že skutečný
kapitalismus vzrůstá dále nerušeoě právě velikou
shovívavost a zůmyslnou „zapomnětlivostí“ Bocia
listických předáků, kteří blavního zřídla fioanční
a sociální krise jen letmo a neurčitě se dotýkají.
Vizme, zda pracujícímu lidu pomůže dv 28 ny
nější situace trvale občasným zvýšením medy,
různými útoky i proti málo majetným zaměstna
vatelům, pyšným diktováním, co malorolníci za
máslo a vejce mují požadovati, atd. Kontrolní ko
mise pro státní dlub Rakouska vydala zprávu 0
výši státního dluhu; věru závratné to číslicel
Dne 31. prosince minalého roku obnášel státní
dlab 7.609,248.371-81 K. Počítejme, jaká částka
břemene toho připadá průměrně na jedna duši.
Z peněz vydlužených musí zaplatiti stát (erg3 po
platníci) na ročních úrocích 384513 67245 K.
Ovšem že peníze, z kterých tak obrovský úrok
stát musí platiti, jsou vypůjčeny hlavně u žida
Rotecbilda a jiných židovských bankétů, kteří du
cela pohodlně sbrabnjí tudíž ročně obrovské mil
liony vybrané na lidech často přetěžcepracujících.
Můženastati skatečná radikální náprava ve prospěch
pracnjícího lidu, pokud státní dlah bnde atoupati,
pokud z peněz vydložených stále větší úroky se budou
židům platiti ? Marné baštěření mezi stavy, jež z ma
lého svého jmění ještě musejí značné daně platiti.
A pak mějme na mysli, že dodávky pro erár ob
starávají hlavně židé, če obchod a potřebami nej
důležitějšími jest v rukou jejich, a pak vidíme, co
nejvíce sociálním reformám překáží. Militariemus
pohlcuje každý rok stále více peněz; a židé ae
proto nijak nermoutí. Jejich pokladny při tom ve

-ice získávají. — Zde nepomůže naivní posmívání
se chudým židovským kupcům peří a koží. Tu
naprosto jest nevhodné vyčítati židům jejich po
dobu a pod. Za těchto okolností jest natao vážně
přemýšleti, jak by nastalo národohospodářské uvol
nění od židovského velkokapitalismu. Nutno hle
dati upřímně zdravé cesty finanční politiky, která
by oslabila obrovský vliv židovských bursa a jež
by bez násilných převratů, klidným a při tom vy
trvalým postupem vymanila finance z vlivu těch,
kterým se vede tím líp, čím utátní dlob je větší.

Na koho platí soudrasi? Výroční
správa soc. demokracie rakouské tvrdí, žo r. 1906
bylo v Rakousku organisovaných socialistů 448.270.
Toto číslo ovšem jest značně přehnáno. Leč snadno
lse uvěřiti, že — jak zpráva tvrdí — vybráno od
soudrahů na příspěvcích 6,982.37499 K, tedy
akoro sedm millionů korun. Z této aamy vyplatilo
se při stávkách a výlukách pouze 1,918 900.10 K,
veliký sbytek pěti milionů koran padl na správa,
tisk, agitaci a jiné organisační záležitosti. Že
z toho nejtačnější sousta dostali židovětí poblaváři
goc. demokracie, netřeba zvlděť podotýkati. Co ta
správa pohltí peněz! Který dělník se pojistí vetapem
do rudé organisace, má prospěch asi takový, jako
by sázel do loterie.

Jak prospívá „Volná škola“ maší
národností. Samo „Přávo lída“ v č. 301. ša
lnje: „Ve všech čelnějších místech českého severu
Jsou v poslední dobé zakládány odbočky spolku
„Volná škola“ (Freie Schule) ve Vídni. Věc sama
by zasloužila uznání. Ale zhusta vidíme, že titíž
lidé, kteří tajněi zjevně ubíjejí časké Školství,
pronásledujíce české rodiče vyháučním z bytů a
propuštěním s práce, jeou nejen členy odboček
„Volné školy“, nýbrž stojí i v čele hnutí za svo
bodnou školn. Stejnou píseň hadou i lidé z ví
deňského ústředí spolku „Freie Schule“. Aoi jim

nenapadá, aby 8e ujali české minority (menšiny)
vídeňské nebo aspoň přiznali desetitisicům Čes
kých dětí ve Vídni právo na vyučování v řeči
mateřské. tuto základní podmínku každá výchovy.
„Sám avobody kdo boden, svobodu zná. bájiti
každon“, nehodí se naprosto na německé měšťáky.
Nu takové přívržence volné školy se ovšem mnel
pohlížeti skrze praty i v obledu nrotiklerikálním.
V celém hnutí je více módaosati, mnohdy i ne
upřímnosti a pokrytectví než dobré vůle k vážné
práci proti klerikalismo. Dokladů o tom můžeme
uvésti bez počtu z tábora německých měšťáků.
A našly by Be i mezi Českými“ — Ostatně dobře
se ví, jak volní myslitelé, kteří v tbeorii tolik
planou pro svobodu, v akutečnosti projevují ducba
násilného. Vyčetly jim to správuě listy, které
nejsou méně protikatolické než „Volná myšlenka."

eští volní myslitelé vítali v Praze okázale cizí
židy a — pro české krajany jiného smýšlení máli
pánovitó útoky. Takhle rozvoj národní myšlenky a
Česká solidarita příliš málo získá.

Běsnost maďarská. Slováckéženy lab
ské při procesí vyvěsily v oknech podobizny Ju
rigy, kat kněze, který právě proto, že se zastával
lidu slováckého, úpí v žaláři. To udáno soudu,
který 4 muže zmíněných žen odsoudil každého na
4 měsíce do vězení. Při odvolání trest každému
zmírněn na vězení jednoměsíční přes to, že ženy
jejich před soudem prohlásily, že samy obrazy
vyvěsily, muži že nevinní. — Dr. Michal Zibrina,
advokát v Brezně a kaplan Jan Zahora dostali po
měsíci vězení za to, že při hasičské zábavě volali
Jurigovi „na zdar“ — Maďaři jakoby se roz
běsnili, neznají spravedlnosti, nemají milosrdenství,
lekají se každého stina.

Moe židovstva v Uhrách patrna také
z počtu členů jednotlivých atoličních výborů. Tak
na př. druhou ze slováckých stolic, trenčanskou (Čistě
slovenskou) spravuje stoliční výbor z 503 členů se
skládající, z nichž připadá židům 125, Slovákům
pouze 14, ostatek Maďaronům. Letos při doplňo
vacích volbách do stolič. výborů joví Be mezi Slo
váky nebývalá živost — členů jim přibývá.

Zemědělská obllní banka jest právě
předmětem jednání poradního sboru volného agrár
ního sdružení na říš. radě. Nová banka má ský
tati skladiátním družstvům potřebné kapitály, takže
by jim bylo umožněno, aby skonpila všecko obilí
ve svém okrasu. Tím způsobem mají býti zajištěny
zemědělcům dobré obilní ceny, a na druhé strané
má býti zabránéno, aby pro případ neůrody ceny
obilní přespříliš nestouply.

Trachom jest velice nakažlivá choroba
oční, která právě vypukla v Čechách a na Mo
ravě především v koloniích slováckých dělníků.
Nemoc tato zachvacuje nejdříve spojivku oční,
tvoříc v ní malé kulovité a šedožluté vyvýšeniny.
Zánět rozšiřuje se na víčko i rohovku. Spojívka
jest červená, při čemž žláza slsná odměšuje velice
mnobo slz, dostavují se bolesti v oku atd. Cho
roba přenáší se zvlášté při upotřebení týchž ruč
níků, prádla, ale také dotknutím se ruky tracho
nem trpícího, jenž ai oči Často neustále odměňující
otírá, s kliky a j., jichž se dotkoul nemocný, atd.
Hlavní ochranou proti trachomu jest, rukama
nečistýma nedotýkati se očí ; hlavní pak zřídlo jest
tam, kde více lidí žije pohromaděv těsném styku
a. nečistotě.

O mábošenské snášelivosti uveřejnil
nedávno v „Můnoh, Allg. Randechan“ protestantský
farář Sohiller slova velmi pozorabodná: „Je to veliký
kř'ž a opravdová hanba, že všechny pokaey posled.
ních let k získání pokoje meri konfsssemi v Německu
byly smařeny. Evangelíci v katolickém území nemají
příčiny k atížnostem a papež ujišťaje, že katolíci
mohoa v obleda tom v Německa býti spokojeni. Bi
okapové, profeusofi napomínají k pokoji, ale všechno
je marné Křiklouni m štváči musejí míti poslední
slovo. Tšmto klid se nehodí do krámu. Není to přece
hezké, ujišťaje li ae stále, že každý katolický úfodník
je protestantekéma státu nebezpečným. Na sjezdech
katolických odvykli si jiš dávno zabývati se včomi
protestantskými; coš je dobře Ale orangelický avaz
enecbá ani jedou schů:i minouti bez vyzvání k boji
proti Římu. Kdy pak přece naučíme se při rospra
vách vystříhati se všsho ozobního, bezdůvodného,
urášlivého, štváčského? ... Co nás dělí, musíme
odstraniti a 00 nás spojuje, masíme pěstorati. Ca bý
valo urážlivé, nechť je pohřbeno. My nemáme práva
katolíkům plésti se do úcty Mariánské, odpustkové,
ostatkové, do poatí a pod.“ Na konsc praví: „Mnohem
lépe by to e námi atálo, kdybychom povstali a spo
lečné body s drahou církví vyhledávali.“ — Poctivý
protestenteký faráři, měl bys příjíti do Čech s tu bys
posnal, še ta nesnášelivost tvých sonvěrců v fíši jest
jen elabým obrassm řádění protestantských klerikálův
u nás. — Uviděl bys, jak = fsnatického hněva proti
katoliotva spojují se naši orangelíci ze socialisty,
tropícimi si posměch zkřesťanství vůbec, jak se steví
do jednoho šiku s bezvěreckými volnými mysliteli a
ee šidy proti vyučování katolickému náboženství. Po
snal bys, jak „obránci evangelia“ dovedoubýti vlídní
k těm, kteří satorita Plsma odsazojí, a jsk nespra
vedlivě umějí slehčovati katolíky, kteří přece evrange
liam usnávají za slovo Boží.

Jak jsou Vídeň e Dolní Rakousy
měmecké, o tom ovědčíčlelice vyňaté ze statistiky
dolnorakouského „Bund der Deutechen in Nieder
čiterreich.“ Podle nich je vpolitickém okresu omnnt
ském v Německé 80%/*,ve Schwarzbachu 70%, v Eieen
steinu 199, © Rottenbachu 50%, v Tannenbracku
46"/, českého obyvatelstva. V okresu mistibašském
přisnárá te v Niederabsdorfa 24"/,, v Sachých Kra



téch 33%, v Poštorné 91%, v Hlohovci 390, obyva
teletra k české národnosti. V soudním okresu blošském
jest = 38 obcí jiš jen 10 ryse německých. Dokonce
ve čterti pod Vídeňekým lesem jest v Henneradeňaké
Nové Vsi 880, a v Leopoldově sta slovanských osad
níků. Dle posledního sčítání uvádí ae ve Vídni 108.000
obyvatelů s českou obcovací řečí, počet, který jest
příliš níský, a ve 8 letech se anad strojnásobil. Žije
přece v jednotlivých okresech měste jič dnes na 10—
20% Čechů (Ottakring, Hervale, Simmering, Favoriten).
Vtip, še Vídeň jest největší České město, stane prý se
v krátké době pravdou, — nebude-li slovenskému
vpádubrzoučiněnapřítrž.—„Deutschečsterr.Lohrer
zeitupg“ postupuje ale v přiznávání pravdy neohro
ženě dále a konstatuje, že jedna kategorie veřejných
vyučovacích ústavů ve Vídni jest Cechy jiš majoriso
véna; jsou to čivnostenské pokračovací školy. Z 10.000
učňů na těchto přípravných školách vídeňských jest
3482Němců,6916Čechů, 290Poláků,60Srbůa Cbor
vatů, 108 Slovinců, 341 Maďar. A tito čeští ačňové
používají ve styka mezi sebou s pomocníky a svými
mistry výbradně českého jazyka! Jest to skutečně
strašné. A k tomu ke všema 35. výroční zpráva živ
nostenské komise vídeňské za rok 1906-6 nvádí po
měr českých učňů k německým dopodrobna takto:
vokresn I. Němců 26, Čechů 38; v okresu II. Němců
119, Čechů 309; v okresn III. Němců 168, Čechů 281;
v okresn IV. Němců 164, Čechů 262; v okresu V.
Němců 150, Čechů 269; v okresu VI Němců 128,
Čechů 151; v okresu VII Němců 65, Čechů 151; vo
kresu VIII Němců 118, Čechů 208; v okresu IX.
Němců 80, Čecbů 268; v okresu X. Němců 96, Čechů
482; v okresu XII Němců 197, Čechů 410; v okresu
XIII. Němců 51, Čechů 70; v okresu XIV. Němců
228, Čechů 4960; vokresu KV. Němců 112, Čechů 168;
v okresu XVI Němců 250, Čechů 604; v okresu KVIL.
Němců 108, Čechů 223; v okresu XVIII. Němců 116,
Čechů 191; v okresu XIX. Němců 33, Čecbů 99;
v okrem XX, Němoů 71, Čechů 168.

Svatopluk Čech Hiimkoví. BásníkSva
toplak Čech zaslal Ondřeji Hlinkovi tento dopis: „Dů
stojný pane! Slavný bojovníku slovenský! Jsem jiš
delší dobu nemocen — nemohu sní Vám se předsta
viti, ani k sobě Vás pozvati; stav mého zdraví nedo
voluje mi v té době osobních styků a nikým. Moha
Vám tedy jen těmito řádky říci, jak hluboce mno do
jelo, že vzpomněl jste si na mne laskavě, Vy drahý
a vzácný náš hoste z milované, ubohé sesterské Slo
vače. Děkuji Vám vřele z celého srdce a děkuji také
ostatním pánům, na lístku podepsaným. Marně a zby
tečně bych hledal slov, abych projevil, co cítím v ta
chvíli, ještě « mocným ohlasem Vaší sobotní řeči v
duši — řeči, která zatřásla zajisté srdcem každého
Čecha, který ji slyšel, neb i jen četl, jako já, Stačí
úplně, pravím-li jen: Obdivuji se Vaší brdinnosti v
verovném, strašném zápase, jsem uchvácen Vaším ho
roucím, činorodým nadšením a čerpám ze síly Vašeho
přesvědčení nezvratnou víru, še lid s takovými bojov
níky nemůže podlehnouti, že na koneo přece jen zví
tězí všemu a všemu na vzdory! V Troji, dne 4. listo
pada 1907, Váš vřele oddaný Svatopluk Čech.“

Věstník katol. duchovenstva zavádí
praktickou novinku. Všichni odběratelé obdrží pro
každý měsíc tištěnou kvitanci. Kvitance jest tak
sestavena, že jí k výplatě peněz pro berní úřad
mohou použiti faráři, kaplani, katecheti i penaisti.
Příloha se bude přikládati čtvrtletně předem zdarma.

Nepřímé daně v roce 1907. V moder
ním státě je každý poplatníkem, byť i nedostával
každého čtvrtletí jinak sbarvený arch daňový Ne
přímé daně dnes přinášejí státu více než přímé, ba
jsou prý i státníci, kteří horají pro proměnu daní
přímých v nepřímé. Přízé daně vyžadují nákladného
shánění a vynášejí státu mnobo zlořečení se etrany
nositelů daní. Naproti tomu daně nepřímé se mlčky
platí. Kdo jest v takové chvíli pessimistou filosofem
či dokonce počtářem, kolik musí při pošitoloh státu
obětovati? Odtud ta náklonnost statníků pro nepřímé
daně. V tomto roce musf státu vynósti nemóné než
843,986 400 K. Rozdělí se takto: Pivo 77,6.0.000, jiné
líboviny 87,000 000, uroždí 780.000, denaturovaný líh
780.000, cukr 121,960000, petrolej 19,900.000, víno
12,370 000, maso a vůbec porážkový dobytek 16,100.000,
jiné »potřební daně 7,865 000 a deň z výčepnictví lí
hovin 2,827.000, K; dále musl státa vynésti: ola
123,190000, kolky 49,435.000, poplatky 108,137.000,
texy 5.081.000, jlední Ifetky 17,591000, | loterie
12,217.000.solný monopol 34,094,000,tabák
147,094.400 K.

Vojsko celého světa čítá nynější rok
v době míra na 8,250.000 mužů, pro případ války

jest ji připravena brasná hotovost ne 44,350.000oudů,
Demy = poremlámu. V Číně není nic ns

obyčejnóbo, že stavějí tam domy úplně s porculánu,
V Evropě počalo se též letou © podobnou stavbon,
Zhotovily ae cibly porcnlánoré o tlouštce 25 mm,
které mají tolik efly, jako cibly obyčejné o 40 ctm
tlonštky. Dům z porculánu je úploě sachý a Iss ho
lehce rozdělati a zase pak složiti, Téš pro léci brsy
dojde anad tento způsob většího rozšíření.

Buští sedláci o židovských dobre
dimeíeh. Z Petrohradu se oznamuje, 8+ 200 col
ských obol v ruské Besarabii na ojezdě delegátů v
Kyšiněrě usneslo se na podání protestu minietrovi
carských statků proti pronajímání jich šidům a proti
prodávání lesů židům. V telegrama atojí: „My ubozí
wedláci těžce trpíme pode jbem čidovských vys;avačů.
Všichni židé troří pevně sevřený řetěz a celá js,ich
snaha jde jen za vykořisťováním lidu. Běda obci, v
níš statky snabo Jen dostanou se do rakou židů. Oni
v těchto těžkých dobách ze sedláků sedrou poslední
ko+ kůže Ve jménu opravedinosti prosíme abobého
křesťanského obyratelstva. se ujmouti a je před ay
stematickým odíráním židovskými pijavicemi v ochraaa
vzíli“. — Bessarabie snasedí © Ramunskem. Není
diva, še si tam šidé vůči sedlákům po fnali stejně.

Jak lize pozmat čerstvé vejcef Porad
ce užívalo všelikých způsobů jednotlivýchi slošitějších.
Nejenáze však pornáme Čerstvé vejce takto: Ponofme

je do vody ; je-li čerstvé, tu se položí vodorovně delší
osa (přímka vedené mezi oběma „špicemi“) ne bladinu,
je-li aterší, pak se onaší postaviti osou touto ke bla
dině kolmo. Příčina toho dá se vyložili Čerstvá vejce
je úplně vyplněno, kdežto a vejec starších bílek vy
sýchá a povstává tak při tupějším kenci prázdný
prostor. Dáme-li vejce na vodu, tedy padne nejtěžší
část jeho nejhlouběji, nejlehčí pak zůstane nejvýše
Dle tobo tedy, jak je vyschlý bílek, či jinsk, jek je
veliký prázdný prostor vo vejci, lze souditi takto:
vejce čerstvé jeat hlavní osou vodorovně a hladinou,
vejce 4 neděle staré stojí k téže kolmo a přes 4 ne
děje plove sem tam ve vodě.

Jetelové sememo bez náležitéhoprozkon
mání stanicí pokusnou nikdy nekopujme. Laciné ae
meno jetelové zpravidla bývá znečištěné a obsabuje
kokotici. Als i nejlepší semeno zbnsta mívá kokotici,
jež pak zničí celou sklizeň aneb velice ji saehodno
onje a pěstování pícnin jetelovitých ohrožuje. Proto
kupojme jetelové semeno všdy hromadně na zraku.
že je čislé, prosté kokotice a klíčivé Vždy psk, st
jest odkadkoliv, semeno neberme, dokud nobylo zka
šební atanicí prozkoumáno a za Jisté nEnáno.

-Plevel s louky vypndíme, kdjš po
semek zaplevelený odvodníme, truskou a kainitem
pobnojíme, z jara důkladně povláčíme a, kde potřebe,
dobrými travinami podsejeme. Občas třeba louky vá
peniti a sice otačí po hektáře 10 metr. centů vápna,
jež se rozbazajo na podzim a z jara zahrabe. — Ka
pradím zaplevelené pole se vyčistí hlubokou orbcu
v jeseni, načež z jara rasteje se amíšeniny, vikye e
hracho, jelele, neb husté ovsa. Pokryje-li se na jaře
místo kapradím porostlé čímkoliv a nechá do podzimu,
kapradí vybyne.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 9. listop. 1907. 1

tl joe K 17-40—18:40, žita K 16 40—1700, ječme
neK 11*20—12:00,prosaK 12:00—00 00, vikve K 13-—
——, hrahu K 9400 —24-—, ovsa K 620—700,
čočky K 88:—46—, jahel K 2600—28-—, krap K
22-00—3000 bramborů K 3-00—9"20,1 hl jetelového
semene bílého K —— ruského K —00——— se
mípka červ., © — ———, 1hl. jetelového ———
máku K 48:00—,lněného semeneK 00-——00—, 10:
kg šitoých otrab K 1440—00—, 100 kg pleničných
otrub 14'00—00'—, 1 kg másla čerstvého K 112
—2'82, 1 kg másla | převařeného K —0 —,
1 kg sádla reptorého K 184— 192, 1 kg trarobu K
©26—0-33, 1 vejce K 0'07—008, 1 kopa okarsk KO—
000, 1 kopa zelí K 400 — 700, 1 kopa kapusty
K 1'00—1:60, 1 pytel cibule K 8:00—4'40, kopa drob
zeleniny K 060—100, 1 kopa mrkve K 1:20— 140,
1 bečka brašek K 16) — 20—, 1 bečka Švestek
K 0'0—0'0, 1 bedka jeblek K 100—15— Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 9. listop. 1007 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenioe 399 hektol., ita
807 ječmene 350, ovsa 866, prosa 7, vikvo 16, hra
cha 0-0, čodky '—, jahel 0, krap00, jetelov. semínka
0, lněného semene 0, máku ©. — 3.) Zeleniny:
selí 46%kop, okurek O kop, kapusty 57 kop, cibule
88 pytlů, drob. seleniny 49 bl, mrkve 36 hi,
brambor 98 hi, saláta 00 kop. — 8) Ovoce: jeblek
116 hl, hrušek 7 hl, švestek beček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 6 kusů, podevinčet 871 kusů, kůslat
0 kus.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradol Králové
bude

ve středudne 20.listop. 1907,o2. bod. odpol.
v diecézním spolkovém domě „Adelbertino“, Jiříkova tř

da č. 300—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Heyl.
předseda. jednatel.

OLTAŘ
poučnáa modlitebníaha évník pro die ov
=pě hradeckou.

Druhé vydání — 868 stran 8".
V plochých arších při odebírce nejméně50kusůfrankosa20K,100

kusů za 40 E.
Cena knihkupecké:brožovaný<. -©+++ “sh

vázaný v poloplátně 58h
vázaný vceloplátně —.. . . 68h

vání v celoplátněse slacen:(| i mhdání na velinovém papíře v
"tan celý v kůži seulacanýmema ořízkou .. E010

Užívání „Oltáře“ J. M.OB“zánět mNÍ
soLu+w7áler.o *
A MaAŤÍzem.o.

(Vis Ordin. líst čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

Ja.

Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.:
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 20X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská. knihtiskámá

100 dopisnic a týmž obrazem věrně po
danýmKB .

*+

Na skladě jsontéž dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

E m[P
Důležité upozornění.

Vys. důst. duchovenstvu, konventům, velectih.
řeholim, ústavům a penelonátům!

Osnamuji velect. P. T. svým příznivcům a zákaz
nikům, že rozš'řív ovůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl a to, levně a spravedlivě po
slonžiti zbožím nejlepším. Proto jesl mi umožnéno při
odebírce aspoň tři: kusů = veškerého sboší čitahí ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokársl, že možno
dosud s velkou výhodou potřeby své u firmy kře ťanské
obstarati.

Na skledé u velikém výběru mám zbož: mýdla
toiletní, hygienická ve všech vůníchi cenách. Kartáčky
na suby, pasty, crémy, ústní vody. Kartáče na vlasy,
Mřebeny,kormetiky, barva na olasy, vůnd ve stkvostných

kasetách pro dárky, osvědlené crémy a nýčh k holení,vyskoušené dřítvy anglické. Velký výběr ozdobných jehlic,
dámských břebínků do vlasů a vůbec veškerého druhu
toiletních potřeb.

Rovněž všeliké potřeby apráce elásenkářské vyrábim.Vlasy ustříhané nebo vyčesané kupují sa nejvyšší ceny.

B“ Cenníkna požádání zašlu obratempolty. "JN

"Na přání dovolí si osobně přijíci se vzorky a podati
žádané vysvětlení v úctě

Váolav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l., Eliščina tř. č. 1.AICCIOC
(a Pllněčtětea všude rozšiřujte
velice časový a pro obranu katolictva vysoce
důležitý spi8:

Zrcadlo
pokrokového tisku.

Píše Pozorovatel.

Obsah:

I. Pozoruj, čtenáři, jakými podivuhod
nými příklady učí pokrokáři bratrské
lásce, pro kterou na oko tolik horují.
Poznej, jak drsně a úskočně ze 80
beckých příčin sami mezi sebou bojují. T

IL. Viz, katolfku, jakou sprostotu metá
pokrokový tisk na katolictvo „156

OL Čt, katolíku, jak pokrokový tisk lže
zvláště o katolictvu a jak jest násil
nický. o

IV. Doslov.. <. -< < © © 302
Přítomná kniha dokazuje pádnými příklady, jak

pokrokový tisk sesurovoje náš národ nískými sprosto
tamí, jak pokrokové listy o katolictva nestondně lhou,
jsk převracejí se zášti proti nám pravou vědu, jakých
nákeřníckých podakoků užívají, aby štít katolictva
potřísnili, atd.

Jest to nužmá kmiha pro každého křesťanského
eociála, který přirůzných sohůsíchmá odhalití pravou
povaha těch, kteří proti nám pod falešnou rouškou
osvěty bojují.

Kašdý se může u kniby poučiti, jak rainovená
tlobs, jaké násiloiotví vůči katolíkům řádí v listech
pokrokových.

Stran 318.

=o (Je
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Cena 1-70 K franko.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.ALICIA



Výtečný tento organisační kalendář jest pomůckou dobrou
všem katolíkům, dachovním i laikům, a každý v něm něco
dobrého nalezne. Z obsahu jeho vyjímáme: Kněza politika
Dr. Fr. Reyl. — O organisaci katolické. Dr. Fr. Sole. —
Bádce v záležitostech úrazových. — Organisace mládeže. M.
Voňarka— Obecníchudinství. Dr. Šimák. Vůbec 20 různých
praktických článků. (Cena jest velice levná. I ex. 90 hal.,
poštou 1 K (může se zaslat ve známkách). | Při odebrání
nejméně 12 ex. za 80 hal. za ex Objednávky vyřídí obratem

Jos. Polák v Hradci Králové v Adalbertinu

Katolické:organisace žádáme,
—— by hojně rozšířily ——

kapesní kalendář
Křesťanský

Organisátor
aneb Biskupská knihtiskárna v Hradci Král,

x) la

Dle NODy; se prodá
tohoto vaji jen
znaku SINGE.

poznávají ROVY
se krámy, šiol

stroje.

SÍIIVSGIE co
akolová společnost pro šicí stroje

Hradec Král., Jiříkova tř. 270.

x
Biskopská knihtiskárna v Hradci Králové

nabísí školní knihy:

l. Malý katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 hb.

2. Střední katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtleku vázaného 64 h.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 kb.

Katechimy jsoupokoj na valné schůsí diskupůraFouskýchve Vídní dne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z o. k. školního knibo
skladu e 180, slevou proti hotovému zaplacení,

Rozdfení výtisků pro chudou dkolní mládeš neděje se

více pros!HEctvín u k. okrškolníchnd ré za 11lstků—jdč po j | vlepenyjsou s příslněn .

světlením do každého výtisku — vydají se 3 výtky pří
půdnéhodraho katechismu»ro chudé, Dlepoměru,vjakématechiamů pro tu kterou škulnzakoupeno, zcela spraved
jvě dostane se poměrný počet (přes 18"/,) pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 32)

dostati Ise 1 kus za 8 hal. — 50 kusů
za lK

v biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové. =»m——

Oznámení.

nějakou realitu nebo obchod
kašdého drubu, botel, villa, hostinec, statek, ci
helnu, sanatorium atd. v místě nebo na venkově,
hledáte-li hypotheční půjčku nebo účastenství,

obrafte se s plnou důvěrou na renomovanou

OB“ „První realitnísprávu“ "ii
Vídeň VIII., Albertgaese 30.

Přesně reelní, kulantní, největší odborný pod
nik první třídy. ©

Zastoupení ve všech zemích Rakousko-Uber.
a v souwedních státech. Generální zástupce v nej
blišších dnech sem se dostaví.

V případě, že by si někdo přál jeho bez
platnou návštěvu k vůli informaciarozmluvě, prosí
se o bězgdkladnou zpřávu na hořejší adreseu.

MÁŠ
Mešní vína!!eSni Wiá::

Veledůstojnému dnohovenstvu dovoloji sobě na
bídnonti pravá, přírodní vína rakouská, oberská i dal
matská a zejména pozorno je činím ne silnější a vele
chotná

vína Brionská,
pocházející s ostrovů Brionských v Adrii,

Prodávám pak tyto drahy dotyčných vín:
Výčepní bílé i červené 1 litr 80 b, v sadech 68 b,
s'olní . « 1, 9, . 76,
tabulové, 2 1, 18, ' 68,

Cenníky veškerých jemných druhů vín rakou
ských, oherských, dalmatských i brionekých zašla kn
přání zdarma.

waAlois Cížek,
majitel vinných sklepů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátá v Želírě a pro četné

důst. farní úřady v Cechách.

Rozšiřujte!

kaolnkým jnoshám - Spolky Katolické

V době, kdy nám hledí urvati mládež strany
nepřátelské, jest poučení o důležitosti katol. spolků
mládeže nejen časové, ale i velice nutné,

Stran 66. Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách snačná sleva.

Objednávky obratem vyřídí

administrace „Časových Uvah'!
v Hradci Král.

ILIJA
©- (BIB velkodílna

= BE

od 8 K výše,

dnem 1. řijna t. r. počínajíc.

| NAVŠTÍVENKÝ

GONONONONONONONOO
Z »Časových Uvah« doporučujeme

nyní k horlivému čtení a šíření zvláště tyto
episy:

Zpráva o sjezdě českoslovanských
katolíků v Hradci Králové.

(V knížce té uvedeny jsou všecky velice po
učné přednášky řečníků.) — Cena 24 hal.

Husité jindy a nyní.
Cena 24 hal.

Zdomácnosti sociálních demokratů.
Dva díly po 16 hal., dohromady za 32 bal.
Brožury ty vrhají ostré světlo na neupřímnost,
sobectví a švindle sociálních demokratů. (Oba
díly vyšly již ve druhém vydání.)

Svobodná škola.
Cena 8 haléřů.

Manželství přirozené a svátostné,
Cena 8 haléřů.

Útok prof. Masaryka na církev ka
tolickou.

Cena 32 hal Jest to velice praktický obranný
spis proti různým pomluvám katolické církve, jež
právě v nynějším čase z úst našich protivníků
se ozývají.

Pro katolíka, který chce se zdárným vý
sledkem bájiti na veřejných schůzích a proti
nepřátelskému tisku svoji církev, jest četba
těchto spisů nutná.

Při hromadných objednávkách spisů zde udaných

poskytuje se značná sleva. — he obratemřídíadministrace „Casových Uvah“v Hradci
ové.

SONFOEKYSIBAEOOA)

umělecko-zámečnická,

ě železné plot

železné schody rovné | točité, železná oknakto

bronze, mosaze a

— provedenínejlepší. + n



Doporučujeme

Alelier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. NUNIAKA VYHRADCI KRAL.,
T PFĚTIDOMÍC. 286.

I Doporučuje se slušně P, T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,

1 jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, spo
1 vědnic, Božích hrobů, křížových cest
i v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů atd. atd.

Opravuje = obnovuje staré
kostelní práce.
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Výkresy a rozpočlyna požádání.

První český katolický závod ve Vídní

Františekuber
M Dílna ku vyšívání

: A zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže

„ t d.Vsdeň o
VII. o., Kaiger

straege 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasild

se vše france.
-=DOL JD

m

Specielní výroba a sklad.
domácích

ledniček,
věech druhů

= koupacíchvan =
NB*ohey mp nich-8

Josef Komárek,
Závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodě, hromosvodů, plwních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí Čís. 413.

Cenníky zdarna = franko

a|

+. C. k, státem vy
| znamenaný zá

vod klobonč
nický.

aek
Klobouky,

čepice,
kožešiny,

papuče (s kotvou),

na skladě má za nejmírnější ceny

Jos. Dvořáček,
2 závod kloboučnický v Hradci Král|

Palackého třída. 83

m 6

„ká zRVK)
Kis)ELNEzaPÁROVÉ
ASR 1 OCEAN DUNALAB. RDA PED(VR

hJ a

jE

Mřeséná lisy
(ex oo) 40 kusů za 80 haléřů nabisi

Biskapská. knihtiskárna,

Založeno roku 1868.

SEBEKSHNBKE

Rovšiřujte

Časové úvahy!!
První česká

„výroba gramofonů.

Ladislav Kasal
v Litomyšli

donoračuje avoje nejdokonalejší miaviel stro,e
Kor. 8-— výše. — Žádojtecenufky | seznamy.

Moje stroje skytsjí vsácný požitek čistým a latolným
přednesem.

Reservní fondy K 800.000-—

i: devis, valut atd. Výměna kuponů. bh

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.
š v =,

1 Záložní úvěrní ústav *
i v Hradci Králové. :

: | Vklady na poklad,poukázky4. ode dne vloženído dne vybrání.

Ů fav vkledů koncem červeno K 18,722.18170.

A Teeonn a Filiálka v Semilech. Tolegram:»Úsln

a EE



Předplatné ma člvrí roku 3 k so k. napůlrohu5A—k

Vratte slovům jejich význam!
(3) Kultonrou ku předu! Jest potřebí zu

šlechtání myslí. Pryč s prachem nízkosti ! Bo
jovati se má věcně. Kdo taková povzbuzení
v pokrokářských a socialistických listech čte,
domníval by se, jak taková kuzatelská žurna
listika vlastním příkladem osvěcuje cestu sku
tečného zjemnění povahy, cestu slušnosti, ne
stranného nazírání a spravedlivého přemýšlení.

Leč — jsou-li tací „nositelé kaltury“ o
kolnostmi nutkání pověděti něco o poměru
svých stran k sokům, tu nastupnje morálku
jiná, morálka sobectví, drsné bezohlednosti a
krajní nepoctivosti. A nelze-li odpůrce odraziti
faktickými důvody nebo prohnanými kličkami,
užije se z nouze prakge ještě jiné. Odpůrci se
vychretne do očí bláto, jeho jeduání se „zkritisu
je“ hanlivými názvy ; aby i na dobré skutky pro
tivofkovy byl vržen černý stíp, označí se po
houtky jeho šlechetných činů jako ápatné. Vs
eloví se proti něma podezření z přetvářky, atd.

Bezuzdná drzost socialistických a pokrc
kářských listů jeví se v tom, že užívají nej
hrubších slov o těch zjevech společenského
života, které nejméně vyžadují výrazů čtav=
natých. Aby zlobná ráoa lépa dopadla, doveda
protikatolický tisk překřtíti d: brou vlastnost
neomaleným názvem, umí malichernoa cbybn
zveličiti polenovým slovem na zločin. —Vraťte
slovům jejich význam! Takové volání má hřmíli
naší zemí co nejvíce právě teď. Právě nyní jest
potřebí co oejdůrazněji volati, eby žarnalistika
2 nesnášelivého fanatismu nepřekracovala vý
spam českých slov. Právě v nynějším čase
nutno žádati, aby ti, jichž ústa oplývají hu
manitou u moderním altroismem, nedávali
tak okatě násilnou přeměnou významu slov
Da jevo svoji zavilou zášť vůči Jidem jinak
smýšlejícím.

Obratme zřetel k příkla jům protikatoli
ckého fanatismu, jak de v žurnalistice jeví.
Když Benediktioská knihtiskárna v Brně od
pověděla tohoto roku jednomu sazečoví, fe jej

FEUILLETON
Z tanečních hodin.

Svému milovanéma příteli J. S a choti jeho věnuje M.

Zamiloval se chudáček.
Obrýlené oči jeho, jež uvykly bleděti do

černých liter umolousaného Tacita, zahleděly se
do medrých, jasných studánek dvou plamenných
oček Boženčiných; Boženka byla vymydlena do
každé taneční hodiny jako čerstvé vykoupaná
husíčka. Nedivte se Ladislavovi Drůbkovil Byl
pilným studentem, premiantem, ale ten rozdíl
mezi roztrhaným, ušmetaným, kolika jmény zna
meneným Tacitem a uhlazenou, čisťounkoa, sn
dělsky zírající Boženkou byl přece veliký. Zvítě
zila Božeoka.

Ladislav přestal obírati se vážným: Říma
nem a dával se uuššeti sledkou mluvou švarné

ky, z jejíž rudých rtíků plynula souvětí nad
med sladší. Nebyla ovšem tak správně sestavena
jako souvětí zmíněného opuštěného autora, ale
jisto jest, že našeho ubožáka zajímala více, než
všecko jiné na světě,

Byl blažen, ale spokojen nebyl, Spokojenost
kelil mu přísný třídní Tikal. Ten starý pán po
čínal povážlivě při zkoušce Drůbkově kývati hla
vou, jedničky dřívějšího primusa následkem toho
povážlivého kývání počaly se kroutíti ve dvojky
a trojky. Nu — a kdyby aspoň pan třídní byl ml
čell Z ohrady jeho zubní vylétely poznámky
palčivé, štiplavé a bodavé jako v letní podvečer
myriady komárů. »Tencující derviš, zblázněný
kozele, byly nejobyčejnější kritikou dříve stále
chváleného nešťastného světa tvora.

»Kdybyste nechal těch žabat být, takový
šikovný a nadaný člověk! Vždyť vás ty sukně
zavedou do skázy| Škoda té vaší dobré blavy,
že tam teď máte takovou naparáděnou loutku a
tanec! Půjde-li to takhle dále, musím to ozná
miti penu řediteli. Píši vám dnes poprve a to

přijme do práce, není-li týž socialistou, psala
eocialistická „Rovaost“ o klerikálním terro
rismu, bestiální cynickosti, klerikální zpust
lostil! — Tak|. A jaký výzoam ualezne „Rov
nost“ pro zpustlost skutečnou, když jest u ní
bestialitou a zpastlostí zcela vysvětlitelné ne
přijmatí do práce člověka toho, který se na
chází v táboře fanatických otlačovatelů kato
Jictva? Jakého významu má použiti proti těm
socialistům, kteří chudé děluíky jiného smýšlení
vyhazají z fabriky té, která jim ani nenáleží?

Katolické jednota v Pardubicích hrála
divadlo ve prospěch uhaštených Slováků. A ta
„Osvěta lidu“ dne 5. t. m. napsala, že jednota
hraje patrně pod heslem: „Drzé čelo lepší než
poplužní dvůr.“ Prý „jedni bratří v Uhrách
vraždí, drozí na zavražděné brají divadlo a
na říšské radě podávají interpellace.“ A proto
nazvala „Osvěta lida“ lidumilný skatek jed
noty „klerikální mazanosti“. Tak do slova.
Jest vlastně potřebí poznámek k tomuto spro
stému a krajně nespravedlivému výpadu? Nej
lepšími pomocníky Maďaronů v utiskování a
znemravňování Slováků jsou židé. To popříti
nemůže nikdo. Souvěrci židů těch v Čechách
vybrali oa Slováky značnější obnos. Nedalo by
se ve stopách logiky „Osvěty lidu“ zase na
oplátku přezdívati lidumilnémo skutku českých
židů „židovská mazanost“? A což Hlinka? Ten
jest přece také katolickým knězem. Věra honsný
příklad, kam až zaslepená zášť pokrokářská
vésti může. — „Právo lidu“ vřelý soucit ka
tolíků s uhbnětenýmiSlováky charakterisovalo
30. října takble: „Nad mrtvolami Slováků,
povražděných na pokynobiskapa Párvyho, brají
čeští klerikálové hnusnon komedii... Poslali
z parlamentu papeži do Říma „pamětní spis“,
ve kterám ho žádají, aby kanonický proces
s Hlinkou byl brzy skoncován... Ale chceme
vzíti jed na to, že ani jeden z odesílatelů pa
mětního spisu nevěřil, že by papež zakročil
proti svému chráněnci (!1), biskupu Párvymo
„ «.* Dost. Párvy, vnucený na stolec biskapský
pořidovětělou vládou, prý jest chráněncem pa
pežovým! „Právo lidu“ ví, jak zakročil papež

s krvácejicím srdcem nedostatečnou. Sedněte si a
polepšete sel«

Ladislav sedl si zničeně. První pětka. Ce
lých osm roků nedostal ani jediné, až teď, teď
po tak blaženém včerejšku. Byla včera »prce
dloužená«. Boženka byla jako bohyně ve svém
tylovém,plissirovanémmundurku; vlásky,stočené
ve fantastický moderní účes, věnčily tak rozto=
mile její drobný obličejíček, modrá očka hrála
tak šelmovsky, že Ladislav Drůbek, oktaván a
primus, ztratil blavu a chvějícím se hlasem při
valčíku vyznal tomu báječnému stvořeníčku věč
nou a věrnou svou lásku. Chvěl se při tom jako
při maturitě. Jak mu asi odpoví? Zasmála se,
setřela mu hedvábným sátečkem pot s upoceného
čela. Jste hodný, pane Drůbkus, řekla mu po
chvilce svým zvonivým hláskem tak vřele, že za
jésal v duchu a zakroužil s»svojí« Boženkou, až
jí sukničky vysoko zavlály.

A dnes table sprcha! První pětka! Na té
však nebylo dosti. Ulovilještě pumu z češtiny a
bistorie. Z matematiky vysekal se jen tak, tak,

Facit všech tří pětek byl, že před jednou
hodinou s poledne .si ho vyvolal pan ředitel a
zakázal mu do tanečních hodin chodit.

»Učte se; až se polepšíte, dovolím vám
bláznit w tančit zas, ale jen rozumně.« Tacilus
zvítězil! Černé litery umolousaného Tacita, odě
ného roztrhaným, ušmataným rouchem, zvítězily
nad oblobovou modří Boženčiných oček, Už ne
svíral Drůbek drobné tílko Boženčino ve svém
náručí. V prstech jeho ležel vážný Říman, a slzy
jsko hrách čas od času pokoušely se smýti dlouhbo=
letou špínu strašných listů.

Drůbek chodil jsko stín. Bloudil po okolí
městském, přál si umříti, Zvláště když slyšel od
svých kamarádů, jak *“ »jeho« Boženka vesele
baví a po něm se ani nezeptá. Chladilo ho u
srdce, bledl, měl interresantní modré kruby pod
očima. V listopadových nocích otvíral si okno a
stál u něbo s rozbalenými prsy, nejedl, kouřil,
nepil — chtěl dostat souchotiny. A přitom s ne

dmserly se počítají levně, i '

Obnovavycházív pátek v poledne. | Ročník XIII.

ský stoleo proti orcibiskupoví Kohnovi, u teď
podezřívá, že ani jeden z odesílatelů pamět
ního spisu nevěří v zdárný obrat. Zkrátka ka
tolíci „hrají housnou komedii.“ ©Manifestační
projev soucitu jest — honosnou komedií. „Právo
lida“ a listy zpřízněné mají veliký hnáv, že
nemohly tepati katolíky po krveprolití čer
novském pro jejich nečinnost. Proto usní sí
alevají aspoň potupoými názvy katolické lidu
milnosti. Stadentský mladoboleslavský konvikt
katolický přijal jednoho ulováckého sirotka
pro dobu osmi let na výchovu gymmoasijní
zdarma. Jest tohle také „hnosná komedie a
klerikální mazanost?“ Myslíme si spíše, že
honosnou přetvářkou jest mlovíti o humanitě
a při tom tleskati ruským židovským zákeř
nikům, odpravajícím lidi pokojné beze všeho
Bundu a ještě na ty revolucionáře pořádati
sbírky.

„Východ. Obzor“ napsal 24. října v pří
čině etávky u trobláře Svobody v Pardubicích:
„Dělníci v dílně té pracující jsou stávkokazové
a nemají mezi poctivými dělníky místa“ —
Jaká tu zase odvážná záměna významu sloval
— Dělník, který jako každý svobodný občan
chce užiti svéprávnosti a nechce ustati v práci
na komando rudé organisace, jejímž Členem
ani není — jest nepoctivec. Nedivme ge příliš
socialistické filosohi. Vždyť Masaryk nazval
paušálně nepoctivci i ty, kteří měli jiný názor
o všeob. hlasovacím práva než on; také na
zval „darebáky“ ty, kteří by se stavěli proti
raským revolucionářům.

Koraonuvšak takovému čachrování 8e slovy
postavil básník Machar. Dvakrát „definitivně“
se zřekl Herbena. Upřímnější Masarykovi po
krokáři ve domnívali, že platí ještě některé
starší zásady morálaí, a proto myslili, že Ma
char jest takovým na venek, jakým Se jeví
v soukromých dopisech. Proto opřeli ae při
vyloučení Herbena ze strany pokrokářské o
písemné projevy Macharovy. Ale už dopadaly
oa jejich málo moderaí blavy poličky. Machar
nazval vylončení Herbene „svinstvam, které
nebude překonáno v celém 20. století.“ — Tak!

návistí vražednou ničil Tacita, dřel tak usilovně,
že po praeparacích jeho Tucitus zvolna dody
chával a ze zašpiněné togy liter jeho zbývaly
pouze cáry. Bylo to však ku potěšení psna tříd
ního. Primus Drůbek zase dostával výborné, a
šedivá hlava pana professora pochvalně kývala.

Jednou zase, když pan professor kýval bla
vou, setkalo sc oko jeho s bolestným pohledem
polepšeného. Zkušený pán se zarazil nad bídným
vzezřením svého miláčka. »Po škole čekejte na
mne, Drůbku.«

Čekal s hlavou svěšenou,
»Člověče, snad nejste zamilován ?«

červenal se.
»Už je to tak! Co vás to napadlo, prosím

vás, člověte? Jak se jmenuje ?«
»Boženka«,
»Jak ještě 7«
»Nevíma.
Cože, ani to nevíte? Lidičky zlatí! Tako

vý primus se zamiluje a neví do kobol Je bru
netka nebo blondýna 7«

»Blondýnas,
>To jsou ty pravé) To se ví, vy jste se

chytil. Do nějaké loutky nastrojené, vyfinténé, ne
vychované, Bůh ví z jaké rodiny, Je to zlozvyk
tyhle taneční hodiny. Holky se tam kazí, fintí,
blázní hochům hlavy. Že to ty rodiče dovolí|
Pojďte se mnou, musím vám vyložiti, jaké má
láska zboubné účinky l«

Vykládal, rozebíral srdce Drůbkovo, ale br
dina řekl, když stáli před bytem páně professo
rovým:

»Odpusťte, pane professore, ale já bez ní
žíti nemohu.«

eJděte, blázne«, pan profossor | dal se do
smíchu, »on bez ní nemůže žíti =

»Ne proto, že je krásná, ale hodná je také
i srdečné, jistě je dobře vychovaná la

»Čouble je to nevychované, nekárané, ze
žádné dobré rodiny býti nemůže, rodiče by jí

— Za



Podle Machara tedy sami pokrokáři, neposlou
chající slepě kliky Herbenovy, dopustili se nej
většího (s odpoštěním) svinstva v 20. století.
Teď jest nám jenom divno, proč krátce na to
Machar nadal ještě víc „Obnově“ za její věc
nou kritiku. Či až „klerikálové“ přes proroctví
Macharovo „zločin“ oněch pokrokářů, vylouči
vších Herbena, překonali? A nota bene! Jaké na
dávky zbudoo pro pastovce, když sám básník (!!)
(který ovšem v nestřeženém okamžiku nasval
sám sebe klackem), milaje mluvoutolik říznoa?
— Dobře napsal pokrokář Jang na adressu ji
ného Masarykovce za aféry Herbenovy: „Dejte
některým lidem určitých povah do ruky jen papír
a tušku a uvidíte, še se navsájem snectí tak, še
aní pes by od nich nevsal kus chleba.“ Ano, tchle
jest pravda jistojistá. Kdo blásá, že chce vzdě
lávati a spravedlivě rozdělovati světlo i stín,
nesmí býti napřed sám surový a strannický,
nesmí pro okamžitý prospěch vlastní strany
vrhati se 6 barbarskou zlobou na ty lidi, kteří
spravedlivě jeho straně faktické chyby vytknou.
A cítím-li, že se mi děje veliká křivda, tu před
elušnou veřejnosti stačí klidné koostatování
pravdy beze všech surových výpadů; takové
zlolajné útoky json vypočítány jen k zesílení
nízkých podů lidí zfanatisovaných, kterým
chutná víc řízná nadávka vržená v tvář 80
kovu než rozvážné poučení.

Po odstoopení dra Pacáka a dra Fořta
mínil párodně-sociální tisk, že mladočeši obě
tovali tak „dvě nicky.“ Nežasne Čech, jemuž
aspoň trochu na dubrém jménu národa záleží,
nad takovým paušálním odbytím dvou českých
bystrých předáků, ať už tito náleželi kterékoli
větěl politické straně české? Po všem Široce
založeném politickém studia, po vší veliké ná
maze stali se z poslanců valnou částí národa
ctěných — dvě nickyl! Takhle se uctívají Če
chové navzájem; a pak tací lidé překvapeně
ee táší, proč cizinci mají před naším národem
málo respektu. Vratte slovům jejich význam,
nedokazujte tak nerozmyslné svůj fanatism
užíváním různých slov na místě nepravém|

„Obnova“ 31. říjoa pronesla vyzvání, aby
Masaryk si zapsal fakta z procesu Harden
Moltke do svých zápisků. „Osvěta lidů“ nato
5. listopadu napsala, že „Obnova“ „otřela se
svým Ššpinavým jazykem o prof. Masaryka.“
V čem ta „Špinavost jazyka“ záležela, to ovšem
Hajnův orgán — jak obyčejně — nepověděl.
U „Osvěty lidu“ ovšem nepřekvapí nic. O
známé disputaci královéhradecké napsali jsme
klidný referát, Hajnův orgán pokládal to za
stisněnost. Výstava Kupkových obrazů v Hradci
Král. pominuolijsme mičením, jelikož jsme vé
děli, jak dychtivě pokrokáři na „klerikální
slost“ čekají. Hajnův orgán za to napsal, že to
8 „Obnovoa“ jde s kopce. K vůli obraně ka
tolického přesvědčení napsali jsme, že jeden
professor (bez udání jména) nemá zlehčovati
ve škole víra, „Osvěta lida“ začala mlaviti o
denanciaci (II) Takovým způsobem se infor
maje veřejnost pokrokářským tiskem.

Okříkae-li katolík ostrý jazyk socialisty,
jest to fanaticképrovokace; jeabliže.poštraní
socialisté dopouštějí 8e surových násilnosti,

takového něco nedovolili, Jděte a buďte rozumnýl«

Drůbek dostal psaníčko pěkně navoněné,
růžové. Po přečtení jeho zrůžověl do barvy obál
ky a zavýskl. Boženka, Boženka píšel A jak
pěkně, ani jedna chyba není v téch pětašedesáti
řádcich. Pohřešuje mne v tanečních hodinách
co dělám, nejsem-li nemocen[ Jak pak se asi jme
nuje Boženka T.? E

Věděl zrovna tolik, co dříve. Ale oživil.
Chodil s Tacitem do okolí města a s ním dív
Činka plavovlasá. Ve škole se prospěch jeho držel
stále na výborné výši. — — —

Tak chodili spolu dlouho do listopadu, až
se ucho utrhlo, Zahýbali v sladkém rozhovoru
po cestičce v parku. Pojednou ocitla se před ními
postava starého Tikala.

»Tatínek l« zvolala Boženka.
>Pan třídní=, zdrceně schoulil se Drábek.
sTak vy tsk, flameadře nechované, uúekára

ná; vy mi budete kaziti moji dceru? Je to zlo
zvyk tyble taneční hodiny! Mladíci tsm blázní
děvčatům hlavy. Hned se mi kliďtel«

Ale Drábek byl brdina. Karážně přistoupil
k panu professoroví a resolutně mu vysvětlil, že
on bez Boženky a Bořenka bez něho žíti nemo
bou. Povídsl tu tak dbjemně, že pan profesor
pohnut se obrátil. Znal poměry Drůbkovy, který
byl ze zámožné rodiny a budoucím majitelem
velkého závodua statku. 'To rozhodlo.

eTak bez ní živ býti nemůžete Ž«
*Nes, zahřměl Drůbek.
»No — to se ještě ukáže! Ale těch pětek

co teď bude! Nešťastný člověče, kam jste dal
hlavu? Už v devatenácti, a tobě ty čouble ještě
není šestnácí. Počkej, maminka ti dála

Ale nedala, Minulého roku dostal jsem ozná
mení o sůstku obou a letos oznamují mi právě
narození svéhoprvorozeného....ve

jsouto úkazy„spravedlivérozhořčenostilida“.
Jestliže socialisté důrazně šádají továrníka,aby
propustil katolického, zcels mírného dělníka

z práce, jest to obrana proti „nepoctivémudělníkovi“. Poslouchání církevních příkazů
jest známkou duševní ojařmenosti nemyslících,
ohlupovaných davů; zato však slepé poslon
chání rázných, přímo vojenských rozkazů 80
cialistického štába jest známkou okázněnosti.
Národní socialisté v parlamentě křičeli vstříc
novému ministra Práškovi: „Ty zrádče če
ského národa, fuj, hanba, bídná čeládkol“ A
nedlouho potom šli ti lidé s« „zrádcem“ kon
ferovati |

A tak ze slepé vašně překřtívají proti
katolické listy různé vlastnosti (dle barvy
strany) stále více. Smutný to věra úkaz 8po
lečenské pokleslosti. A zároveň jest to odatra
šojicí příklad, jak skotečný kultarní pokrok
díti se nemá. Kdo oáhodoa nenosí v hlavě do
statečnon zásobu nejrůznějších nadávek a epíl
lati přece jenom chce každou chvíli, nalezne
takových brabých výrazů v pokrokářském a
socialistickém tieku dostatek. O tom by měli
vážně přemýšleti lidé ti, jimž skutečně na
zdravém vývoji české vzdělanosti a na pokro
ko nestranného amýšlení záleží. Jest toho notně
potřebí, nemají-li čtenáři (takých hrabostí se
surověti a dranými nadávkami stihati každý
volnější projev, který neodpovídá jejich ná
zorům. Dosavadním způsobem pravá vzděla
nost příliš málo získá! :

Dopis z Prahy.

Vpoliticejestjasno. Jak jsem sd čtrnáctidny tady předpověděl, vyrovnání přijato bude
hladce. Pomohlať Beckovi rekonstrakce ka
binetu. Krise minula, někteří ministři odaton
pili. aby udělali místo novým, bouře se atišila,
vzbudila so závist, ale kolo sněmovní bode se
točiti dál. Takových politických událostí bude

Poslanec Stránský a ostatní nespokojenci sice
bouří, že čeští ministři vstoupili do minister
stva zase bez zárak, ale jest pravděpodobno,
že i tento nespokojenec konečně se otiší, jako
to čivival i jindy. Kdyby bylo lze určitých
záruk dostati, byli by jich zajisté čeští mini
stři dosáhli, a nevstapovati v ministerstvo,
bylo by od českých poslanců lehkomyslným a
bezyýsledným vzdorem. Nedosteli zárak Fořt
a Pacák, nemají jich Fiedler a Prášek! Křičí
se. Naže dobře, pak nechati všechna minister
ská místa Němcům, že ano?

Jakmile jest jednou na jisto postaveno,
že česká politika může ziskávati jen účasten
stvím ve vládě, pak jsou sbytečny všechny
rozklady a radikální výkřiky, pak počtářská
úloha jest až příliš jednodnoha. Ostatně pon
čení to odkázali svým nástupcům stsročeši,
jejichž zkušenosti jsou totožny se zkušenostmi
mladočechů za posledních patoáct let. Ale

: . i

necká úloha záleží v tom, aby situaci, která
jest jako na talíři, stále zamižovali, při čemž
vedpomíjejí hlabokomyslně podotýkati, še by
se mělo postupovat tak a tak, a že by se mělo
vavrhnonti to a úno. Obstrakční záchvaty jsou
vůbeo nesmyslny, protože obatrakcí jsme nikdy
nic nedosáhli — leda laciné slávy, že musil
odejíti ten který ministr. A byly doby, kdy
poslanci naši od obstrakos toužívali odstou
piti jen ta pouhé aliby. Vždyť bylo jednou
žádáno jea císařského projevu, který by zá
sadně schválil projekt dvou universit české a
německé na Moravě, a to ještě bez určení místa
a času, uskutečnění tedy tak někdy za uher
ský měsíc. A Němci se opřeli i takovému la
cinéma slibu. Nelze se tedy diviti, že dr. Kra
mář všechnu jobstrokční náladu úskostně za
žehnával a Se konečně obtěj nechběj opustil i
postulátovou politiku, o jejíž marnosti taktéš
před čtrnácti dny na tomto místě několik elov
jsem pověděl.

Nejpovedenější úkaz politický však jest,
de strany agrární, katolická a mladočeskosta

ročeská spojily se, aby dva nové miuistry pedepřely, ale nepřestávají se v novinách kriti
sovati. Buď se epojíly£ přesvědčení,že'na ten
čas nelze jinak ei počínati a pak-nechť zmisí
všechny obžaloby; nebo“ to udělély próti pře
svědčení, a potom útesluší se, projevovati to
vzájemnými nájezdy. Novinářský zmatok, jeně
nustal ministerskou krisí, byl úžasný, á'člověk
ani věra neví, oo z toho zmatku přičítati má
etranuické zanjatosti a co připočísti na účet
úsudkovénejasnostiv poglanéckýcha novinář
ských hlavách. Ať jsi přemýšleltak nebo onak,
jasného bodu z novio dobrati jai se nemohl.
Že nejasnoutí tou byli vinni také poslanci, jest
mimo poebybňost. I poslanci pořád nechtějí
přisoati barvu, že na ten čas není možné jiné
politiky, Ječ účastniti se ve vládě. Minosípo
slanci pořád ještě Strádají chybou, že ohřížejí
6e na voliče, co že tomu oni řeknou, když je
jich pan poslanec nebude řinčeti zbraněmi a

připojí ca k vládní většině. Nojtsejnů výkoubá výchova, mimo kterou maosi s
novinářijiné nesnali| :

Radikálové naši za ministerské krise A
po ní mávali pradce státoprávním praporem.
Nyní, když všeobecným rovným hlasovacím
právem posílen byl centraliem, nyní, kdyš
překážky ještě více obtěžkávati sami pomáhali |
Politické poměry rakouské již před tím státo
právním uadějím nedávaly žádné naděje, a teď
zdůrazňovati státní právo, jest teprve tolik,
jako boniti se za stínem. Vědyť, chceme-li
mluviti pravdu, jest nám přiznati 80, žeispra
vedlivé vyřízení národního sporu jest kdesi za
devaterými řekami.

Konečně dovedeme vyrůstati i bez ná
rodního smíru, ale jest potřebí dle toho 80sa
říditi. A tv znamená, vyloačit všechna politiku
silného žvanění, které přinášelo jen prospěch
Němcům, zanechat nálady pro veliké politické
převraty, neúměrné našim silám, vpravit 8e
v koleje perné a vypočítavé politiky, která do
vede vyčkávati svých cbvil, protože si je do
vede připravovat.

To jest tedy můj názor o hlavním smyslu
naší vídeňské politiky a o ministerských pře
měnách. Jinak však nelze chápati dobře, proč
krise byla vyvolána a proč se jí dával takový
rozmach, když se již předem vědělo, že pistole
selše. Nemožno tedy jinak vzoik její vyložiti,
nežli touhami po ministerskóm kabátě, což
ovšem, vzhledem k mravnímo výzaamu, jaký
má politika česká ve Vídni míti, jest stránkou
velmi stinnou, kterou lze nejen soaditi, alo
také odsonditi. Nešlo-li o uplatnění nějaké ve
liké zásady vůči vládě, pak běželo o chvilkový
prospěch stran a osob, nehledě ani k tomu, že
výměnoa ministra krajana jsme rozhodně po
škoseni.

. je kapitali a absolutiem?
Jedoou z mizerných lží, kterou pokrokáři s
socialisté nestydí se nenvědomělé své poslu
chače balamutiti, jest, že církev katolická ce
lým svým vývojem podporaje třídy kapitali
stické a apevňuje státní absolatism. Zatím
však jak kapitalism tak absolatisar podepřen
byl mocně protestantismem. Jest známo, že ve
středověku, kdy církev provozovala mohutný
vliv na poměry hospodářské a společenské
vůbec, nebylo otázky kapitálu ani otázky tak
svané sociáloí. Majetek pozemkový církev pro
najímala za tsk tnírných podmínek, že musil
býti vydán zákon na ochranu majetku olrkev
ního. Stávalo ge zhosta, že propuštěný ze
svazku poddanského od některého pána svět
skóho spěchal žádati o poddanský ovasek a
vrchnosti církevní. Jestliže které přísloví jest
pravdivé, tož znamenitou pravda obsalaje ono,
že pod berlou dobře jest bydliti. Sélské bouře,
časté proti pánům světským, nevybuchovaly
nikdy na panstvích ofrkevních. Anglický 80
cialista Hyndman praví: „Rovněž věrnou
pravdou jest, že kněží a mniši v Anglii byli

Gejlepšíní zemědělci, a že lid bídy a strádánínozňat,doKůd KAtoHokécírkev M8TASVLVATY.
Jakmile však statky církve přešly do rakon
nových držitelů, staly ss nástrojem ujařmování.
Vydírání zemědělských dělníkův a lichva byly
dovoleny, a přotestantiem stal se přímou pří
činou bídy v Anglii“

Neméně jest jisto, že tak zvané klasické
právo římské, přijato byvši od států evrop
ských, bylo základem kapitalistického těžení

eněžního, a právě přijetí jeho olrkev kato
joká se vspírala a také vlivné na očkterých
universitách zakročila, aby nebylo na nich
přednášeno. Protestant Roscher dí: „Prote
stantisem přispěl, jak snámo, velmi k sesílení
moci knížecí. Luther jest jedním z nejčelněj
ších předchůdců absolutní monarchie, která
následujícím dvěma stoletím — době to nej
většího ponížení a potapení národů, panovsle.“

IMon vyznal, že církev katolické byla baštoudobrého čádospolečenského, v němž nebylo
nářku chudých a atlačovaných.

To jest nepopíratelná pravda co do po
měru církve katolické ke kapitelismu v mion
losti. V době.:přítomné pak kašdý průměrně
vzdělaný člověk ví, če dnešní kapiteliem. byl
umošněn řády liberalistickými, s nimiž přece
církev katolické Jevádí neustálé boje.

A že církev ipodporojeabsolutism vlád?
„Luthber“, praví Solterr, „odpůrce - katolické
církve, jest vynálezcem nauky o neobmezeném
podrobení se světské moci. Jest pochopitelno,
jakou zálibu měla četná knížata v servilnípo
Jitíce lathoránské.“ Bensen praví: „Kdefto
stará katolická církov utlačování od jednotli
vých dachovních nebo světských kníšat nikdy
nestrpěla, nýbrě práv lidských a národních i
proti samému olsaří mocně a po většině ví
těsně bájile, zasloužili ei ovaogeličtí reformá
toři výtky, že prví formálod učili a kásali
nadvládu mocných.“ Naši nepřátelé tedy ' mí.
vajíneštěstí, še Iši jejich o olrkvi katolické
vyvracovány jsou i samými episovateli prote.
staotskými. A byť Jež jejich byla obalena rou



chem sebe větší upřímností, proráží nicméně
všdy přeceaa venek,

Generál Masaryk. „Čas“ vypočítává, že
rekonstrukcí získali Němci. Věak byli by zí
skali i ministerstva obchoda, kdyby Be bylo
podařilo dosaditi do ministerstva orby po
slance Práška, jehož tam úsilně strkati po
máhal i sám Masaryk, ač list jeho uznával, že
ministerstvo obehoda jest pro nás důleži
tější. Veliký politik Masaryk hrál tedy velmi
neobratně a prohrál. Nevíme, co vše mezi ním
a agrárníky se přihodilo, ale jisto jest, že se
na ně zlobí, neboť „Čas“ Práška nemilosrdně
poškubával. Bezpochyby agrárníci ukázali proti
Masarykovi, že mají svůj rosam a že mohou
samostatně se rozhodovat i bez Masaryka, jenž
přicházíval k nim na námluvy, při nichž „Čas“
hrálúlohuKecala.Spekalacenebylazlá; nchý
Jiti se k agrárníkům a oplatňovati mezi nimi
přirozený talent vůdcovský, hodilo by se velmi
dobře do politiky přimýkavé sásadovosti. Ukázalo
se však, že agrární lasky pro Masaryka posud
neazrály. Masaryk pořád manévroval, jen aby
vystrčeni byli ze společného klubu poslanci
katoličtí, s teď přes všechny jeho taby agrár
píci otvořili společný klab e těmi nenávidě
nými klerikály. Masaryk se hrozně rozlobil a
jednotnémo klabu sgráraíků, mladočechů,staro
čechů a katolíků zasadil ránu tím, že 8 dvou

tiku na vlastní vrab. „Cbci býti vůdcem, dejte
mi armáda“, volal Masaryk do lesa, ale ozvěna
agrární odpověděla: „Naše armáda vůdce ne
hledál“ Jinde, oa příklad vůči českým mini
strům, řeklo by se tomu: osobní politika, a
Masaryka však jest to zásadní opravdovost.

* +
*

Jest třeba sodpovědnosti. Nedávno jsem
v „Obnově“ připomněl, še všechny katolické
projevy musí býti opravdové a takového rázu,
že nepřítel nesmí obohacovati avon zbrojnici
našimi chybami. V tomto ohledu nemůžeme

. tarulčeti, že avítání ministra Práška v jistém
katolickém listě rozhodně neschvalojeme. Také
poznámky o pí Práškové byly nemístay. Upo
sorňajeme důrazně, že věc katolická takovými
výstřelky trpí. Jest povážlivé, ozývá-li se již
nespokojenost z řad vlastních stoupenců. Kdo
čteš, rozaměj!

Obrana
Americký časopis o Jeptiškách ;

nekatolický list kalifornský „Sacramento Bee“
To nejlepší, co občané města Sacramento mo
boa učiniti dne 2. října k oslavě zlatého jabi
lea Milosrdných Sester sdejších, bode dávati

ocenění a vděčnosti, jaká patří tomu sborn
žen za všecko, co podnikly a provedly pro
člověčenstvo za těch padesát roků svého obě
tavého vyučovánía slažebnosti pro Boba...
Po 60 let byly jako ochotoými anděly. Po 50
let netoliko pěstovaly seménka vzdělání do
myslí mládeže, avšak větěpovaly do erdcí a
duší ty základní zásady rovnosti a mravnosti,
bez kterých všechno vzdělání jest jako loď
bez kormidla, jest jako pták s jedním poraně
vým, zmrzačeným křídlem. Za celých těch 50
roků tiché a přece slavné kariéry ony nikdy
nehověly rozumu na újmu duše; ony neživily
mysl, aby nechávaly erdce lačnit; ony nepo

chlobovaly rozumu © přehnaným oceňováním
sebe samých, nenvázly evědomím na nevě
reckém ostrově „vyššího vzdělání“, kteréž se
domýšli všeho, jenom ne Boba, jejž ve sku
tečuosti igaoraje. Pro toto, když pro nic ji
ného, otoové-s matkyvšech vysnání mají býti
sestrám vděčai“ Tak se píše o řeholnicích
v semi svobodomyslné. U nás nechá se opa
trovati fanatik od jeptišek v nemocnici, aby
jim pak hodně vynadal. Za odměnu nejpilnější
paedagogické práce ukazojí pokrokáři jeptiš
kám dvéře— pro jejich klášterní šat a lhon
o nich v novinách přímo drze.

Politický přehled.
Y poslanecké sněmovně nastalo jskéní

třídění. Pověstný posl. dr. Stránský a s ním
dr. Slámaa dr. Balín vystoupili z mladočes
kého klabu a s moravskými lidovci, českými

. radikály, realisty a klubem Starorusů utvořili
oposiční klub, jehož účelem jest roshodná opo
sice proti vládě a vyrovnání. — Vystoupení
dr. Loegra na katol. ejezdu ve Vídni, jenž žá
dal, aby upiversitám vrácen byl katolický ráz,
sničilo jedním rázem veškeré naděje v něme
cké sournčenství, Jednotlivé očmecké skapiny
rozhorleně vystopají nejen proti křest. nociál
ním mioistrům, nýbrž proti celé vládě. Němečtí
liberálové na schůzi prohlásili,še memohonni

kterak soublasiti se semknutím německých
stran, v němě by byli také křestanští sociálové,
pokud se jedná o otázky politické a o otázky
svobody. Toto semknutí prý platí jenom pro
vyřízení rakousko-uher. vyrovnání; jakmile
bude toto vyřízeno, pozbodoo prý platnosti
důvody pro společný postop s křest. sociály.
— Výkonný klnb německých agrárníků vyslo
vil ministra Peschkovi důvěru, jenš nato pro
blási:, že jeho blavním úkolem bnde bájiti
zájmy německé. — Dr. Kramář prohlásil: Vo
lá-li se za boařlivého jásota radikálně naladě
ného shromáždění, že bez vyrovnání 8 českým
národem nebude žádného vyrovnání rakousko
uher., pak není to nic více, než vědomé kla
mání obecenstva. — Vyrovnávací výbor skon
čil povšechné rokování o vyrovnávacích před
lobách a jedná nyní v podrobné debatě. —
V ministerské komisi, zřízené za příčinou ře
šení otázky uhelné, jedná se O poměrech
uhelného trhu. monopolu, zákaza vývozu uhlí
a uhelných tarifech. — Rakouská kvotová de
putace schválila návrh. dle očhož má kvota
obnášeti 636:36:4. — V poslanecké sněmovně
jednalo ge o pilných návrzích proti zdražování
potravin. — Ministr vnitra podal předlohu,
v níž se požaduje zmocnění k azavření mezi
národního dohodnutí v obora úrazového pojiš
fování dělníků. Ministr zemské obrany podal
předlohu stran zřízení rakooského sbora vá.
lečaíků.

V uherském sněmu mají potíže 8 ob
strukcí charvatskou. Řečníkům charvatským
odnímají slovo, že prý nemlaví k věci. Ná
sledkem obstrokce charvatské obávají se Ma
daři, že vyrovnávací předlohy nebadou v uher
ské sněmovně vyřízeny včas, A proto 88 pc
mýšlí na to, aby byly provedeny Cestou na
řízení s platností jednoho roku. Z druhé stra
ny pak nabízí se vláda oberská ke smíru
s Charvaty. Z této obstrakce vypakla i krise
v předsednictvu uherské poslanecké sněmovny.

Rozpočet pro říši německou na r. 1903
vykazoje potřebu 2.750,058.401 marek, tedy 0
158,666.772 marek více než roka předešlého.

Ruská dama zahájena minulý týden z na
řízení cara tajným radou Golaběvem za bonřlí
vých ovací. Předsedou zvolen 371 proti 9 hla
sům Chomjakov, patřící vládní straně. Tento
krát vzbuzuje duma co nejlepší naděje.

Z činnosti katol. spolků.
Z Třebechovie. Zdejší Katolická Jednota

pořádala 10. t. m. v sále u „Černého koně“ spol
korou přednášku „o bodoaenosti malovýroby“,
kterouž s ochotou převzal vldp. Dr. Fr. Reyl, ře
ditel Boromaea z Hradce Králové. Na 400 účast
níků přijímalo objevivšího se pana řečníka frene
tickým potleskem, což bylo důkazem, jaké sym
patbie zde požívá. Kráspými slovy snázoroil p.
řečník stav malovýroby, klesání jeho, jak čeliti
nepoctivé konkurenci. Řeč jeho byla 8 nadšením
vysleohnutaa řečníkČastýmpotleskemodměňován
Za jeho krásnou přednášku vzdáváme srdečný dík.
— Kobveselení obecenstva přispěli členové zá
bavníhokroužka, kteréž s nevšdůiníochotouovičil
dp. Jos. Světelský, katecheta zde. Jak jednoaktovka
tak i solové výstapy provedeny byly nad očeká
vání pěkně přes to, še někteří členové vystupo
vali ponejprv. V meziaktí obveseloval obecenstvo
obratný budební kroužek p. Vávry. Všem, kdož
o sdar zábavy této 8e starali, voláme zde: Zaplat
Pán Bůh!

Z Kestelce m. O. Katolická Jednota u
spořádala v neděli 17. listopadu večírek ve prospěch
Slováků s pestrým programem. Hlavním číslem
byla přednáška p. A. Drápalíka s Praby „0 své
pomoci šivnostnictva.“ V zajímavé řečí své pou
kázal p. řečník na nutnost doplňování živn. no
velly na zem. sněmu. Jasnými důkazy přesvědčil,
že živnostnictvo nemůže očekávati spásy od strany
pokrokové ani so. demokratickéani sgrární; jeho
záchrana je strana — křest. sociální, Dále ukázal,
že Organisace živnostnictva díti se musí odborně.
Řeč jeho poutavým způsobem přednesená zaujala
všechny posluchače, kteří bouřlivým potleskem
projevovali souhlas s vývody p. řečníka. Dvě
aktovky „Tři klobouky“ a „Lókařka“ živě sehrané,
několik čísel hudebních a smíšených sborů vypl
pily část programu. Cístý výnos 60 K odevzdán
svému účelu.

Z Jareměře. V neděli dne 17. listopadu
slyšeli jsme v místnostech katolického spolku

katolické jednoty £ Hradce Králové. Již program
sám uliboval pravý umělecký požitek. A krásný

růběb koncertu předčil naše očekávání. Po každém
nadšený potlesk stoupal. Do programu vhodně

sařaděna některá čísla aolová na housle a na
viola, která sehrál sbormistr vip. Sahula tak
pěkně, že po nadšeném potlesku byl nucenpřidá
vati. Doprovod ochotně a velice sručně obstarala
slč. A, Kovandová, jíž vzdáváme srdečný dík.
Kašdý s uměleckého večeru odcházel B velikým
uspokojením; účast byla veliká, tak že místnosti
bostioce byly zcela naplněny. — Na vyzvání vý
boru vykonala se abírka na slovácké siroly čer

novské, která vynesla 18 K. Srdečné diky všem,
kteří čímkoli ku zdaru večera přispěli! Děkujeme
též všem, kteří v ten den i z daleka naši jednotu
navštívili. Pracujme na zdárném vývoji našeho
spolku vytrvale a horlivě dále.

Z Cáslavě. (Z křest. sociálního spolku).
Za členy dle chvályhodného nanesení knězí rodáků
Čáslavských, uveřejněného v jednom z posledních
čísel tohoto listu, přistoupili dp. Josef ROsaler, ka
plan ve Velkém Uříné a dp. Karel Kučera, kaplan
v Hořicích. Výbor s radostí přijal horlivé kněze
do svého spolku a zároveň s upřímnými díky kvi
tuje příspěvky od dp. Rósalera 6 K a dp. Kučery
4 K. Vivant seguentes! — Knihy budou se půj
čovati každé neděle od půl 11. do půl 12. ve apol
kové místnosti „a modré kvězdy“ všem členům
bezplatně. —© Dne 24. listopadu pořádá spolek
veřejnou schůzi 08 Širampouchu o 3. hod. odp.
8 přednáškou: „o volení do zemského sněmu“.
Hojná účast žádoucí. — Kteří členové by si přáli
pěkný a účelný kalendář, nechť se přihlásí ve
spolkových místnostech každé neděle u p. kni
hovníka.

Z Kolíma m. L. Dne 27. října 1907 po
řádal místoí lidový epolek křesť.-soc. svoji VIL
členskou schůzi, apojenou s přednáškou p. Šatorie
z Prahy, (Karlín č. 160, Palackého tř.) promlu
vivšího na théma: „o příčinách hmotného úpadku
ve stavu řemeslném, rolnickém a dělnickém.“ Pan
řečník zdařilým způsobem vylíčil bědy a strasti,
jež nastaly v uvedených stavech a příčiny jejich,
upozvrniv na to, že řemeslník není řádně odmě
něn, jak by mu příslušelo za jeho práci, byty a
dílny týchž že pozůstávají blavně ze sklepů. Po
ukazuje též na zákon z r. 1859, jednající o savo
bodě živností. Rolník volá též po nápravě; obybou
téhož stavu jest, že nemá dosti lásky ke své půdě.
Delší řečí pojednal táž o stavu dělnickém a radil
ku čtení časopisů katolických, jež jsou dubrodiním
pro lid. Ženám přítomným dal radu, aby řídily
se heslem „Svůj k svému!“ Pan přednášející vy
slechnut byl s napjetím a při mnohých bodech
odměněn byl potleskem. —Bylo zřejmo, že ovládá
thema velmi dobře. — Schůzi přítomno bylo 400
členů. — Při ukončení schůze přichvátal občan
Zajíc (nár. soc.) a rychle činil na oko záznamy,
ohtěje se, bude-li mu dopřáno, přiblásiti ke slovu
(ač něco podobného od předsedy očekávati nemohl,
třeba si toho pan řečník přál, neboť jednalo ge o
schůzi členskou a nikoliv veřejnou, jak to „Naše
právo“ nár. soc. v Poděbradech otisklo; tudíž za
vadilo by se o $-16. a 16. sák. ze dne 26. ledna
1907.) Mnohým pánům z protivných stran jedná
8e jen o zeňměšnění schůzí našich, což vidno bylo
v Nové Vai, než ta radost jim bohdá dopřána již
nebude. Na vylhané zprávy další odpovídati ne
budeme. Dopřejme jim veselé zábavy. — Dne 1.
a 3. listopadu sobrál. spolek za součinnosti ochot.
spolku „Tyl“ „Drama čtyř chudých stěn“ při úplně
vyprodaném domě, ač z protivných stran činěny
všechny možné překážky a intriky, aby spolek se
nám nepropůjčil. — Výsledek obou představení
vypadl nad očekávání atkvěle. Veškeré hlavní
úlohy nalézaly se v rukou osvědčených sil. —
Přítel Major (Vojtěch Králenec) zvláště Be a
mlouval všeobecně svou procítěnou hrou, předuta
voje pravého a vytrvalého vůdce nespokojených a
utlačovaných horníků. Jemu po boku se stavila
sl. Holíkova (Tonička, žena Králencova, jež 8i
velice zdatně vedla a dostála své úloze úplně,
oavědčivší se jako výborná alla. Úlohu Brouzdy,
potulného dělníka, sehrál p. Sudek bezvadně. To
též sluší podotknonti i o Barb. Králenoové, matce
Vojt. Králence, již sebrala al. Machovská; úloby
Dr. Houžky, Schulze, Pivouzka, Škarbana, Mer
feita, Sejkory, Bauma atd. byly zdařile přednese
by, nevyjímaje ani dětské úložky. Orchestr, řízený
p. J. Wintrem, ředitelem kůru, sestávající z oavěd
čených sil, dostál též plně svému úkolu. Obecen
stvo za zdařilé výkony všech odměnilo pp. účin
kojící salvami potlesku a jest přáním všech, by
co nejdříve zase nějaký vhodný kus sehrán. —
V neděli dne 17. listopadu t. r. kouána
VIII. sohůze členská za přítomnosti vysoce důst.
p. Th. Dr. Fr. Šalce, kanovníka z Hradce Králové,
jenž promlavil „o programu strany katol. lidu v

echách“. Sohůzi, jež bylavelice četně opět na
vštívene asi 600 členy a jimi uvedenými hosty,
zahájil předseda př. Zd. Koudelka o půl 4. hod.
odpol. na zákl. $ 14. zákona spolčovacího. Dlyžno
podotknoati, že dostavili8e i 4 členové nově otvo
řeného spolku z Plaňan, dále 3 občané až
z Jestř. Lhoty. Pana řečníka uvítala před zaháje
ním schůze velice vřele al. Jirsova, darovavši mu
krásnou kytíci z bílých květin, za kteróžto uví
tání připadně p. řečník poděkoval. (Zaslzelo mnohé
oko při tak krásné pronesených slovech). Báseň „Tři
doby země České“ sl. Vrzákovou přednesena by la
bezvadně a působila velice na shromážděné, obsa
bujío mnoho pravdy i s doby přítomné. Na slovo
vzatý p. řečník probral nato velmi zdařile program
katol. lida v bách, ustarený na schůzi v r.
1906 o svátcích svatodušních, a při kašdém bodu
podal podrobné vysvětlivky, takže řeč jeho, trva
jící půi 2. hod., vyzněla úchvatné. Byla ode všech
přijata s potleskem, neboť program strany jest
v pravdě křesťanský, neboť pracovati chce: 1) o
u3kutečašaí karunovac“ krále Č:ské 10; 2) o rovno
cennost a rovnoprávnost nárola Českého; 3) zí



skati prostředků menšinám; 4) starati se o řádný
tisk; 5) upraviti nedělní a sváteční klid ve smyslu
náboženském. Program svůj dělí ve 3 odbory:
Živnostnický, rolnický a dělnický, o nichž zovrab
ně p. řečník pojednal. Předseda, poděkovav p. řad
píkovi sa velmi zdařilou řeč a výklad programu
etrany, žádal o další přízeň epolku a co upomín
ku daroval mu jménem spolku akvostně vázanou
brožurka „o volné škole“ z přednášky veledůst.
p Th. Dr. B. Černovského. Případoým dóslovem
e povzbuzením k další činnosti ukončil předseda
schůzi o půl 6. hod. večerní, poděkovav přítomným
za účast s přáním, aby tak Četně navětívena byla
i echůze prosincová IX., jejíž den označen bude
na tabulce u vchodu chrámu klášterního. Další
práci zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava

vrátil se 20. t. m. £ Vídně, kde zúčastnil se
biskupských konfereccí a katolického sjezdu, do
Chrasti Na cestě zastavil se ve Vysokém Mýté,
aby rozhodl v příčině nové křížové cesty a dal
pokyny | ohledně hlavního oltáře ©nádherného
chránin Páně sv. Vavřince. Na nádraží v Chocni
byl nejdp. biskup uvítán p. okres. bejtmanem
Smitkou a vldp. děkanem Svatošem. Ve Vysokém
Mýtě uvítal Jeho Mileg“ p. starosta Tůma a ná
městek starostův p. Podbajský. Nejdp. biskup
prohlédl si velkolepý chrám av. Vavřince, pak
kostelík hřbitovní Nejsv. Trojite a v ném ulože
né části bývalého hlavotho oltáře. Na večer v prů
vodu svého dp. sekretáře odejel do Corasti. Do
Hradce Králové vrátí se Jeho Milost k zimnímu
pobytu počátkem příštího týdne. 

Hegulem za + p biskupa Brymycha
sloužil vadp. gener. vikář dr. Al. Frýdek 30, t. me
v katbedrálním chrámu P. av. Ducha za účasti
nejd. kathedráloí kapituly a bohoslovců a p t.
představenými. :

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 18. listopadu usnešeno: Zpráva
p. měst. zvěrolékaře, že v měsíci říjnu t. r. pro
dalo se denně průměrně 2507 | mléka dobrého,
458 1 sbíraného a 27 | smetany, byla vzata na
vědomí. — Rovněž i výkazy hotovosti pokladní
ze dne 11. a 18. tm. — Učitelské jednotě
„Budči Kuklenské“ propůjčí se kreslírna měšťan
ské školy chlapecké pro uspořádání krealířského
kursu pro učitelstvo zdejšího školního okreau pod
vedením p. V. Šimánka, akad. malíře. — Žádost
obyvatelů části města na pravém břehu labském
o stízení policejní expositury poštoupí se ku sadě
lání navrhu a rozpočtu policejnímu komisaři —
V budově těl. jednoty „Sokol“ provedou Beopravy
záchodů. — Schválen byl seznam osob, jimž mé
darováno býti dříví v době vánoční. — Ponkáží
se k příjmu částky stržené z rybníka „Plachta“
(K 31540) a z „Roudničky (K 198903). Přijme
se offorta p. Karla Hvězdy z Kolína, podnikatele
dlažeb, na prodej as 200 m žulových kostek, jež
mu zbyly při dláždění erární silnice na Pražském
Předměstí. — Dá se zříditi indukční zvonek do
bytu šafářova ve stavebním dvoře a opatří se re
servní klíč k vratům tohoto, aby policii přístup
do obecního dvora i v noci byl volným.

Konsek osvěty. V Klicperovědivadle
v sobotu dne 16, t. m. promluvila O dívěl vý
chově sl. Zd. Wiedermannova, redaktorka „Žen
ské Revue“. Zkušenosti sl. Wiedermannovy o vý
chově ženy vůbec jsou dosti pozoruhodné, před
náška byla pěkně vyrovnána. Leč zcela abytedně
slečna do nl zatáhla kousek „antiklerikaligmu“.
Antiklerikalismas 81. Wiedermannovy bašil do

chovy klášterní. Slečno W., dle slov vašich je
klášterní výchova hygienicky vadaá. To ge ví.
Jedna chovanka kláštera skočila špataě v tálo
cviku, v klášteře nikomu po čtrnácte dnů nic ne
řekla, pak jela domů na vánoce, rozstonala še a
stonala 8 neděl. Div nezemřela. Jsou to trapičky
ty klášternice co? ©Anebo v místnosti mezi 25
chovaukami spala jedna tuberkulosní. Neráčila

má ložnici pro 25 chovanek? Který klášter to
jest, jehož předatavená spálila modlitební knibu
řebízského a konfiskovala a pokutovala za četbu

Karolioy Světlé? Ale dejme tomu, že by takové
příhody staly 86 v některých klášterech jednou
za onoho času skutečněl Stačí to k boji proti
klášterní výchově vůbec? V té neb oné továrně
pracují dělníci v dusoých místnostech, třebas i
8 pracovníkem chorým. Jinde zakáže továroík
donášení některých listů do fabriky. Ergo, jen ku

peda proti všem továrním kominům i? Ovšem žeygienaa paedagogika klášterní nepřekáželaslečně
tak, jako katolický štít klášterních ústavů. Proto
o dobrých vlastnostech klášterní výchovy nic;
promluviti o tom, bylo by vědecky správným, ale
pokrokářský dogmatismus toho nedovolí.

Ondřej Hilnka přijedezítra. do našeho
měste, kde v Klicperově divadle o 8. hod. odp.
promluv! o poměrech slováckých. Předprodej lístků
obstará knihkupectví J. Tolmana.

Fotografie, zhotovené při světle u
mělém, vystavujefirma J. F. Langhansv Hradci
Králové. Patentní vynález této firmy osvědčuje
se skvěle, jak patrno sa -9 zdařilýchpodo

bisnácb — Tentýž závod vystavuje fotografii
mistra Ševčíkaa Ševčikovakvartetta.

Lehký peproček sněhový poletoralve
středa a ve čtvrtek. Nastávají dosti tobé mrazy.

Ceeliský večírek pořádá CyrillskáJed
nota v Hradci Králové v neděli dne 24. listopadu
1907 ve dvoraně Adalbertina. Program: 1.J. Machač:
„Triglav“. Směs ze slovinekých písní. Sbor tam
burašů. 2. Gade Niels W.: Trio pro klavír, housle
a violoncello. Allegro animato — Scherzo —
Allegro molto vivace. 3. Dr. A. Dvořák: „Při ře
kách babylonských.“ Biblických plísní č. 7. Solo
pro baryton s průvodem klavíru. 4 Cu. de Bériot:

maestoso — Adagio — Rondo — Allegretto mo
derato. 5. P. Křítkovský: „Žaloba“ Čtyřhlasý
ženský sbor. 6. L. Milde: Barcarolle op. 114.
Klavír solo. 7. H. Jakobowski : „Souvenir de Jassy.“
Fantasie pro violoncello s průvodem klavíru. 8. A.
Czibulka : „Sen lásky po plesu.“ Smyčcovýkvintet.
9. Fr. v. Suppá: „Uvítání milostpána“ panem kan
torem Partýskou a vérnými "gadalky. 10. Jos.
Paukner: „Strašidlo.“ Hrůzostrašná koncertní píseň
pro bas a průvodem klavíru. Text od J. Švaba.
11. Dr. R. Šetina: „Vzpoura v dívčím ústava.“
Hudební žert. Tex: od Jar. Kurky. Provede damský
ebor Jednoty 8 průvodem salonního orchestru.
Klavír Petrof.Začáteko půl 8. hod. Vatupné40h,
rodina 3čl. 1 K. Při stolech.

Spolek ma podporu chudých studu
jíešeh středních škol v Hradci Králové koná dne
29. listopadu t. r. o 6. hodině večerní v Begedě
řádnou valnou hromadu © Program jest obvyklý.
Nesejde-li se v ustaaovenou dobu dostatečný počet
členů, bude ne konati o půl hodiny později echůze
drubá, jež se může platně usnášeti bez ohledu na
počet členů přítomných.

% Klicporova dívadia. Sdruženídiva
delních ochotníků „Tyl“ s matičním damským od
borem sebralo v neděli 17. t. m. drama G. Preis
sové „Gazdina roba“ s úplaým úspěchem. Hlavní
úlohy byly v rukou zkušených herců: Eva (pl
Palová), Mánek (p. Paal). Mejšanovka (slč. Švar
cova), tetka Evina (slč. Reišlova), Samko (p. Dvo
řák); souhra byla dokonalá a pochopení nejen
větších, ale i těch nejmenších roli správné a pěkně
podacé. Režie p. Poula byla velmi počlivá a zda

řilá. Dům byl až na ospatrné výjimky *vyprodán.420.

Panoráma Národní Jedmoty Sove
ročeské v Hradel Králové ra Bílouvěží
vystavuje od 23. do 29. listopadu 1907 řadu pěk
ných obrazů z amerických zemí zlata Aljašky,
Klondyke, Davisonn a Arizony.

Dar organicačnímu fondu Vid. du
chovenstvo Černilovské darovalo orgamisačnímu
fondu 80 K a koupilo org. kolků za 10 K. Ná
sledování hodno.

Poslední léč. Dovidámeae, že jako jiná
léta pořádají i letos přátelé myslivosti z Hradce
Králové a okolí všeobecné oblibě sv těšící zábavu
— poslední léč. Přípravy k renomované této zá
bavě jsou v plném proudu. Podrobnosti přineseme.

Výnos svatováclavského dara od
vedeného míst. odboru Ú.M.. v Hradci
Král.: (Dok.)Po K 1—: A. Gergurié, Ant.Petr,
Fr. Krištof, A. Schneider, Jos. Jelínek, Fr. Viktorin,
Ter. Vacková, V. Rossa, B. Petříček, V. Mravec,
nečitelný, Ant. Šubert, Růž. Dudová, Jos. Jančárek,
J. Štrans, J. Chrudimský, JUC. Hušák, J. Pažout,
J. Melzer, A. Lochman, A. Kvasnička, J. Černý,
A. Haller, Schaffer, J. Doubrava, Hofmann, R.
Stárek, Al. Soukup, Aot. Pavel, L. Sůssermaan,
Jos. Šaršon, E. Šteinmannová, Z. Barbier, Z. Pa
nýrková, Fr. Řezolček, K Dušek, A. Stejskalová,
Fr. Jirout, Jos. Pacák, Adela Cb., Souček,fezaik,
Ant. Pokorný, Jan Zelinka, Jos. Škoda, A. Franc,
Ant. Ryba, Jos. Pavlík, Boh. Pravda, Fr. Šandera,
Jos. Bek, J. Kubásek, J. Lukeš, al. Buličková,

Edvard Přikryl, J. Hybach,Rob. Wagaer, Luisa
Novotná, Ed. Fabrner, Ant. Mékota. Vinc. Paulus,
Panoušek £ Baudyš, Boh. Hatla, E. Sohčnmann,
R. Groner, J. Andrle, Lad. Prislinger, Fr. Řehák,
Rich. Kadečka, A. Kučera, J. Wollner, J. Bystřický,
R. Chalupa, V. Jánský, Lad. Baml, J. Potůček,
Ant. Fait,
Schrollova, Hana Girardoni, R. Němec, arch., Jos.

Stejskal, J. Siblík, Aot. Trraský, V. Šternberg,Ant. 2ochmou, J. Thoř, J. Košťál, úč., Špala, Jos.
Jeřábek, Fr. Čermák, Z Ježek, A. Štírská, Jar.
Valeš, Jos. Hejzlar, K. Piskora, Fr. Ružička, Jos.
Kieslich, Svoboda, L. Kaepr, Audrlický, Leop.
Krška, Anna Ublířová, Kat. Dvořáčková, M. L.,
Hauft, K. Formánek, fn. rada, Jos. Podhajský,
sekr., Fr. Spal, Fr, Obermann, Dr. V. Kosek,
F. Jeřábek, konoip., Jan Doubrava, V. Hami, V.
Bára, Fleišhaner, Jos. Hájek, R. Černý, voj. kurát,
B. Hajnovský, Ehon, J. Hlavatý, Jos. Štětka, Klára

Proysová, Enma onaar Marie Firbacová, M.Hackerová, K. Čihák, S. Ebertová, M. Motyčka,
Jar. Kratochvíl, A. Synáček, K. Krapka, Jos.
Zuman, Jiad, Šolc, A.Šandová, V. L. Holý, D.
Souček, adj., Dr. Divecký, adj., Jos. Nebeský,

sekr., Rud. Sedláček, F. J. Langhans, M. Barto
dová, X. Y., A. Singer, P.. Schneidrová, J. Nevy
boštěný, Jan Javůrek, F. Mach, Zeldler, X. Y.,

V. Čtvrtečka, B. Pils, Jind. Beneš, J. Jelen, K.
Halounek, S. Kamenik, Jan Polák, M. Petříčková,
V Raimav, V. Krotký, A. Kubišta, F. Fanta, F.
Šefe, Jan Divecký, Jos. Štregl, V Němec, R Ra
žička, J. Morávek, A. Vacek, 401. Karásek, V.
Vraný, A. Řeháková, A. Vamborová, J. Rabas,
F. Podhora, N. Sonček, Mašs Melicharoví. Al.
Srobodová. Leo Tausig, J. Riedl, Jos. Růžička,
M. Hosnorková; J. Zelba, F. Franc, R. Pogspiši
lová, F. Mahrlová, spir. Jan Černý,nejmenovaný,
A. Pogertb, Jan Barták, kanovník Hamp!, teditel
V. Sekera, K. Viewegb,Jan Michálek, Fr, Frydrych,
J. Čečil, J. Bajer, V. Draslar, Z. Šindelář, J.
Pražan, O. Urner, Bob. Weiss, J. Žalondek, M.
Šejnohová. R Helvich, L Paldus, F. Holatová,
A. Štefková, Vit. Kóaig, Jar. Skořepa, E Merbaut,
J. Macák, F. Kórber, B. Štolbová, Jan Macháček,
Hugo Pávek, Prokop Nováček. —- Po K —80:
A. Poledníková, Al. Kastner, Jan Scbrejbr. — Po
K —'70: Fr. Paulík. — Pa K —60: Anna Kolá
řová, K. Vaclková, M. Waitrová, Kračmarová, V.
Daničková. —Po K —50: Ant. Pecka, F. Oktávec,
J. Kubálek, E Hajlich, F. Samolovský, H Č sák,
J. Hušák, Pátek, Jos. Pancíř, Jos. Komárek, F.
Krelik, Šalc, Hend, Josef Jung. — Po K —40:
M. Štěpánková, Broulík, Rud. Štorch, Josef Čer
vený, J. Kubíčková, Jos. Stránský, Jos. Beziková,
Fr. Třasák, Joa Fišerová. A. Seifertová, Peterka,
J. Monsé, Václav Hojný, Ippen, Jos. Mikáová,
M. Nývltová, Jiří Tichý, Z Buriánková, O Eisner,
A. Muok, M. Hejcmanová, R. Šimáček, V. Vít,
Adela čl. z Lany, Jan Mach. — Po K —90:
Jos. Moravec, J. Pik, Vojt. Střádal, Jan Pitra,
Peyrek, Jos. Novotný, Fr. Košťál, A. Vachek,
Klanber,rabín,E Eisner, J.Vejbéra.—PoK —9:
Ryba, J. Kratochvíl, Pelzlová, M, Slezáková, J. M,
J. Real. F. Jirků, J. Teje, Fr. Huk, Vojt. Koukol,
Luise Čamská, M. Fialová, Fr. Kysela, Dadek,
Bedřich Knorre, Jos. Jelínek, Auna Tučková, Kare,
Paul, nejmenovaný, F. Stock, Joa. Kvasnička,
J. Vápeník, L. Černý. — Po K —10: Jos. Sloupl
K. Dašánková. — Calkom vynesl dar svatorá
olavský obaos K 1097-80.

Ze Slezského Předměstí. Kusvézprávě
v minulém čísle podotýkáme, že nestavíme se
proti kroužku mládenců, jak nám bylo od někte
rých členů jeho vytýkáno; naopak my se došada
jeme jeho podpory. Kroužek náš sleduje jinou
práci, než kroužek mládenců, tadíž nechť jeho
členové atánou se též členy našimi, jak v několika
případech se již stalo. Je-li snad některý z téch
pánů, který proti nám brojí a při tom se zrovna
chlapecky chová v kroužku mládeneckém, to mn
Jistě není k ozdobě. Poznovu prosíme, aby na náš
kroužek mládeže ae nehledělo od některých pánů
tak příliš 8 patra; vždyt naší snahov jest dopl
ňovati se s Jedootou. Naším úkolem je, abychom
pracovali pro povznesení Jednoty. Velikou chybou
je, že zdejší lid uálo čte. Knihovna Jednoty,
která letos byla dána do pořádku, obsahuje tolik
pěkných kolšek! Někdo pro knihu nepřijde; jiný
zase si knížku vypůjčí, přečte a nechá potom
dlouhý čas u sebe. A jiný, který knížku tu žádá,
potom jí nedostane. A ani s četbou Časopisů není
to tak atkvělé. V některých rodinách panuje a
grárot „Cep“, jinde listy socialistické — hlavně
v rodinách dělnických, kde by měla si vydobýti
„Práce“ své místo. A jinde? Litují dáti ten krejcar
na katolický Časopis, ačkoliv jinak za týden za
zbytečnosti jej utratí. Utěšenější je atav u členů
Jednoty. Většina z aich odebírá „Štít“, někteří
„Selský list", a také „Meč“. Odporučoval bych
nový česopis katol. rolaíků „Venkovan“. Jak krásně
by 86 potom pracovalo, tam, kde by byla půda
připravena časopisy. Přátelé. berte si v tom příklad
od socialistů! K vám pak, kteří jste pilnými čte
náři katolických listů, volám: Působte na ty, kteří
buď « liknavosti nebo lakoty nejsou odběrateli
našich listá ! Nedopustce, aby se v jejich domác
nostech zahnízdily časopisy protináboženské. —
24. listopadu pořádáKroužek mládeže na ukončení
tunečních hodia „prodloženou“. Začátek o 3. hod.

Z Dobřenic do Rohoznice. Musímo
vám dáti malé vysvětlení o našem p. starostovi.
On pořídil z obecních peněz stříkačku hodně
drahou, ale hasiči při ni nebyli; ty začal teprve
shánět. Ale občané odpovídali: „Když jste bez
nás pořídili stříkačku, teda si savpatřte ostatní
taky sami.“ Kde teď vzít hasiče ? Snad by je aspoň
s nouze udělal cukrář, který přece vyrábí sokoly,
Japonce, busary. Proč by nedokázal taky hasiče ?
— Až tu přišla spasitelná myšlenka. Okres. výbor
pomáhal, pomáhá 8 — pomůže sas. A tak přijel
p. Vančura a po horlivém domlouvání utvořil
spolek basičaký. Ovšem jaký spolek, takoví hasiči,

y jste, páni z Rohosnice, sami viděli vzor na
pana starostovi našem při ohni. Když přišel k po
žáru velkostatkář, tu p. starosta, ač měl nohy
jsko přetlučené, narovnal Be,vojena pochodem
oblbal stohy a vzhlížel vzhůru. Snad pátral, ne
padi-li ten obeň 8 nebe. No — snad al velko
statkář véimne jeho horlivostí a něco kápne. A
že vám řekl, abyste nechali stříkačku v místě?
Proč se tomu divíte? On má stříkačku na
dvoře, aby měli vrabci po čejn úkákat.Vy máte
etHkačka přo potřebu, my zas pro paráda; proto
je taky tak drahá.

Vzácný příklad. V oboi Cerailovů se
bráno na sirotky v Černoré přispěním všeho ob



čaostva bez rozdílu 125 K. Obnos zaslán Česk 
slovanské jednotě. ©Archy sběrací jsou vyloženy
v místnosti obecního úřadu k nahlédnatí

Z Třebechovic. Řemesinictvotřebechov
ské koná první předvánoční výstavku svých vý
robků od 1. do 15. prosince t r. v sále pí. Kar.
Jarkovské. Jest to ovšem ponhý náš ne-mělý po
kus, ale doufejme, še jen při tomto nezůstane, a
že zdejší maloživnostnictvo pochopí, že blavně
svépomoc nám může prospěti. abychom 89 vybu
vili z malomyslnosti a nep dnikavosti. V době

ředvánočaí bývá ustáleným zvykem, že téměl
tdý obstarává svůj nákop, s proto douláme, že

naše občanatvo bojbě použije příležitosti, jednak
aby vystavené předměty blshovolně problédlo,

sloužiti svými sourodáky a že tudíž netřeba od
jinud apotřebu krýti — Není také vyloučena mož
nost, že kromě tohoto výsledku naší skromné
výstavky vykrystalisuje se z našeho středu jakési
živnostenské apolečenské ústředí, v úěmě se ba
deme vzdělávati a na přatelských s-hůzích vymě
dovati názory o běžných událostech současného,
najmá řemeslnicko-živnosteoského živote s pod. —
Dělnictvo jest v plné své organigační činnosti;
jenom my máme nečinně poblížeti, jak we všecko
kolem nás a snad proti nam organisoje? V čele
výstavky stojí předsedové zdejších živnostenských
společenstev pp. A. Honěk, J. Kouba a V. K-leš.
0 zdaru výstavky neopomeneme v tomt) listě dále
referovati, — Výstavce zdar!

Úmrtí. V Nekoři u Žamberka zemřel dne
16. t m. Dr. Frant. M.leček. kaplan v sv Miku

-49 roků. Pohřeb konal se va středu v 10 hodin
z rodného domku na hřbitov v Nekoři.

Z parforsmích honů v Pardnblcieh.
Parforení bony v Pardubicích jsou právě v nejži

učinily půdu spůsobilou, aby krkolomné štvanice
mohly ae konati bez vážnějšího nebozpočí jak pro
jezdce tak i pro koně. Také stopa jelena je pro
psy daleko znatelnější než za předešlých suchých
dnů. Účast šlechty stoupla. V těchto doech jeli za
jelenem: Master J. hrabě Lariš, kněžna Ejáka

indischgrátzová se avým chotěm knížetem Ottou.
kníže Auersperg, kníže Karel Kinský, Ferdinand
hrabě Kinský, priocové Vince,a Ferd. Auersper
„gové. princ Hohenlohe, princ Hago Taxis, princ
Jiří Švarcenberg. baron Felix Aerenthal, hrabě
Broselle, hrabě Clam, princ Montenuovo, Ot kar
brabě Černín, baron Drasche, brabě Hans a Harry
Lariš, brabě Ledebour, známý sporteman z Mall
manů, hrabé Tburn, br. Trautmansdorf, hr. Vlček,
Wiener Welten a Micevski. Zajímavé jsou zvláště
brody celé kavalkády přes Labe. Uřícený jelen se
svláštní zálibou vyhlodává chladivé vlay Labe a
hledí tudy uniknouti arým provásledovatelům.
Však marné, Celá smečka psů a sa nimi veškerá
-družina bonební vrhá se odvážlivě v potměšilé
vody labské za ubnanou kořistí Jelen prchá dále,
ale zase se vrací k Labi ve strachu před štěkotem
psů. Má-li ještě dosti síly, vyekočí podrahé, po
třetí na břeh a prchá, aby se ukryl někde v sel
ském dvorku, třeba i v síni, ve chlóvě, ve svět
nici, nepadne-li vůbec vysllen i v širém poli aneb)
někde v lege. To pak jest bulali, k němuž dorazí
jen nejsilnější koně a nejvytrvalejší jezdci. Jelen
je chycen, svázán a v několika bodivách odvezen
do obory v Pardubicích, kdež asi svým kollegům,
tam v zajetí držaným, vypravaje, co zkusil ubobý,
než so Sem zaše dostal. Někdy ovšem nemá tobo
štěstí. Raněn bývá v divém útěku mrtvicí anebo
býrá i roztrhán amečkou psů. Zůstane-li někde
v Labi, nentopí se, ale bývá chycen okem a od
vezen slavnostně na lodi. Při jednom -z posledních
honů, který byl zvláště zdařilý, utíkal jelen z Po
branova u Pardubic na Přeloučko, odkud po
mnohých oklikách dostal ge k Bobdanči a odtud
pelašil přes veliké lesy ua Výrově do lesů klad
robských a byl chycen ve vesnici Kolesy na Cblu
mecku. Až sem přijede zvláštní vůz pro jelena
s Pardabic a doveze jej zpět, aby podruhé vyko
mal smad tutéž táru a někdy ještě dái. Takový
bom trvá 2—3 hodiny, sotva kdy více. Cit pro
lidskost tím ovšem nezjemní.

Svěcení pomníku u Pardubiček.
Přede dvěma lety na parforsním honu za jelenem
přišel šlechetoý stařičký kníže Ferdinand ninský,
spadnuv s koně, k vážné úehodě nedaleko Pardn
bíček. Následkem nešťastného pádu kníže brsy
umřel. Od té doby nekonal se zde meeting par
forsní honební apole'nosti. Rodina knížat Kiuských
postavila tu vysoký pomník, posvěcený památce
patriarcby knížecí této rodiny, Pomufit nese ná

sy všech členů uzpřísněných 8 touto starobylou
lechtickon rodinou. V neděli odpoledne dne 17.

t m. byl pomník posvěcen. Posvěcení vykonal
Vldp. děkan Ulbrich sa četného účastenství šlechty
s vůkolí a té, která dlí v Pardubicích právě na

Úmrtí vzorného v Kar
teusich. Dne 8, listopadu 1907 zemřel u věka

37 roků opatřen sv. svátostmi v Kartonsích p.Jaroslav Ďovbalík,c. k. učitel trestanců. Dlouho
vzdoroval chorobě svě (tuberkulose plic), přemábal
Pe, pracoval takřka do posledního vzdechu svého,
jsa takto vzorem svědomitého zastávání úřadu
Svého. Dne 10. listopadu pohřben byl v posvěcenou

půda hřbitova Bolestné Matky Boží v Jičíně. Úča
stenství při pohřba bylo důkazem, jak veliké váž
nosti a obliby zvěčočlý požíval, Nevynikal svým
společenským postavením, bylté úředníkem XL
diátní třídy, ule milá, akromná povaha jeho ziskala
mu každého, kdo ho zaal a ským ae sešel, V Kar
touz<ké trestnici působil 7 roků. Bystrý duch jeho
vystihl záhy, že školství treatoiokév tom způsobu,
jak až posud se pěstovalo, není dosti účelným, a
že neodpovídají výsledky oadějím vně kladeným;
proto přemýšlu a pomýšlel hned od prvého po
čátku svého působení v ústavě o náprava. My
šlenky a návrhy své o tom vyložil ve vídeňském
Časopisu „Gerichtazeitung“ a dnes se může říci,
že Ď snbalík stal se reformátorem veškerého :kol
ství trestoického v Rakonskupostaviv školu trest
nickou na zcela nový základ, aby vyhovovala duchu
času a potřebám žáků Podle nové osnovy ačebné,
která jest jeho dílem, započato nyní s vyučováním
na všech školách treatnických v celém Rakousku.
Joroslav Ďonbalík byl i na slovo vsatý budeboík,
theoretik i praktik výborný, V borlivém působení
jeho i v nemoci obrážela 8e živá, pevná víra; jeho
kat-licko náboženské přesvědčení bylo neochvějné.
Jak mnohého skeptika dovedl avojí neúprosnon
legikou. svými z hlonbi duše vycházejícími důvody
odzbrojiti a o lepším přesvědčitil Na něm bylo
znáti, jak vzdělání, vědění i umění ladně anášeti
se může 5 pravou zbožnosti; ano, právě tato zbož
nost jeho, jeho náboženské přesvědčení, jeho ka
tolický názor světový dodávaly jeho povaze klidu
a jeho snahám posvěcení a požehnání. Odpočívej
v pokoji — Jaroslav Ď»abalík narodil se r. 1870
ve Vysokém v severních Čechách Studia evá konal
v Jičíně, působil pak jako učitel v Ruprechticích
na blízku svého rodiště, na Chrulimska v Romi
cích, v Cbrudimi a ve Slatiaanech, odkadž se stal
učitelem v c. k. trestnici v Kartouzích.

Z Kratomoh. Česko-židovský týdenník
„Rozvoj“ přináší skvostné doznání: „zidé přizpů
sobili se svému okolí, ue že by nenéměili, nebo
se stali Čechy, ale zvykli na domácí cop.“ Tak

May nechce ge ani přizpůsobiti okolí ani iidu,
z kterého vyzískal již tolik kapitálu. Důkazem
toho jest, že, když zemřel jebo otec Markus May
aus Kratenau, čteme oznámení jeu v Prager Tag
blatta. Žid May drží se hesla „Svůj k svému!“
Občané z Kratonoh a okolí měli by se také toho
hesla držeti.

Z Chlumce m. Clál. Soc. demokratický

pokrokové ©To dokazují jeho nejmladší členové.
Má za řádné členy také učně, což se atanovami se
nesrovnává. Jeden takový řádný člen sociálně dá=
mokratický, 17 roků starý Jan Miška, truhlářský

p mistra « přicházel mu i po půlnoci domů. Pan
Matějtě<k jakožto řádný mistr, který dbá, aby učeň
se skutečné učil a poslušen byl, nechtěl mu ty
„vzdělávací“ noční toulky trpěti; a roztomilý n
čedoík p. mistrovi pověděl, co je to „pokrok a
sociální dem»okraté",že p. mistr nemobl 8i nechati
to líbit a pana vzdělavatele potrestal. To hoška
dopálilo; vznesl na mistra žalobu ©Pan Matějíček
členskou spolkovou knížku učedníka Mišky ode
vzdal na c. k. bejtmauství v Nov. Bydžově, které
zajisté řádně v té věci zakročí a ponaučí spolek
ePokrok“, zda takové členy má přijímati. —- Na
pondělívypuklu nás požárv sučárněna čekanku
p. Zikmunda Kozelky a úplně vnitřek zoičil.

Z Borohrádku. Naše katolické organi
sace připravila krásný zábavný večer ©Pozvala
tamburašský sbor katolické jednoty královéhra
decké na neděli 10. t. m. Sál Obecního doma byl
přímo přeplněn četnými účastaiky, kteří dychtili
poznati jihuslovanskou hudba. Každé číslo pro
gramu přijato s nadšenou pochvalou. Sbormiitr
vlp. Sahula sehrál též několik solových čísel na
viola, při nichž jej doprovázel náš horlivý a obě
tavý pan ředitel kůru ua harmonium. Hudební
večer míjel krásně jako pohádka. Čest a díky
všem, kteří o jeho zdar se zasloužili!

Mistři pokařští = východních Čech
shromáždí se v neděli dne 24, listopadu 1007,
v Kolíně, aby podpořili akci v parlamentě lidc
vými poslanci vyvolanou a aby protestovali jako
stav proti nesvědomité a vyděračné spekulaci bur
sovní, jejíž důsledek jest neslýchané zdražo
vání životních potřeb lidu dělnénl a
ubíjení malého živaostníka, který ceny
svých výrobků r sonlad a vysokými cenami mate
riálu uvósti nemůže, což jeho existenci nataě ni
čiti musí. Jaouce závislí v nákupuod diktátu vel
kého kapitálu, buranvních to maklérů, děláme
těmto bezděčné otroky a proto spravedlivý hněv
lidu odneseme vědy my jediní, jsouce a lidem spo
Jeni v úském styku obchodolm. To masí jednou

přestali, a proto povetáráme, bychom v jednéronté s postižpným lidem jako nejvíce postižení
protestovaliproti barsovní lichvě obilní a
to proto a oprávněně, jelikož jest úřední statisti
kou zjištěno, že žně u nás před i za Litavon byly
dobré, že spotřeba jo tímto u nás v Rakousku ú
plně kryta, jestliže vývozu nebude. Aby protest
náš byl slyšen, a účelu dosaženo, zveme a žá
dáme poslance lidu, aby sjezd tento
delegáty svými obeslali a v radě říáské o otev
fer“ canicna přívoza osákaszvývosu

obilin se zasadili. Pekaři, na svá místa!
Nechť kašdé město, každá vos na sjezdu jest za
stoupena! Naše povinnost je jíti slidem, ne němě
naše exis'ence je závislá! Proto kdo nejdes námi,
jde proti nám. A dle toho každého posuzovati bu
deme. Sjezd tento bude podnětem velkého sjezdu
v Praze, v nejbližší dobé „Ústřední Jednotou“
pekařů z Čech, Moravya Slezska svolaného. Sjezd
se odbývá v kolínské aukolovně © neděli dne 24.
listopadu 1907, ve 2 hod. odpoledne, — Pořada
telstvo.

Z Vel. Ouříma. (První sníh na Orlických
horách.) Minalý týden přihoala se k nám chume
lenice a pokryla svým běloskvoucím rubášem celou
krajioa. V přifařené obci Rassdorfn zůstal sníh již
ležeti a jest tudíž naděje, že vbrzku nám bude
popřáno na saních anebo na lyžích se projeti. Hle
— 1 ta zíma má pro nás „horaly“ své krásy a
zajímavosti. :

Z Mříčné. Náš „Sokol“ oznámil na c. k.
okr. hejtmanství valnou hromada na 2. hod. odp.
v neděli dne 17. t. m Konala se však jen před
náška o volné myšlence, ku které si pozval jaké
hosi mladíčka jménem JUC. Arthur Kladivo z Prahy.
Všickni byli zvědaví, co asi volného pronese, a
čím nás poučí. Jaké však bylo udivení a zároveň
rozhořčení přítomných katolíků, když hned z po
čátku začal tapit katolictvo. Hlavní jeho šlágry
byly: Katolicismus je nemravnost, neštěstí českého
národa, kutolický knéz je byrokrat, reakčník, pě
stuje jen moc politickou, katol. církev je nepřítel
kyaí všeho (!!) vadělání, katecheta ve Škole dítky
zuemravňaje. Nastal velký nepokoj a řečník žádán,
aby bo jmenoval jménem; že prý zná jednoho, ale
jmenovati ho nebude. Když však místní duchovní
správce naň dorážel, že prosté lže, když ho jme
novat nebude, zavázal se Bvou ctí, že jméno jebu
do tří dnů výbora „Sokola“ oznámí. Kutecheta
ve škole dělá inspektora, denuucuje v okr. škol.
radě a proto Škola se musí uvolnit od náboženství;
každý učitel má se v každém předmětě pohybovat
volně a nebýti vázán osnovou jako škatalkou;
dítky nesmí ge učiti náboženství, mají volně myalit
o něm a soudit, do kostela 8e netají vodit, zpověď
je znemravňuje, říkají hříchy, kterých se nedo
pustily a proto volní myslitelé usilují o to, aby
náboženství bylo ze úkol vyloučeno; fakulta theo
logická z university též má býti vyloučena, man
šelatví — ulespoň ta nešťastná — za rozlačitelná
prohlášena. Citoval Nitacbea a četl v předkladě,
jací katoličtí kačží jsou (hnusno to říci). A proto
každý myslící člověk musí z katolické církve vy
atoupiti, jelikož ona nestrpí volné myšlení. Pro
veliký nepokoj spěšně uakončil, načež vystoupil
místní duch. správce a mocnými slovy všecky ty
urážky katol. církve a kněžstva odsoudil, začež
mu všíckni přítomní až na evangelíky a duchaře
(takó katolíky) blahopřáli.

Ze Zbrasiavie. O svatbě p. učitele Ro
bovského se sl. M. Brožovou nu Matici 5 K, a
sbírkou sl. Šťastné a Myslivečkové o svatbě p.
Aut. Boněky se el. Josefou Semerádovou vybráno
10 K 4 b.

Z Kutnobkorska. Ačkoliv k volbám do
zemského sněmu jest ještě hodně daleko — majíť
prý býti vypsány až ko konci března příštího roku
—přece již u nás proskakojí řeči © kandidátech,
kteří buď sami neb důvěrou vohčů budou k úřadu
zástupce lidu se hlásiti. A imezi těmi proskakuje
i jméno při říšských volbách na Čáslavsku a
Chrudimsku propadlého agrárního kandidáta pana
Havelky z Ronova. Aspoň pro něho už prý při
pravoje půdu náš zástupce na radé říšskép. Švejk
ze Sv. Kateřiny. Nevíme sice, jsou-li pravdivy tyto
se zákulicí''proskakující zprávy, ale donfáme, že
pravdivy nebadou, neboť snad na Kotnohorsku a
Čáslavaku s oím spojeném nušlo by se dosti jiných
vhodných kandidátů rolniků-katolíků, kteří by mohl:
s také povolání byli zastapovati naš okres. Či už
naši katoličtí rolníci 86 považují opravdu za tak
méněcenné, že každou trochu lepší a významnější
fankci veřejnou musí svěřovati evangelíkům? Což
toho není dost 'posaváde? Myslíme, že funkce,
které zastávají spoluobčané evang vyznání, vyváží
daleko více, než by jim percentuelné příslušelo,
když béřeme nejspravedlivější a úplně tolerantní
měřítko statistické © Mínění toto nediktaje nám
enad náboženská nesnášelivost, té jame dalecí,
ale zdravý rozum a pak i ony steaky, které za
slechli jsme již častove apolečnosti roloíků a které
ovšem vidycky jsou nejpraděí, až když je — po
všem. —

Z Kutné Hory. Rozrašujícízpráva roz
létla se v minalých dnechpo Kutné Hoře, že boří
továrne p. Tačka a že jest náš skvost, chrám av.
Panny Barbory v nebezpečí. Buhudíky ukázala se
pověst ta planou. V továrné p. Tučka chytil ben
sin, ale přihvátavšími vojíny z protějších kasáren
byl požar v krátkosti ubašen, tak že'se ani to
várně nenblížilo.

Ondřej Hilnka do Ústí m.Orl. Ob

našeho města neohrožený bojovník za práva lidu
slovenského dp. P. Oodřej Hliaks, farář ružom
berský, k jehož avítání a posdrava uspořádají

sdražené epolky v Ústí nad O.pod protektorátemměstské rady „Slovenský večírek“, při němž pro
mluvi farář Hlinka „0 kulturních poměrech na
Slovenaku“. Začátek přesné v 8 bodin večer. Vo



dvoraně hotelu Frimlova. Vatapné: Sedadla člalo
vaná 2 K, k stání60 h, dělnickýlístek 20 h
Předprodej lístků v obchodě p. Frant. Vrbického
v Č. Třebovské ulici. Veškerý příjem na vstupném
věnuje se ku podpoře vdov a sirotků po obětech
posledních událostí v Černové na Slovensku.

Wlavmost v Morašicích u Heřma
mova Městce. V neděli dne 10. listopadu od
poledne byla ve farnosti Morašícké mimořádná
slavnost: svěcení nové sochy Nejsv. ardce Pána
Ježíse a uvodení bratrstva Nejsv. Božského ardce
Páně, od J. B. M. odp. «rchního pastýře našeho

duchovního správce zřízeného. Zavítali proto do
Morašic vsdp. bisk. vikář a arciděkan chrodimský
Dr. Josef Mrištík, světitela vldp. P. Ant. Rejzek,
superior T, J. z Hradce Král. jako ředitel slav
nosti a slavnostní kazatel, který již pri ranních
a velkých službách Božích ku věřícím v kázaní
promluvil. Slavnosti byli též přítomni: vldp. Jan
Macbáček, farář v. v. z Proseče, vldp. Antonlu
Brdíček, biskupský notář a farář z Jestbořic,
vlp. Jos. Holemann, kaplan z Heřmanova Městce
a domácí vldp. děkan Otakar Ricbter. Slavnost
započala odpoledne průvodem z farního domu do
chrámu Páně, při čemž neslo osm mládenců, ma
jících bílé šerpy, Bochu Nejsv. Srdce Pána Ježíše
na nosítkách za zpěvu a doprovodu duchovních,

družiček a velkého množství jiných věřících. Povchodu do kostela umístěna socha hned na pěkné
konsole blízko oltáře Nejblahosl. Panny Marie a
po zapění písní k Pánu Ježíši vadp. vikářem slavně
posvěcena. Na to vstoupil na kazatelnu vldp. P.
superior Rejzek. Když byl oznámil věřícím zřízení
bratrstva Nejsv. Srdce Pána Ježíše od Jeho Bisk.
Milosti ve farním chrámu Páně morašickém, vy
světlil nadšenými a přesvědčivými elovy úctu
k Nejsv. BožskémuSrdci Páné, vybídnov věřící
k horlivé účasti na milostech, které bratratvo cti
telům Nejsv. Božského Srdce Páně poskytaje. Po
kázaní poděkoval vadp. vikář zbožné a obětavé
pecí dárkyni sochy 8 doložením, že 8 radostí
přijel pozvání k této slavnosti a přál vňem hoj
nost milostí od Božského srdce Páně. Následovaly
litanie k Božskému srdci Páně před velebnou
Svátosti. Krásná slavnost ukončena chvalozpěvem
Amtrosiánským „Te Deum“ a požehnáním 8 Nej
avětější Svátostí. — Kéž jest tato slavnost farní
kům morašickým k vóčné spáse duší jejich, a kóž
četným vatoopením ve sv. bratrstvo stanou da
vroucími ctiteli Božského Srdce Pána Ježíše! —
Sluší ještě dodati, že socha byla pracována v u
měleckém závodě sochařekém a řezbářském pro
práce kostelní synů p. Petra Buška v Sychrovělu
Turnova; jest 140 cm vysoká, velmi pěkná 4v

jící závod ten zaslahuje vřelého odporučení.

a skupina Všeodborového sdružení (organisace)
oznamuje svým členům a příznivcům spolku, že
spolková místnost od 16. listopadu 1907 se nyní
nachází v X. okresu, Gellertplatz číslo 2. v ho
stinci u pana Záruby. — Veřejná upolková schůze
všeodborového edrožení křest. děllictva českoslo
vanského koná se v néděli dne 24. listopadu o
7. hod. večer ve spolkové místnosti, X. okres,
Gellertplata číslo 2. Mluviti bude p. říšský a
zemský poslanec Kadlčák: „O důležitosti naší
organisace na základě křesťanském“, Žádámo členy
všech skupin a příznivce naše, by této první naší
veřejné schůze co nejvíce se súčastnili. Výbor.

Třetí edbor Jednoty sv. Hethoděje,
spolek k vydržování českých bohoslužeb v X. okr.
vídeňském (spolková místnost: X. Gellertplats 2.),
pořádá v neděli dne 1. prosince 1907 v růžových
dvoranách X., Favoritenetrasse 89., divadelní před
stavení „Hermenegild“, syn Leovigilda, krále
Visigothů, pro svou víra mučedník. Trachlohra
v pěti jednáních od P. K. Poréea T. J, zčeštil
vdp. P. A. Rejsek T. J. Meziaktí budou vyplněna
hudbou pana V. Přichystala. Hra řídí p. Aug.
Šrajer. Zatátek o 1. bod. odpoledne. Vstupné
s národním kolkem: I. místa v předprodeji 62 h,
u pokladny 72 h, II. místa v předprodeji 42 hb,u
pokladoy 52 bh. Výtěžek připadne na účely spol
kové. Vatupenky v předprodeji lze obdržeti ve
spolkové mfstoosti X. Gellertplatz 2, u p. V. Va
lenty, holiče, X. Eugengasse 37 a u všech pánů
2 výbora. — Příští divadelní představení bude
dne 26. prosince t. r. v den sv. Štěpána.

Pěvecko-hudobní čtomář. spelek
Doubravam v Chotěboři pořádá v sobotu,
dne 23. listopadu r. -1907 Ceocilskou zábavu v hc
telu pana Václ. Firkošného. Začátek o půl 8. hod.
Po programu volná zábava. Vstupné pro osobu I
koruna, rodina K 2:40.

Drubý akt aféry Lhota-Teplý skon
čen. Dne 16. t. m. přisouzeno dr. Lhotovi 8 daní
vězení, coš proměněno vzhledem k jehu postavení
v pokuto 800 K. Dále odsousen k náhraděútrat
a bolestného v obnosu 1186 K. Jeho-obhájce dr.
Bebauer obldeil odvolání v příčině viny a soukrc=
moprávních nároků, státní zástupce zase co do

před c. k. krajským soudem.AAS

Různé zprávy.
Hemeorandumkatolického kněžšstva

v příčně ubněteného Slováetra. Po doě 8 Ondřejem Hlinkou vypracováno a biskupům
ve Vídni sbromážděnýmzasláno toto memorandam:
NNejdůstojnější episkopáte rakouský, shromážděný
na biskapské konferenci ve Vídni! My, české du
chovenstvo, vyslechnuvše na přátelské schůzce
v Praze dne 16. t. m. řeč slovenskébo kučze vdp.

venskóho, jenž, věren víře otců a církví římsko
katolické, jen právě v ducha víry své domábá se
práva jazyka svého, a jen proto vydán jest ber
měrným útiskům aži násilné smrti — vyslechnuvše
dále smutné zprávy o bezprávné a hrůzné perse
kuci ideálního vlasteneckého kněze a faráře jejich,
Andreje Hlinky, a to z toho toliko důvodu, že
jako věrný pastýř avěřené farnosti dává na obranu
práv lidu svého statky i život svůj, žádáme nej
uctivěji a nejanažněji: Nejdůstojnější episkopáte
rakouský, zvláště slovanský, račiž Be vší vrouc
nosti a mocným vlivem důstojenatví svatého ujmouti
se záležitostí slovenského lidu a zvláště faráře
jeho Andreje Hlinky, záležitosti, která badí již
neblahou sensaci v celém vzdělaném světě a která
valně obrožuje církev a víru v očích evropské in
telligence, ochromujíc všecku čiunost slovanského
kněžstva a vydávajíc je na pospas posměchu a
hanby těch, kteří zaměnili dosavadní heslo „Los
von Rom !“ za strašlivější heslo : „Loa von Gott I“

Nejdůstojnější episkopáte rakouský, zvláště
slovanský, račiž vymoci u nejdůstojnější nunciatury
vídeňské, aby konečně vdp. Andrej Hlinka, inve
stovaný farář po právu kanonickém, slyšán byl
v soudu náležitém, a aby — až nevipa jeho, jak
v Boba pevně věříme a dovfáme, bude nesporně
prokázána, nespravedlivá potupa 8 něho byla
sňata a on lidu svému, dobrému katolickému lidu
slovenskému, byl navrácen na prospěch víry ka
tolické a církve, naší svaté matky. — Spolu nej
uctivěji prohlašujeme, še věc slovenského a spolu
oltářního bratra svého Andreje Hlinky český klerus
vzal za svou a memorandam, podepsané českým
vlasteneckým kněžstvem, podá skrze nejdůstojnější
nonejsturu vídeňskou k svému nejvyššímu pastýři,
sv. Otci, náměstku Krista Spasitele, o němži jeho
nepřátelům bylo dozoati : „Mistře, víme, že pravdu
mlovíš, nebo nebledíš na osobu lidekou.“ — Vté
víře, že náměstek Kristův chce dáti i tomu po
elednímu svómu synu to, což jeho jest: právo a
kněžskou čest, učinili jame tento krok vážný po
náležité rozvaze a doufáme, že nejdůstojnější epi

o neznenzná, nýbrž o něm jako o projevu ide
' mysli a opravdové lásky křestanské radostně

ide zpráva slyšeti, a jej ve jménu Božímúsilně

a více než 100 shromážděných kněží v Praze
dne 16. listopadu: Alois Svojsík, kaplan v Praze,
Xav. Dvořák, prof. v Praze.

VI. všeobecný rakomský sjezd ka
telický zahájen v sobotu odpoledne ve Vídni za
velké slávy a obrovského účastenství ze všech
vratev a ze všech zemí, Lesku dodali sjezdu kar
dinálové, arcibiskupové a biskupové na konferen
cích biskupských právě ve Vídni sbromáždění.
Sjezd zabájil předseda ústř. výboru katol. hrabě
Sylva Taronca. Významným by'o uvítání účastníků
dr. Luegrem, jenž svým požadavkem, aby univer
sitám vrácen byl katolický ráz, způsobili poplach
v německém táboře. Všecky něm. liberální strany
problašují odtud válku křesťanským sociálům.
Drubý den sjezdu věnován byl poradám odbor.
vým. Na počest účastníků sjezdu uspořádal dr.
Lnegr v neděli alavoostní večer na radnici, jehož
se účastnilo na 1200 osob. Třetí den sjezdu na
velké schůzi v sálech žofinských referovali K.
Schwechler ze Št. Hradce a P. V. Kolb o tisku a
kolportáži. Odpoledne jednalo se na schůzi 0 or
Ganieaci katol. čen a rachu odpadlickém. Ve aluv
postní schůzi večerní promluvil říš. poslanec dr.
Šusteršič o náboženství a veřejném životě, prof.
dr. Hilgereiner o svobodné vědě. Čtvrtý den dop.
referoval M5.posl" Lang o škole:národní, říš. posl.

scbůsi říš. posl. dr. Stojan pojednal v příčinách
nedostatku kučží, a říš. posl A. Anderle referoval
o tisku a kolportáži. V slavnostní schůzi večerní
kardinál vídeňský dr. Grnecha udělil apoštolské

ehnání, načež P. Andlan T. J. promluvil o
istorickém významu katol. víry pro národy pod

žozlem hababurakým a zem. hejtman vorarlberský
Rhomberg mluvil přesvědčivě,jak katolíci rakouští
bez rozdílu národnosti mají utvořit pevný šik na
ochranu svých katol. zájmů. Zdařilý tento ejezd
pak předsedou dr. Fuchgem ukončen. — Příště o
sjezdu pojednáme více.

Bozklad v pelské stramě soc. de
mokratieké v Ledši. Sociální demokracie
pozbývá svó přítašlivosti. Poslední volby do říšské
dumy dokazují to jasně. Při minulých volbách zvo
leao bylo do dumy 55 soc -demokratických po
slanců, při volbách nynějších sotva 12. Mnoho
Organicačí soc -demokratických zaniká, Příčiny to
boto úpadku poznáváme částečně z vyhlášky uve

Praví se v něm: „Děloictvo chová se úplně Jho

tějším jest, že mezi nimi bylo mnoho lidí bezcba
rakterních, kteří sledovali jen své osobní cíle «
pokladnu strany za své osobní vlastnictví pokládali.
Polovice příjmů byla zpronevěřena. Bylo užíváno
strašného terroru, a ani spojení se eprostými lu
piči nebylo organisaci soc.-demokratické dosti
patným. Mnozí členové, kteří mělí veliký vliv
v organisacích, zapomenuli se tak daleko, že bez
svolení ústředního vedení na 8vou vlastní pěst
oloupili železničního pokladníka v Lodži o 22000
rublů.“ — Věru poučné to přiznání! Jen že se
děje nyní z nouze. Socialisté polátí mohli už dávno
8e ozvati proti eurovému banditatví, provozora
nému oa pokojném obyvetelstvu. A když rudá
strana páchala v Lodži břícby nejčernější, čeští
soudruzi na ai vybírali příspěvky. Pozorahodno
jest, že z dřívějších 6Ď rudých poslanců sociální
demokracie tak malý zlomek jich zachovala při
volbách nynějších. Patrno, že rudí vůdcové těžili
nejvíce z ueuvědomělosti dav. Aby pak lidé
prostomyslní prohlédli, o to se postarali rudí srým
terroriamem, uepoctivostí a sobectvím nejvíce sami.
v Německu dostali socialisté za své skutky od
lidupři volbách odpověď až příliš udmítavou, oyní
to začíná již i jinde; štěstí, že Poláci měli píle
žitost prodělati sociální přerod tempem rychlejším
než jinde. Proto také vystřízlivěli dříve neš leckde
v Čechách.

1. Politický klub křesťan.-sociální
pro král. České nidlem v Praze na sró
valné hromadě, odbývané 17. listopada t. r., pro
jevil jednohlasně neobroženému bojovníku za vol
nost katolických Slováků p Andreji Hlinkovi své
nejvřelejší sympatie a přispěl ve prospěch ubo
hých obětí maďarského násilí v Čeraové po u8po
řádání sbírky obnosem 10 K.

Banka Slavia. Jest potěšitelno,že důle
žitá myšlenka pojišťování životního ujímá s8 v po
sledních letech značně také v českém obecenstvu,
které při tom obrací k domácím ústavům pojišťo
vacím čím dále větší pozornost. Tím znamenitou
měrou pomáhá uplatňovati pronikavý národohospo
dářaký význam českých pojišťoven, jenž spočívá
v tom, že ústavy ty ukládají jmění své výhradně
v našich hodnotách pupilarních a neodoášejí tudíž
českých peněz do rozmanitých cizích zúrokovacích
podniků © Poslání to věrně a čerstvě vykonává
zejména největší náš ústav pojišťovací, banka
Slavia, která rozvojem svým pronikla již do po
předí pojišťoven rakouských, a co zmíněného vý
znamu národobospodářského se týče, plní poalání
své dokonale tím. že všechny ty veliké miliony ze
svého imposantního jmění, určená k zužitkování
v cenných papírech, výhradně ukládá v bodnotách
domácích. O velikém rozkvětu banky Slavie svědčí
hlavné také to, ža se k ní blásí stále lepší vratra
pojištěnců, což má pro prosperitu ústavu daleko
sáhlý význam. Tak na př. letos v měsících lednu
až říjnu přihlásilo se k životnímu pojištění u
banky Slavie celkem 6584 osob na kapitál K
22,242.79440, z nichž bylo přijato 5.022 členů
a kapitálem K 18,755.607-40.

Příznivce Ceeků vídeňských. Morav
ský volkostatkář hr. Seilern věnoral na český dům
ve Vídni 10.000 K.

Proč katoličtí poslanel mošil do
eposicef Stalo so tak v nájma všenárodním,ros
bodli se pro podporu Práška nikoli na prospěch svůj
jako strany; to lehce každý uzná, kdo čte neaprave
dlivé a nízké útoky sgrárních listů proti katolictvu
nafemu. Sám list Union (Politik) nepsal v č. 840.:
„Opravdu důstojnou ba sávidění hodnou roli hrála
v průběhu krise strana katolicko-národní vedená drem
Hrubanem. Nesištná, jen pro dobro svého národa sa
ujetá snažil- se atále přispívat k rozuzlení krise a
smírnění strannických protiv a rozhodla se konečně
podporovat loyálně pana Práška jako ministra kra
jane, když jí bylo dáno ujištění, še vůdce strany
agrární bude ministrem celého českého národa a ne
jenom ministrem etrany. Dra Hrubanoví a jeho straně
bylo jak od agrárníků, tak od mladočechů vysloveno
sasloušené úznání“. — Dovedou jiné strany, tolik vy
křikojící své vlastenectví a. srádcující katolíky, ve
prospěch národního celku tolik se zepřítí jsko strana
katolická?

Zadluženost měst s vlastním sta
tutema. Vídeň mé dlabů 682 milionů koran, Praha
108 milionů, Brno 80 millionů, Lvov 80 millionů K.
Přirážek k domovní dani infovní platí: Zoojmo 190
proderit, Uh. Hradiště 180, Frýdek 178, Trident 141,
Kroměříš 180, Opava 107, Preha 85, Jiblava 84, Brno
89, Vídeň 53. — Chbadinství atélo r. 1008 ve Vídní
41'/, mil., v Praze 1'/, mil., v Broě 860 tisíc, v Kro
měřiši 37 tislo, v Prostějově 14 tiafe. Obecné školství
ve Vídai 20 millionů, v Praze 681 tisíc, v Brně 1,
mil., v Kroměříši 140 tislo, v Olomouci 256 tisfe,
v Prostějově 161 tialo.

Smichevskiý pivovar vyplácíletos471,

dividendy. A pak če jest ale, kdyš se tolik piva vyPije! —

„Číisteta" maaďarství dobře dá se také
usouditi srovnáním počtu žáků gymnaeiálnícha uni
versitních oo se náboženství týče. Ne 100.000 oby
vatel připadá pravoslavných 149 šáků ne střední
školy, 16 na university, sjednocených 15A na střední

387 a dý, kalvínů
877 a 68, luteránů 467 a 76, šidů 1785 a 439. Ze
205 středních škol v Uhrách je jich 84, kde didé pře
vyšojí nejčetnější konfesi v semi, katolíky. Mezi "
obchodními školami je jich 37, na nichš šidé mají
většinu. Na universitách mají didé 84:4 proc., ne
technice 40-7 proo.s na zvěrolékařské škole dokonoe
566 proo. všeho dactra| Tedy ne. od oárodností, ale



od fit, kježíse za národnostovšemnepočítajía drší
sov Ó rý, Mrosí Maďarů největší nebezpečí.
Ale zatím bo nechtějí a nesmějí viděti

Francouzské kněžstvo v bídě. Frau
couzská obec Lausamne podle, příkladu jiných
obcí zvolila si svého faráře obecním písafem, aby
mo sepoň něčím přispěla kvýšivě. — A zednářské
vláda francousská mne si spokojeně ruce.

Namý šld. Die peohlášeníděkanalókařské
fakulty štyrskohradeoktédr. Krateza jest ve Vídní
na 2000 lékařů, mezi nimiž 1108—1200 žídů. —
Záplava židovská“na šach stramách

Kosteb ma vpmělruti. V Hbudnicšn. L.
jest proboštký kostel vzáené ceny-otavitpiské, se po
malu pustre tak, že věře lze-sr diel čbDĚcDpo

dobného jestjá v nypějšíc století wofnóho. Takřkapřed očima hé utšste rotpadíníšvě tu stačyněl..
A patron kníže F. Z4. Lobkovic jsko by nic. Ač tu
obecní úřad dite Riiifnité ve smydly neltinovený

196. stav! P maart pationátofaim“úbdu) aby
Střecby obou věší kostelních ihiied dal snósti a omítku,
sojméma římsy, pokod spadnutím hrozí, ihnedotloaci
s odetraniti, aby tak zamezeno bylo nebezpečenatví,
jež by zřícením věšní etřechy, neb omítky nebo římsy
některé mohlo nastati. Kdo vinon, še kostel tak děsně
spustil?

Ne prospěch rolnictva. Dvůrv Ostrově
u Blanska na Moravědnem 1. listopadu t. r. přešel
v ruce rolnické společnosti, která jej pronajala alidu
horekéma do nájmu bez výdělku přenechala. V minu
lých dnech se panská pole rozměřovaln. Slavnostní
oderzdání dvora do rakou rolníků bude 24.t.m. Své
pomocný podnik tento zahájili a provedli členové katol.
spolku českého rolnictva na Moravě v čele s poslan
cem Šamalíkom.

Koreptve. Každoročněaloví se v celé Evropě
n8 14 milionů koroptví. Z toho připadá na Rakousko
Uhefsko asi 2 a půl, na Němocko 8, na Francii též
asi 8 miliony, ostatní je rozdělenona druhé státy.

Divadla. V Paříši připadnejedno divadlo na
32.000 obyvatel, v Berlíně na 81.000, v Bordeaux
na 69000, + Budapešti na 85.000, v Hamburku na
114.000, ve Vídni na 188000, v Londýně na 146000,
v Katanii na 9800, ve Florencii na 16000, v Bologni
na 20.000, v Benátkách na 24.000, v Miláně a Toriné
na 30.000 a v Řířně na 31.000.

Prospěje sobě I somsedům každýho
opodář, seje-lí plodiny do pole čistého, nezeplevele
aého. Tobo se docílí mělkou podmítkou hned po
sklizni. Když se podmítka zevléčí a poválí, sklíčí
plevel a zničí se psk orbou následující. Ale i na pa
etvinách, v příkopech, ba mezích a ouvratích, po
návsí a hrázích třeba všude pilně hubit plevel, neboť
dosraje-li, vichor, vode, ptáci s zvěř daleko jej ros
nášejí a saplovelí celé okolí. Abychom plevele sami
nerozmnožovali, plevy ani 72 bumna ani na hnůj ne
sypme, nýbrž kompostem soičme. Též osiva bez čištění
důkledným čističem nssejme. Zomáků a plodů nahni
lých, skašených, košťálů atd. moudrý bospodář na poli
meneché, nýbrš spálí na místě a zničí tím zhoubné
škůdce i jejich zárodky.

Kamziel. Kašdý kamsík umí výborně ská
kati. Skočí, aniš se rosběbno, a místa, kde třeba ležel,
2 aš 2 a půl metra daleko. Skok do dálky 6—6 metrů,
do výšky tři metry je něco docela obyčejného, a po
třebaje k tomu náběb jen několika málo kroků. M
ee zadrdeti na skále, má-li jen několik pretů širokou
hranu, a proto skáče po skalách, které se sdají býti
úplně kolmé. Velmi zřídka je viděti bílého kamsíka,
a toho šádný střelec nezastřelí, neboť je pověra, kdyby
tak učinil, že zemře. Kamzíci jsou velmi otužilí proti
simě. Je-li i největší sima, lehnoa si všdy na místo,
odkud je volný rozhled, ať je tam sebo větší vichor.

Krtky vypudíme z mist novhodných
kdyš do noru dáme kousek karbidu. Vlhkem vyvine
ee plyn, kterýž jako acetylén proniká chodbami a
krtka vypudí.

Nesázejme ovocných stromů odli
atopada -do Mřesns: Šíatpě-soujímojí'a Sleaho-chabě
60 vyvinují. V mítařjší "polono vbuď v říjnu vysaza
jeme stromy, aby se do zimy ujaly, snebo počkejmo
do březne, kdy nejlépe se všecky stromy ojímají a
nejlépo rostou. Keře bobulovité: sratka © meruzalka
jiš v srpnu nelné a proto nejlépe Ise prořezávat, oře
sávat a přesesovat trey v době klidu, t. j. v září a
díjnu.

(Zasláno.)

dlav. sdrašení ochotaiokému „Tyl“, svláště obětavému

lovi. Umění, ješ vnesli v náš večer, techová v nás
trvalou vapomínku. Náš dík budiš vysloven alarné
„nčatské radě se prominutí poplatků za plyn a di
«adlo, psnu B. E. Tolmanovi za ochotné obstarání
-předprodeje lístků a všem, kteří ku sdaru jskýmkoli
spůsobem přispěli.

Večerem v kadém směru sdařilým sískác byl
Matici slašný ak.

V Mradci Erátoré, vItetopadu 4907.

——, hrabu K 3400—34—, ov. K 6230—700

K 38—06—, wp! K 24600—38—, K22-00—30:00 bramborů K- 400—3-20, 1 hl je odšho
semene bílého K —— ruského K —00——— te
mínka čaze., | ————, 1hl. jetelového ———
měku K 48-00—,IněnéhosemeneK 00-——00—, 100
kg lisných otrab K 14-40—00—, 100 kg přeničných
otrub 1400—00—, 1 kg másle čerstrého K 312
—2 89, 1 kg másle. převařeného K —00 —,
1 bg vádla vepřového K 164— 1993, 1 kg tvaroha K
036-—0*32,1 vejce K 0'07—0'08, 1 kopa okurek KO —
0-00, 1 kopa zelí K 400 — 700, 1 kopa kapusty
B 100—200, 1 pytel cibule K 4:00—4'20, kopa drob.
zeleniny K 1:00—3'00, 1 kopa mrkve K1 00— 160,
1 bedka hrošek K 06 — 00—, 1 bečka šrostek
K 00—860, 1 beta jablek K 00'00—6-— Na týd. obilní
těly v Hradci Králové dne 16. listop. 1907 odbývaný
přivezené bylo: 1) ohilí: pěemice 372 hoktol., dita
310. ječtněně: 533, osmy 393, prosa 0, vikve 3, hra

VaranyaDaron
VáclarPoášk Tdra L

Dopdručuje se ku
a stavbě varban v kaž

dém rozměru, nejmo

dernějších soustav

(pueumatických i ele

ktropneumatických-)

cha 1, čočky "—, jahel 37, krap 00, jetelov. semínka Harmonium sil
0 Inčnélh semase0, máku 10. — 3.) Zoleniny: néhoa lahodného hl
stlí 472 kop, okurek © op, kapnsty 67. kop, cibule pá VABU
81 pytlů, drob. seleniny 51 bl, mrkve 27 hl; | od 160Kvýše. Opravy
brambor 54 hl, salátu 00 kop. — 3) Oroos: jablek | | —- varban Se provádějí
117 hl, hrodek O bl, drostek beček 0. — 4) Drob

dobytka: vepřů 4 kasy, podavindat 730 kusů, kůzlat0 kosů.

v době nejkratší.

Plány a rozpočty na požádání zdarma.

vě vysoké, užší

výkladní

skříně ::
levně se prodají.

Bag- Bližší sdělí administrace t. I. be

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kvinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str, 32)

dostati Ise 1 kus za 3 hal, — 50 kusů
za l K

wblskupské knihtiskárně
v Hradoi Králové.

Kupte si důležitý spis:

Karel IM.
jako křesťana vlastenec.

Plše Jiří Babula Cena 3 K.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna v Hradci KrálovéECXlelier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
FĚTIDOMÍ C. 286.

Doporučuje se slušně P. T. ducho
venstvu k provedení oměleckých prací,
jako: oltářů, kazatolen, křtitelnic, spo
vědmic, Božích hrobů, křížových cest
v rellefech, soch dvětců, krucifiksů,

rámůatd.atd. z »Časových Uvah« doporučujeme
" nyní k horlivému čtení a šíření zvláště tytom na spisy:

Oprav obnovuje staré
kootolnípráce. Ee o sjezdě českoslovanskýchatolíků v Hradci Králové.

(V knížce té uvedeny jsoh vŠěďky velice po
učné přednášky řečníků.) — Cóna 24 hal.

Husité jindy a nyní.
Cena 24 hal.

Zdomácnosti sociálních demokratů.
Dva díly po 16 hal., dohromady za 32 hal.
Brožury ty vrhají ostré světlo na neupřímnost,
sobectví a Švindle sociálních demokratů. (Oba

díly vyšly již ve druhém vydání.)

Svobodná škola.
Cena 8 haléřů.

Manželství přirozené a svátostné.
Cena 8 haléřů.

Útok prof. Masaryka na církev ka
tolickou.

Výkresy a rozpočlyna požádání.

Rozšiřujte

Časové
l

úvahy!!,
"

AZE Cena 32 hal Jest to velicepraktickýobranný

a oo sky od "o + spisprotirůznýmpomluvámka oké olrkvo,ješ" rávě v nynějším čase z úst našichproti

NĚ | ohařakýa řesbářský. p V mčasezúst hašichp
Pisárna a dílny na Letné čislo O18—VIl- Pro katolíka, který chce se zdárným výaleďkém hájíti "ha véřejných schftzích a proti

nepřátelakému tisku svoji církev, jest četba
těchtošpist nuthá.
Při hromadných objednávkách spisů zde udaných

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

Bolíčty ae: BOKJrdky,ro, kdes
k |E apnea

s V Hradoi Králové,dadre-Matof: M07. T
K 1780—10 00, ita K 1680—1760, ječme

11-30—18'30,prossK 13:00—1000, vikro K 18—

Dromí Z a dě 4 p uje se značná sleva. — Obj návky obratem
promo)Kol řažačkyhodící se Sa uarby. vyřídíadministrace „Časových vah" v Hradei
Půrodní nákrésy, cenník 4 rozpočty bexpistné a Králové.

ko. hakoLA BT
a kostelnách nařízení.

sm © Výtečný naků organisagní kalendář ost pomůdojí dobrou

. kry m,duch m ilaikéhěKkaždý© mneo"do o kno. Z děshujeho vy, " = politkar.
Dr. Fr. Řeyl.— O organleaci kát le. '—

+Rádee v sáležitoatech razovÝChZS noo mládeže.M.. Simaňazká. —. inství.D "Vůbec90 "různých
praktickýchARE oD Eah kneďvolit Tovná,AE. 00 bel.

a poštou 1 K (může se zaslat ve známkách). , Přiodebrání
4 nejméně 12 ex. za 80 hal. ža eX Objedňávky vyřídí obráťem

anisd o. Jos.Pólákv Hradet:Královév Adalbertihu
a aneb-Biskupská v Hradci Kůál.Úrg
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Klobouky ;
- čepice,

kožešiny,
papuče (s kotvou),
galoše (trojhran).

na skladě má za nejmírnější ceny

Jos. Dvořáček,
závod kloboučnický v Hradci Král

83. Palackéhotřída. 83.
209000000000000000000000

$
J. F. LANGHANS,

c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové.

Speoialita
závodu

Fotoglovní »DO pb“
605 „eu

Přijmuti provésti možno po
celou zimní sezonu

vkaždé hodině večerní.
Výsledky skvělé, od snímek při denním

světle k nerozeznání.

V místě bez konkurence.

OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

bradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8"

Y plochých arších při odebírce nejméně50kusůfrankoza 20K, 100
kusů za 40 K.

brožovaný©..<. ©« +*
vázaný v poloplátně . .
vázaný v celoplátně —. . . .
vázaný v celoplátně se zlaceným

6m. .- . -< © + 4 U

vydání na velinovém papíře vá

nem tah Von .soenýmK 410

OBE“ 3; coičtncípanemNÍ
soh +7álen.o *

Užívání „Oltáře“ J. M.

A MmažŤřízem.o.

(Viz Ordin. list čís, 1. r. 1904.)

Biskupská kmihtiskárna,

SKVOSTRÉ VAROČNÍ DARYI
FONOGRAFY « GRAMOFONY

H-JARUSEK a 5POL BRNO
Nejdokonalejší gramofony a fonoprafy. =

Žádejte „Jaruškovy Besedy'í

A IOKIÍCŘÍÁÍÁÍÁÍÍÍ ÁÍCÍCÍLÍC

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích van =
EB“ o kamny I bez nich UB

firmy

NÍ
l

"Biskupská jknihtiskámna v Hradci Králové
nabízí školní knibjy: ©

l. Malý katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 bh.

2. Střední katechismus
katolického náboženství

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

3. Volký katochismus
katolickéhonáboženství. JZosef Komárek,

Cena 1 výtisku vázaného 80 h. závod klempiřský,zařizováníplyno- a vodo
Katechimy jsou schválenyna valné schůsí diskupů ra- ' vodů, hromosvodů, plvních tiakostrojů atd.jeh ve idme9. dubna 1894. i

kouakýcho 1 v Hradci Králové,Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladus 189/,slevouprotihotovémuzaplacení, Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenniky zdarma w franko.Rozdf'ení sků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. školních rad, nýbrž za 11

.—..——.—....—"—sz>
lístků — ješ po jed 1 j Halušn .
světlenímdokažléhovýtisků= vydajínež výtiskypů.

První česká křesť.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

podného druho katechismu prochudé. Dle poměru, v jakém

Látky všeho druhu,

atechismů pro tu kterou Škuluzakoupeno, acela spravad
jvě dostane se poměrný počet (přes 18%/,)pro tatéž školu

ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České,

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko
a požadojí se nazpět jeo teokráte, nebylo-li nic
objednáno.

Nl

zdarma pro chudé.

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

Nábytek
na splátky

5 ul. měsíčněna každou stanici dudává

c. a k. dvorní továrna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ
EHradeoKrálové,

proti hotelu „Merkor“,

—: Cenniky a prospekty zdarma a franko. :—

(ME* Vhodné "E

dárky vánoční a novoroční
za ceny značně snížené.

Nelekejte se

vydání, spojeného 6 výzdobou
vánočoího stromečku. — Za
ceny značně AnÍžené nakou
píte překrásné svíčičky, avi
cinky a roztomilé kovové
ozdoby v závodě Josefa
Jelínka, mydlářena pod
slni a přesvědčíte ne, že není

příčiny obávati se

+: drahoty. ::

9000000000 90009000000

UHLÍ
(AZCC

|
n
| Pro P.T.

Přímé dohodnatí žádoucno.

vagony při cenách nejlevnějších.

VIKTOR ČEJKA,
sklad uhlí a dříví

v Plotištích u Hradee Král.
OP> Též doporučuji svůj hojně zásobený sklad

dřiví palivového, měkkéhoi tvrdého.ij

— Vydavatel a zodpovědný rodakior Antenia Poohmen. —Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král



Školská hlídka.
Plše M.C.

Osvětový spolek pro hořejší Uhry — (Welvi
deki magyar kózmůvelčdosi egyestlet), lidově
„Femka“ svaný, instituce vládou k rychlejšímu
pomadarštění Slováků zřízená, v čisnosti své sřejmě
klesá — pomalu, ale bezpečně. Ke eti Slováků
slouží, že Femka přes vládní přízeň a jmění, ob
nášející 262.411 K, nemůše zapustiti kořenů tak
pevných, aby zřejmé mohutaěla. V počátcích své
„blahodárné činnosti“ měla Femka 60 dětských
sahrádek, daes stěží udržuje jich 36. Čítárny, jež
vydržuje s ohromnými peněžními obětmi počtem

asi 101, jsou pásli snad jen ohřát někdo domich se jde. loni dobrovolně zavřela 17 tako
vých lidových čítáren, poněvadž samy mistaí od
bory doznaly ve veřejných listech, še nevykoná
vají žádného vlivu na Slováky. Femka má 7437
členů, ale víc neš polovička dlužna je příspěvky
jiš od „narození“ jejího. Jaké musily by býti její
fondy, kdyby tak všichni řádně platili|

Pasivná resistence učitelstva v Humpolci.
Místní školní rada v Humpolci odepřela místnímu
učitelstva dovolenou, aby 17. října zúčastnilo se
odpoledne jedaání Budče v Hampolci; organisc
vané očitelstvo vidí v tom neomluvitelné jednání,
ješ nutně musí vésti k pasivní resistencí učiteletva
humpoleckého.

Reforma středních škol provedena byla právě
ve Švédsku. Říšský sněm švédský vyřídil právě
předlohu o reformě střední školy na moderním
základě. Učel střední školy vymezen takto: Vše
obecné občanské vzdělání. Základy k dalšímu vzdě
lání vědeckému. Středoí škola rozdělena jest na
dvě kategorie: reálku a gymnasium, k sobě se
připínající. Heálkou se studium započne; jest to
nitší pětitřídní střední škola bez latiny. V této
škole podá se asi jako v našich čtyřtřídkách mě
šťanských ucelené vzdělání pro nižší úředníky
drah, pošt, berních úřadů a samosprávných úřed
níků, nebo může se s mí postoupiti do gymnasia.
Toto jest vyšším stupněm střední školy, jest čtyř
třídní buď s latinou nebo e moderními řečmi (bez
latiny a řečtiny). Do reálky přijímají se žáci tře
tiho škol. roku školy obecné (tedy od 9—10 roků).
Absolventi jsou staří 15 nebo 16 let. Vysvědčení
oprávňuje vstup do různých povolání občanských
a do služby státní, aniž 8e musí kdo dříti s ma
taritou, pro mnohého tak bezvýznamnou. Reálka
poskytoje vzdělání venkoncem moderní. Vyučuje
se: Švědátině (řeči a literatuře), dějinám vlasti,
seměpisu, nižší matbematice se zvláštním ohledem
na kupecké a živnostenské potřeby, přírodním
vědám, technologii, první pomoci v nemoci a kre
slení. Kromě toho učí se ještě němčině a v po
sledních dvoa letech angličtině — povinně: nepo
vinně frančtině. Chlapci i dívky jsou stejně pří
pustni do studií. V malých místech dovolena jest
i koedukce. Pětihodinové vyučování jest na jedou
zápřež. Učitelstvo nesmí se věnovati žádnému
vedlejšímu zaměstnání a je boncrováno ročně : ře
ditel 5000 švéd. K, učitel 3000—4000 švéd. K
(1 šv. K — 132 h naší měny); náklad uhražuje
se zvýšeným platem školním, chudí mohou býti
osvobození od platu školního.

Gymnasium není ani školou latinskou ani
reálným gymnasiem. Bezprostředečně připravuje
na studie vysokoško.ské. V prvních třídách učí
se latině; řečtina počíná ve třídě třetí, neučí se
jí však, kdo stodoje matematika. Ve dvou posled
ních třídách mohou žáci semi si voliti předměty,
jež stadovati chtějí. Žáci mohou jeden, nebo dva
předměty (jež však dohromady nesmí čítati Šest
hodin vyučovacích v týdnu) po náležitém ozná
mení na začátku škol. roku, když pro ně nadání
vejsou, nestudovati. Mohou to býti kterékoliv, je
nom ne náboženství a Švédština. Tím dána možnost
studentovi věnovati 8e „svému oblíbenému“ před
mětu plnou měrou. Jak dopadnou asi středoškol
ské porady u nás?

Něměinu sa fečišnu stále ve větší a větší
míře zavádějí do středních škol i ve Francii.

Holandský spolek abstinentních učitelů, nej
větší protialkoholická org+nisace učitelská, dostal
letošním rokem od vlády podpory ku všeobecné
své činnosti 1200 hol. zlatýcha 600,zl. pro kursy,
jež pořádány jsou pro děti a mládež (od 12.—17.
roku). V minulém roce byly takové kursy v Il
městech v počtu 36 padesáti devíti učitelskými o
sobami řízemy a navětíveny 787 účastníky. V U
trechtě bylo 11 kursů se 250 žáky. Tato skupina
byla podpořena i obcí, dostala 200 zlatých. Co
se děje u más v téže záležitosti?

Školská bída Haliče. Velké království toto
se 7 milliomy obyvatelstva věnuje na vyučování s
výchova 18,622.000 K, z nichž 16,631068 K při
padá na školství obecné; to jsou asi 2 K za rok
majednoho obyvatele. Zo 4.769 škol obeonýchje

3.176 škol jednotřídních— 6669,
1.085 <» dvoutřídních — 2279,

33 »| trojtřídních— —19,
287 » | čtyřtřídních— 0609,

95 škol pětitřídních — 020%,
87 » šestitřídních— 018%

l > sedmitřídní
56 > měšťanských— 0129.

V Haliči je 7.934 def. učitelů, kteří dohromady
berou služného 8,145.700 K, a 3.358 (11) učitelů
provisorních repres. služné 2,429.300 K. Definitivní
ačitel má průměrně 1.000 K, provisorní 700 K.
— Neslýchané vykořisťování lidské práce.

Jea 72 učitelů má slažné 2.200 K. Tato
prostá čísla okasují hospodářství haličské v osvě
tovém ohledu v plné nahotě.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.

Soustražnický pomocník Karel Scherbaum
píše v „Chrietlich-soziale Arbeitor-Zeitong“, že
přišel v jedné dílně o práci pro socialisty,
z jiné odešel pro stávku. Konečně ualezl místo
v díloě Willraderově. Tam ma řekl socialisti
cký důvěrník, že bez přistoupení k rudé or
ganisaci nesmí v té dílně pracovati, Scherbaum
prohlásil, že jest jiť v orgavisaci křesťansko
sociální, načež soudrasi řekli, že s oím dělati
nebudou. Na konec mistr Scherbaamovi dc
mlavil, aby k vůli pokoji se dal zapsati. Cha
ďas tedy povolil k zápisu, ale vyjádřil se, že
také setrvává v organisaci katolické. Na chvíli
si zjednal tedy pokoj. Ale druhý den ohlásil
mu důvěrník, že mají soudrazi přísný rozkaz
8 ním dále nepracovati. Scherbaum pracoval
však dále přes protest důvěrníkův; rozkázáno,
aby se dostavil ve středu k výboru, tam že
uslyší ostatní. Před soudoím tribunálem tázal
se Scherbaum předsedy Flatschera, proč nesmí
pracovati. Ten mo lišácky odpověděl: „Vaši
spolupracovníci prohlásili, že s vámi nepracají,
a ta nemohu nic činiti“ — Tak se ukázalo
rudé lišáctví; jeden se vymlouval na druhého.
Důvěrník přece předtím prohlašoval, že jedná
dle rozkaza Flatscherova, který řekl, že práce
bude zastavena, nepropustí-li mistr Scberbauma.
Dělník třikráte se ptal výslovně Flatschera, co
proti němu organisace má a vždy dostal za od
pověď,aby se zeptalspoluděloíků.—Tak zba
běle jednají socialističtí terroristé,

Vsocialistickém časopise „Korrespondent
fór Deutecblands Bachdracker ond Schrift
giesser“ naříkal sazeč, že národně liberální
„Leipziger Neneste Nachrichten“, přes to, že
měly přebytek 90.000 marek, přece daly vydě
lati jednotlivým děloíkům jen o 156 marek
ročně více. Nato odpověděl „Korrespondent“,
aby si radý pisatel povšiml socialistického
listu „Leipziger Volkszeitung“, který v uply
nolém roce z vloženého kapitálu docílil skoro
Šedesátiprocentní dividendy a dodsl: „Na každé
sto marek ulošeného kapitálu bylo dosašeno sisku
šedesáli marek; mají nyní dělníci v „L. V.“, na
tomto požehnání dividend, které svojí prací
spola vydělali, nějaký podíl! Zrovna tak málo,
jako dělníci v „L. N. N.“ ma přebytku obnášejí
cím domněle90.000 M. Kapitalistická politika sde
jako tam. Šedesátiprocentní dividenda není malá
pro list „vyděděných.“

Kladenské „Právo“ napsálo v října: Dne
7. t. m. bylo v Kalivodách u Mšece slaveno
posvícení, a tu se ukázalo, jak se naši orga
nisovaní dovedou „ušlechtile“ bavit. Náhodou
sem přijel jistý řezník z Řenčova a konpil ve
zdejší obci vepře. A tu za všeobecného jásotu
vzata hudba z hospody, obstoupila zakoupe
ného vepře a počalu mu vyhrávati smuteční
pochody a docela i naši národní, každéma a
přímnéma Čechovi tak drahou hymna „Kde
domov můj?“ Na to chtěli rozjaření účastníci
posaditi vepře na přítomný kolotoč a za já
sotu nadějné mládeže jej provázeti.“ Také za
jímavý dokument jemnocitu a vlastenectví lidí
těch, kteří se „vzdělávají“ čtením surových
listů radých. — V témže listé katecheta be
roanský 15. listop. uděluje, jak dopadl žačky,
které rozšiřovaly ve svých třídách socialistický
časopis „Jaro“, tapíce naši víra ; dětem, které
odmítly odbírání tohoto časopisu, nadáva'y
P„klerikálky.“ Jedna školní kolp.rtérka slíbila
požádati jakéhosi Neumanna, aby „dal“ kate
cheta do „Práva lidu“, a ze školy utekla. —
Hezky se ta radá mládež tuží! Statečnost její
roste. Kde může někoho potrestat, tam jest
vtipná a kurážná hned.

„Ostravský Kraj“ 16. t. m. píše: „V zá
palkové továrně v Opavě ztrácely se balíky
zápalek. Bezpečnostní orgány počaly svou čia
nost, navštívily soadruha Míčka a k svému
"utěšení ohledaly, še se na něho zápalky při
tepily. Než milý Míčka zo soudružské lásky
prozradil, že není magoetem sám, nýbrž taký
soudrusi Kořistka, Rapík a Češ, což policisté

důkladném koumání správným soznali.
oněvadš hrozilo nebezpečí, že by červené

magnety mohli i jiné věci vytáhnout, byli pro
poštění s práce. Síla magaetů bude měřena
u soado.“

V Dol. Počernicích tropil o posvícení
dělník Ant. Procbáska povyk. Dělník Karel
Zeman přistoupil k němu a slovy mírnými ho
oapomínal, aby se choval klidně. Ala Pro
cházka na něho proto sanevřel a o půlnoci,
když k tomu našel dosti malichernoo příčina,
vrhl ae na účbo a kopal ho nohama do břicha.
Pak klekl mu na prsa a Skrtil ho. Hosté od
trhbli jej a Zemana prchl k blízkému pokaři,
kde se schoval sa pec. Ale sařivec pronásle
doval ho aš sem a vyhrožoval mu sabitím.
Zeman byl ztýrán tak, že drahého dne zemřel.
Pachatel vymlouval se 18. list. před soudem,
že byl úplně opilý a nic se nepamatoje. Leč
zjištěno, že po čina se vrátil do hostince a
dále popljel. — Byl odsouzen v Prase do těž
kého žaláře na dva roky. — Tak zní zpráva
„Času“ ze dne 19. list. „Čas“ pouze zapomněl
dodati, že rozvzteklený rabiát jest radým kvít
kem ze socialistické zahrádky, jak již našim

čtenářům známo. Kdyby to byl tak křesťanskýsociál |

Horlivý soadrah Vytiska z Litovle na
jednou zmizel. Pak se přišlo na schodek 867 K,

Kulturní hlídka,
Zase skácená velká modla mověry.

Dne 10. měs. květou t.r. měl universitní professor
Reinke v panské sněmovně v Berlíně řeč proti
Haecklovia proti monistickémusvasn. SlovaRein
kova tala monisty do živého. Promlavil biolog na
slovo vzatý, autorita nepředpojatými odborníky
všeobecně uznávaná. Kde který monista na řeč
níka se osopil. Rozvířil se boj i v žarnálech.
Reinke byl zrovna poměry pucen vydati feč tis
kem apodal kul měkolik vysvětlivek. Jak známo,
saložil Haeckel loni tak svaný monický avaz, který
věří v jeho neomylaé kredo. Rozšiřují se letáky,
kterými se všechao, co nemá puac monistický, se
směšňuje a jedině Haecklův světový názor vy
dává ge za pravý, pro vzdělaný svět se hodící.
Monismns, dí autor, chce být pravou vědou, ve
skutečnosti však chce pravou vědu vnutit pod
kaudinské jho.

Koranem monistů jsvu „Světové záhady“
Haecklovy. Odborníci filosofičtí (Paulsen) a theo
logičtí (Loofs) dokázali však, že Haecklovy filo
soficko-theologické vývody jsou 8 pravoa vědou na
štiru. I přírodovědecká čast knihy jest nekritickou.
Chvolson vytýká Haecklovi naprostou neznalost
základních pravidel moderní fysiky; nemá prý o
pich ani tušení (nicht den Schbimmer einer
Ahnuog). Biologická část díla jest skoro samá
domněnka — pravý chaos nedokázaných tvrzení.
„Touto nekritičností“, dí Reinke, „vylučuje 8e
Haeckel z řady přírodozpytců, kteří chtějí býti
vážně bráni, a zůstává jen Haeckel fanatik; o vědé
a vědeckosti není tam ani řeči.

Materialistický monismus zdá Se, že zna
mená úpadek v barbarství. Jenom nevzdělaná
massa se může opájet výplody Haecklovy fantasie
a přísahat na jeho slova. Případnými jsou prý
slova starého přísloví: Mundus vult decipi. Jak
předejít nebezpečí, aby mládež nebyla touto lži
vědou otravována

Reinke míní, že by bylo nejlepší zbraní pro
hloubit přirodovědecké vyučování na středních ško
lách tak, aby studující mládež sama rozeznala
pouhou bypothesu od jistého fakta, majícího pod
klad ve skutečnosti. Pak by studentetvo samo pro
hlédlo ošemetnou hru, kterou provádí Haeckl se
svou vědou. Neklamná fakta přirodovědecká ský
tají kameny ku stavbě zdravého názoru světového.
Pravil-li Bacon Verulamský, že povrchní filosofie
od Boha odvádí, že však důkladnější k němu vede,
pak tvrdím, že hluboká nepředpojatá znalost biu
logie vede ku světlu starého názoru světského
(křesťanského)a jenom tendenčnípřepínnníjistých
doktrin vede k monistickému materialismu. (Hlíd
ka č. 11.)

(3) Podivný ohlas sjezdu „Volné
myšlemky“. Jak veliký počet židů a Němců
shromažďoval se do Žofinského sálu zatleskati zvuč
ným heslům o svobodě myšlení, o svobodé vyučo
vání a o volnosti jednání vůbec! A teď? Uka
zuje se největší sobectví a deapocie u těch, kteří
nejvíc o volaosti a proti „despotismu církve“
mlaví. — Dne 18. list. měla se o 11. hodiné do
pol. konati instaláee nového rektora německéuni
versity dra Sauera. Katoličtí studenti němečtí
chtěli se dostaviti k slavnostníma aktu 8 odznaky;
vždyt liberální buršové dostavili se ve zvláštním
úboru také. Leč židovako-liberální buršové napiníli
chodbu a schody vedoucí do slavnostní schůze,
aby katolickým akademikům vstup zabránili. Katol.
studenti, kteří terror židovský zakusili již loni,
aby zažehnali připravovaný ryk, vyslali tedypouze
deputaci čtyř studentů v barvách (v Čapoe astuze).
Ostatní dostavili se bez barev. Leč proti katelí



kům řváno na chodbě od židů jako při oblehání
indiánské vesnice. Když dr. Sauer vlídně buršům
domlnvil, stiebli na chvíli. Leč katolíci zatlačeni
až na konec chodby, kde ve uchýlili do posla
chárny č. 2. Na chodbě trval rámus po celý slav
postní skt dále přes všecko domlouvání. Poslu
chárna naplnila se pomaluvětším počtem katol.studu
jicích, kteří chtěli brámiti studenty v barvách. Židé
Je nechtěli pustili ven dříve, pokud neodstraní ná
prsních stuh a čapek. Naposledy katolíci, aby se
vyhnuli zbití, zatarasili dvéře. Teprve po dlouhém
volání katolíků o pomoc přišel o 2 bod. odpol.
professor právnické fakulty dr. Ziche a domlouval
židům, aby odešli; salichotsl jim,še se jím účelsdařil,
poněvadě katol. studentům zamestli vstup k insta
laci. Tak mluvil právnís k „svobodomyslným“stu
dentům! Leč židé odpovídali: „To není žádné ví
tězství; oni zde v barvách nemají co dělati“ —
Katolíci drženi v zajetí dále. O 3. bodině začal
domlouvati znova židům dr. Sauer. Marně. Z mí
stodržitelatví vyslán místodrž. rada Geitler. —
Teprre po dalších tahanicích byli katolíci na svo
bodu propuštěni o půl 5. hodině, dyvše věenění
šest hodin.

Takble tedy rozumějí „svobodomyslníci“ po
sjezdu „Volné myšlenky“ svobodě lidí jiných. Co
by tací surovci teprve dělali, kdyby jim práva
katolíků byla vydánu oa pospas? Když katolický
panovník Karel IV. zakládal Karolinum pro ka
tolické studenty, nevěděl, jak po nějakém čase
z téže budovy budou zpupně vybáněti katolické
studentstvo židé. Takové případy nutí k vážným
úvabám. Kdy zapovidali katoličtí studující židov
ským buršům jejich svobodomyslné projevy, jejich
odznaky? A přece ti židé, kteří dovedli drze
šest hodin katolické studentstvo věznjti, budou již
zítra povykovati proti „pásilnictví katolické církve“.
C> jen řekne tyrepii židovských buršů „Volná
inyšlenka“? — Když v Praze chtěli katoličtí aka
demici odevzdati svůj dar ve prospěch Slováků,
byli insultováni od stodentstva pokrokového. Vy
hlášky katol. studentstva bývají poškrábány. Zdaž
„Volná myšlenka“ proti tomu zvedneprotest ?

O
NÁBYTEK
KOBERCE

dle nejnovějších návrhů
za tovární ceny a Za
nejvýhodnějších podmí
: nek dodávají spojené £

AN OVOTNÝ
V TÝNIŠTI n. Orl.

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!

KX“ NÍNuBHB),AE
s PR m =„.

JM

Nejjasměji
a hlasitě

znějící

gramofony -2-
„© a fonografy,

desky a válce,
nejosvědčenější

gasolinové lampy
a žárová tělesa

v hojném výběru a nejlev
měji nakoupíte u firmy

Josef Ježelr,
elektrotechnický závod

v Hradci Králové.
B B A0ONO

jv

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprazáticich)

c.ůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

praporů a keyového načiní.

se na požádáví frank. zušlou.

víno;

Hradec Králové.

;:
;

M

a)

Správky rychle, levně a se zárukou.
Též poštou.

Visací bytové hodiny od 
Spolehlivé kapesní hodinky

dopráceod . . „. 120
Studentské, pánské, úřednické a světo
známéprecisní hodinky:S“ Schalf
bausen, Intakt, Zenith, Armida,Omega,
Viktoria atd. za nejlevnější ceny.

Sup Jlotá písemamízáruka.ij

Nejmodernější hodiny
—do ložnio a salonů —

a krásným hlasem bicích strojů.

z 2

Přesvědčte se © vzorné a Svědo
mité mé práci a solidní obsluze.

Frant. Oktávec,
hodinář a zlatník

Hradeo Králové,
—: vedle hotelu „Merkur“. :—

SERA SAY

©Půjšují sa nejmíraější poplatky

ku národním slarnoslem

všech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradee Král., Pětidomy, č. 28%. JIODOOCIICOCXDCICICC

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové

uabízí :

Dobroslav Orel
Theoreticko - praktická

rukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké u učitelské ústavy, pro kněží,
ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno c. k. minist. kultu a vyučování,

a moobými Ordinariáty. Odporučeno mnohými vy
nikajícími odborníky.

Stran 250 velké 8“

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné

vazbě K 360, poštou K 380.DIU
Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrrspol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Bodapešt,VIII.kerJózsef
kórůt 15 ««. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —
VídeňVII., Mariahilferstr.

86.

Cenníky zdarma a
franko.
ičší měsíční

splátky.

P. T. dochovenstvu zvláštní výhody.

Důležité upozornění.
Vys. důst. duchovenstvu, konventům, velectih.

řeholim, ústavům a pensionátům!
Oznamuji velect. P. T. svým příznivcům A zákas

níkům, že rozš řiv svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl 8 to, levně a spravedlivě po
sloužiti zbožím nejlepším. Proto jes. mi umožněno při
odebírce aspoň tří kusů s veškerého uboší čítali ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokázal, že možno
dosud s velkou výhodon potřeby své u firmy křesťanské
obstarati.

Na skladé a velikém výběra mám zboží: mýdla
toiletní, hygienická te všech vůmích i cenách. Kartáčky
na suby, pasty, crémy, ústní vody. Kartáče na vlaty,
hřebeny, kosmetiky, barva na vlasy, vůně ve stkvostných
kasetách pro dárky, osvědčené crémy a mýdla k holení,
1vskoušené břitvy anglické. Velký výběr ozdobných jehlic,
«úmakých hřebínků do vlasů a vůbec veškerého druhu
toletních potřeb.

úce olásonkářskévyrábim.kupují sa nejvyšlí ceny.
Rovndš všelíképotřeby a

ORP" Cenník na požádání zašlu obratem pošty. "Ng

nebo vyč

Na přání dovolí si osobně přijíti se vzorky a podati
žádané vysvětlení v úctě

Václav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l, Eliščina tř. č. 1.



Doporučujeme

Dle

tohoto vají jen
znaku SBINGE

poznávají ROVY
se krámy, šicí
v kterých stroje.

Co.SIIYG-EE
akciová společnost pro šicí stroje

Hradec Král., Jiříkova tř. 270.

zL —ESVC“
První český katolický závod ve Vldní

db“

František kuber
: Dílna ku vyšívání

Bi zhotovení ko
" stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

„| 4Videm,
5 VEL o., Kaiser

etrasse a., vedle La
zaritského chrámu

Páně
Na ukázku sasílá

se vše franco.

GA Ladislav Kasa
v Litomyšli

BRA

donoračnje svoje nejdokonalejší mluvici stroje od
Kor. 8— výše. — Žálejte ceuniky i weznemy.

Moje stroje skytejí vzácný požitek čistým a labodným
přednesem.

vw Ď

pe“ Každý “€%

křesťanský dělnílé
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce

AA
(R

: vína!!Mešní vína:
Veledůstojnému duchovenatvu dovoluji sobě na

bídnonti pravá, přírodní vína rakoucká, uherská idal
mateká a zejména pozorno je činím na ailnější a vele
chutná

vína Brionská, |
pocházející z ostrovů Brionských v Adrii.

Prodávám pak tyto drahy dotyčných vín:
Výčepní bílé i červené 1 litr 80 b, v rudech 68 b,
wolní . —! 96 76tabaloré„ a 68,

Cenníky veškerých jemných drobů vín rskou
ských, nberských, dalioatských i brionekých zašlu ku
přání zdarma.

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

dňst. farní úřady v Cechách.

1

'
i

Rozšiřujte!

Katoiokým jnosňům - Spolky Kaloloké

V době, kdy nám hledí urvati mládež strany
napřáteleké, jest poučení o důležitosti katol. spolků
inládeže nejen časové, ale i velice nutné.

Stran 56, Cena 19 hal.

Při bromsdných objednávkách značná sleva.

Objednávky cbratem vyřídí

administrace „Časových Uvah'“
v Hradcol Král.

: KDOCELENÍ SKÉHOBILEHO PPAULNI BEZ JÁNA

AR BĚLIDLA S JEMNYM NÁDECHEMVŮNĚ| =
Šk STANDLÍČEKootoa a z ZFRANIO

„PŘED PADĚLKYsE VARUJE SS 9
«e JEDINY VÝROBCE

A015 JELÍNEK mik PARDUBICE
JAMDKOAOČPA KN A29"VARA ZÁK,URRLANÍKA PODE10 26)

FA

Kň A€:
EG

Se:
a.*5

CA O

Plilně čtěte
a všude rozšiřujte

Zrcadlo
pokrokového tisku.

Píše Pozorovatel.

Obsah:

I. Pozoruj, čtenáři, jakými podivuhod
nými příklady učí pokrokáři bratrské
lásce, pro kterou na oko tolik horují.
Poznej, jak drsně a úskočně ze So
beckých příčin sami mezi sebou bojují.

IL Viz, katoliku, jakou sprostotu metá
pokrokový tisk na katolictvo „156

III. Čti, katoliku, jak pokrokový tisk lže
zvláště o katolictvu a jak jest násilnický.-2 22

IV.Doslov.. <<- 322
Vřítomoá kniha dokazuje pádoými příklady, jak

pokrokový tisk sesnrovaje náš národ nízkými sprosto
tami, jsk pokrokové listy o katolictva nestoudně lbou,
jak převracejí ze zášti proti nám pravoa vědu, jakých
zákeřnických podekuků užívají, aby štít katolictva
potřísnili, atd.

Jest to nulná kniha pro každého křesťanského
sociála, který pli různých echůzích má odhaliti pravou
povahu těch, kteří proti nám pod falešnou rouškou
osvěty bojují.

Každý se může z knihy poačiti, jak rafinovaná
zloba, jaké násilnictví vůči katolíkům řádí v listech
p. krokových.

Stran 326, Csna 170 K franko.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

A +ja
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dnem 1. října t. r. počínajíc.

HEHEHPPbbTK: Ztráta jakákoliv
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

úplně nemožná.

t
:
i

:
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Galoš.r.19089. jsoustálonaskladě.
(Bývalý závod Poopišilůu.)

©naprosté asoljdnostlovědlí|
stoleté trvání závodu.

8
$
"a

Veliké sklady umedžují vyřovímí S
objednávekobratem pošty. o

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kosal paramenla, praporů, příkrovů, koberců a
Kovov ho máčimí vo výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenniíky, rospočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

|
C. k.místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, 'dolů, to

váren atd.

Veškeré |předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční,

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXOOOOCXX————,,
Založeno r. 1860.

KXXIIXCXDXIOOCOAXXDOCDOOOOOCXAAOCAX

|
Vyznamenán státní medailil. 

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
otelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
úhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky json Jeho
Biskupskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
zlatím za ceny vélíce levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry.ile, řádně a
levně vyřisují.

Vše zasílá: jen posvěcené.
7" Vzorky, r zpošty, nákresy |
=> hotovéboží na ukázkufranko

se zašlou.
Chudším kootelém možnosplácet bes přirážek.

SRB“ -Sta odporučení a čr“ výchuznání po race.Prosím veledůstojné auchovenstvo 0 vou příze

A oiktmdoporučujírychlés lorné provedeníodpo oporu o le 
unaků spolkovýchtd. T

ZlatámedaillePardubice

"ejtepoum3012:90614ápa0"j

"90617HVJS[epeu91917

Videů 1006. Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uanání.
ktoréfjedině kupujte a žádojie!„MONOPOL“

akelová svíčkárna a voskárna v EI. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská nlice čísle 7.
Telefon č. 416

Legitimace u.
dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

n dostati"ze levně

v Biskupské knihtiskárné v Hradci Králové,

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA VY KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

ZALOŽENO 1853. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

Ku každé příležitosti

nejlepši dárky
za velice levné cenyZnabízíj

x7.ŠOI.C,
zlatník a stříbrník,

přísežnýsoudní znalec a odhádce

v Hradci Králové.
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů)

a hodin všeho druhu.

ŠBob,| úvěrní společnost
w Hradci Králové,
(proti Greadhotelu) ::

drokuje vklady 4',/9, bes výpovědi, 5,
proti S0dennívýpovědí me proti O0doatí

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhedně.

Spoletnost byla ve dnech 18. aš 23. března !. r. Ješnoteu
záloženv Prazeopětněrovidována.

X SR) X BOX 8D KOBEXSBB X

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání věky

dle roční saisony keliockci
nejnovějších druhů pravých

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná mzmámé zvlášté z kruhů vele

B důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého .
Učiňte, pros'm, malou objedmšvku na

zkoušku.

Velejemnélátky na tatáry.
Téžnaoplátkybez zvýšenícen!

X CBDX 663 MAOBDXEE3 XCBD X
Vetledůotejnému

duchovensívu!

ja Šlaněk,24Kar. Světié
čís. 19 n., roh

Konviktaké al. ý pasíř ope
cielně naMovie dobr dy dovoluie

1 dóporučiti svůj hojně zásobený
A sklad ve vlastní díjač ručně praco

vaných kostelních nádoba náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciborla,

py, svícny, kaditelníce, kropen
ky, patenky, nádobky a t d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen o ohni slaté a stříbřl. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

Ba veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
aklad v Fruxe k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduškího do nejstkvostnějšího. Chadším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené.

RDOOOXOGX[KIKIKOKOKOOROKOK

(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)

(IS63X665XGB

GSBXG6DXR83XIC432XEB595CPIXGB3

odborný
— umělecký závod —

2. pro MAlDU

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malé Karlova
ul. čís. 20nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod lonbím) dopo

ručaje se
PCECITETKTEKCT DAVAVAVAV.-Ň"»

seSOVOCJOOPTY) “.3'S,VETÁTsk=M“. k“i :xc)„"S
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Veškeré ro , akizsy 1odbo bezplatně, beze
vší závaznosti kadefinitivní objednávce.

PRD“Nosčetnáveřejnái písemnápochralnátemaáeí.

Založeno roku..1896.

BOCCOOOXTNTKOCKOOOCNÍ



Číslo 48. eplemí na čtorí rohu3 k so k> na půl roku 54 —'h
-=

Cesta bolesti.
(M) Přijel mačedník bledých tváří, čer

bých vlojvých kadeří na zad po slovácka sče
saných, slabé postavy, ale očí jak diamanty ji
ekrných, zmučený, ztýraný, ale ploý nadšení,
přes pronásledování ploý lásky, přes únavo
plný horlivosti, přes slabost plný síly.

Přijel Andrej Hlinka, suspendovaný farář,
miláček Slovenska, odsouzený v ružumborském
processu na dva roky do vězení.

Teď cestaje po Čechách, koná přednášky:
líčí bídu, hrůzu, násilí panující na Slovácku:
trpi tím, rozdírá si své vlastní nitro, láskou
k lidu a vlasti dýchající, ale snáší bolesti tyto
rád, vždyt probouzí tak sympatie lidu českého,
který sice s účastí odálosti slovenské sludoval,ale
v tak strašném světle poměry maďarské nikdy
si nepředstavoval.

Audrej Hlínka spěje od města k městu
jako apoštol, orodovník a oesta jeho se daří.
Třeba k ní ovšem mnoho energie, však ta bratru
milému neschází. Prošel už skoro celým krá
lovstvím českým, přišel i k nám.

Mě]v Klicperově divadle přednášku, kterou
vzdělané a pokročilé obyvatelstvo hradecké
přijalo tiše a důstojně, ale se slzami v očích,
zatajeným dechem, bolesti, brůzon a vztekem.
Řeč Hlinkovu, prostou, krásnou a hrůznou svou
prostností, jednoduchostí, avádíme jen v Dej
význačnějších rysech. —Lid slovenský, na Časné
statky chadý, ale jiným bohatstvím vzděla
nostním bohatý, sídlí v severozápadních Uhrách
od hranic polských až dolů po Daoaj; od hranic
moravských tábne se bydliště třímilionového
národa přes Váh, Nitra, Hron až k přítokům
Tisy. Chudý statky časnými slovenský lid má
bohatou, nepřebranou a nevyčerpatelnou zásobu
písní, v nichž zračí se ušlechtilost myšlenky
Slováka, má vkus nepřekonatelný, jevící se na
půvabných a ladných výšivkách, má své pc
hádky, zkazky o slávě, historii slavné, Mezi
dojemnými plsněmi melodie sladké ozývají se
však zvoky tradné, mrazící. Jedním ze žalost
ných zvuků je píseň „Nad Tatrou se blýská,
bromy divo bijů.“ Ano nad Tatron se blýská,
brozně blýská, ale ne blesky, to žandarmské
bodáky blýskají se, noří se v osmablou bratra

FEUILLETON.
Zmýlená neplatí.

Slovatnému dra. aligaisovi (recte alicui).

(M) Vlak zastavoval, parní plšťala pronikavě
hvízdla, vegony drnčely, kola. skřípěla. Poslední
náraz, rychlík stojí. Vystoupili, svěžím lehkým
krokem, přelétl perron, proběhl čekárnou a byl
venku z nádraží na prožské -živé ulici. Byl doma
v Čechách!

Lehce se mu to kráčelo. Není divu, pan rada
zemského soudu K., když vyjížděl před osmi ne
dělemi na odtučňovací kuru do mořských lázní
v Gradu, měl pěkné kulaťoučké bříško, maličké
sic, ale mnohoslibné, Podbradek míval také řádný,
v zadu se mu límec zařezával do zátylku; a dnes
je lehký, štíhlý, mrštný jako akrobat, Nechal dole
bříško oa gradském pobřeží, sv.ékl tam také pod
bradek i zátylek.

Míjel obrovské výklady Stránského v Hy
bernské ulici. Samolibě mrětil okem do zrcadlících
skel výkladních. Opravdu přes svých čtyřicet let
junák, junák k por''vání, jako býval v dobách,
kdy nosíval ješté uniformu reservního hulánského
poručíka. Snědá, intc.cssantní tvář s černým kní
rem — — — ale fuj, tři dny neholená brada
dělá mu nezdobu, jest modravě černá, jako máč=
kem posypaná. Pan rada K. sám musel uznati, že
vyblíší jako cikán ve »foremetce a krognua, jak
zvykl si říkati o svých kancelářských podřízených.
Honem k holiči!

Vstoupil do officiny nejbližší. Byl to salon
nádherný. Rudé sametové draperie se zlatým tře
pením tejemně tlumily. ostrou barvu pohovek a
křesel, tlumily i brilantový lesk zrcadel. Elegantně

braď, nebijí hromy, ale kalky na rozkaz uher
ské vlády vraždí slovenský lid.

Je pod Tatrami malé místo, vesnice, která
má okolo 1000 duší; leží idyllicky zakryta
jsouc borami, tichá, ničím neproslalá Černová,
Lid chodý, rolník, řemeslník-drotar putující
celá léta za výdělkem po celé střední Evropě
anebo pastevec libě klidná písně pastýřské po
horách hlásající — to jsou její obyvatelé.
Valná většina mužů ovšem jde světem, ženy
pak pracují v továrnách, jimž hybnou síla pc
skytaje bojný Váh. O místě tomto nikdo nic
zvláštního nevěděl,až 27. října padlo zde 120
junáckých postatí, dílem jsouc zabito, dílem
těžce zraněno. Hromadná vražda tato vyko
pána na rozkaz služného — zástupce to vlády
uherské — a před očima maďarona biskopa
Párvyho. Krev tato otevře zajisté oči celé
Evropě, zejména všem slovanským bratřím,
kterým přes všechuy snahy přece národ alo
venský byl něčím vzdálenějším, uzavřeným tcu
pověstnou maďar:kou zdí. Krev ta je požehná
ním; nevolá jen po pomstě, volá též po sjed
nocení, svornosti.

Nač tekla však ta krev chadých obyvatelů
tiché vsi Černové? Nač třeba Slovákům pomoci
od bratrů Čechů? Českoslovanský lid pod Ta
trami prodělává veliký koltarní zápaso svoji
mlava, řeč, národnost, vlast, vzdělanost, zpěvy,
atd., brání se zuby nehty proti sveřepému ne
příteli, jehož neoasytnost brozí pobltiti všecko,
co staví se mu v cesta; a kdo odporuje, ten
zkusí na sobě náležitě kratost. Boj tento da
tnje se od roku 1867; od roku tohoto trpí celý
třímilionový národ pod tlakem maďarisace. Od
roku 1867 už do roku 1906 brali Maďaři bratrům
Slovákům kulturo, Školy, ústavy, does došlo
to tak daleko, že berou mu životy, krev, zdraví,
svobodu.

Kulturní poměry Slovácka uherského po
stránce národnostní jsou hrozné. Třímilio=
nový národ slovenský nemá ani je
diné své slovenské střední školy.
V celém Rakonsku, ba na celém světě tak
strašných poměrů nestává a stávati nesmí. Jen
v srdci Evropy, uprostřed „vzdělaných“ Uhrů,
upírá se Slovákům právo míti své školy, vy
chovávati svon intelligenci jazykem mateřským,
což dle zásadpnedag gických jest | jedině

oděný mladík s baječnou frisurou svlékl ho ochotně
z lehkého převiečníku a poukázal mu dále,

»Oholit račte?« | tázal se dvorně salonně
oděný Figaro s Hamletovským trpkým výrazem
kol oholených rtů,

»Ano.«
Umělecké zušlechťovací dilo šlo zvolna ku

předu, zvolna, ale důkladně, Pomalu mladík musel,
poněvadž pan rada má vousy poněkud tvrdší,
takže mladíkovi trpký rys Hamletův kol rtů zařízl
se ještě hlouběji, Páně radův nos se škubal, ohr
noval, ústa bolestně sykala, konečně však byla
tortura holení u konce.

»Namazat račte, či snad napálit!<
»Tak mi něco udělejte, ale nic divokéhos=,

poručil si pan rada, a za krátko černý knír jeho
vinul se v elegantním záhybu vzhůru. Hlava na
Česána, pěšinka pěkně upravena (pan rada zem
ského soudu K. nemá ani ponětí o pleši), šaty
oprášeny, svrchník oblečen, honorář i zpropitné
zapraveno.

Pan rada zemského soudu již ubíral se po
Hybernské ulici dál. »Kam teď?« napadlo mu, +A
co, teď půjdu k Štěpánu a odpoledne pojedu
k bratrovi na tři dny do Kolínal« — —. ..

»To je obtíž nyní cestovat. Je už září a
horko jako na Sabařel Není-li pravda, Vašnosti?«

»Hme, dvojznačně odpověděl pan rada K.,
dosti nevlídně pohlédnuv na pána, jenž ho oslovil
v chodbě spacího vagonu. Pán ten měl znamení
neomylné a jisté, poukazující jej jako majitele se
mitského nosu, pysků a vlasu mezi dřívější oby
vetele země zaslíbené. Ale pán ten, vida elegantní
oděv páně radův, brilantový prstén a jehlici, zlatý
drahocenný řetěz, chtěl mermomocí se »vzácným
páneme«,za kterého pana radu odhadl, se se.námiti.

Inserty se počítají levně.
Obnova vychání v pátek v poledne. | Ročník XIIL

správno. U nás v Čechách, na Moravě každé
větší město má svon střední škola, obchodní
akademii, reálnou školu, gymoavivm atd., a pro
tři miliony Slováků není ani jediné. V každé
skoro větší vsi na Moravě i v Čechách jsou
krásné školní budovy, v nichž tmládež ve škc
lách obecných, lidových učí se ve svém mateř
ském jazyku svému náboženství a pokračaje
v naukách. V lidových školách slovenských
má klassa (třída) 80—160 žáků, kteří v bídných
budovách se špatným vzduchem vdechojí zá
roveň zárodky bídného počínání Muďarů, kteří
lid zbavují národnosti.

Již v opatrovnách vtlonká se do útlých
myslí maličkých Slováčků a Slovaček řeč ma
darská, maďarské jest vše, nač se dítě podívá.
V obecných školách učí se historii maďarská
od roku 1000.,počínaje svatým Štěpánem, jako
kdyby před rokem tisícím nebyly stály ne
betyčné Tatry, jako kdyby pod Tatrumi nebyla
stála brdá sídla vzdělaného slovanského národa,
jako kdyby nebyli nikdy zničili tato zřídla
vzdělanosti pustí divoši Avaři, Hunové a Tataři,
jichž šlechetná krvi Maďaři za život svůj a ná
rodnost děkují. Náboženství nčí se místy jazy
kem slovenským, ale ostatních všech 26 hodin
nčebných jest věnováno předně a hlavně vy
účování maďarštině. Vedle toho učen jest Slc
váček za národnost svou se styděti, neboť
Slovák dle maďarského přísloví není ani člo
věkem. Slováka, pokad jest mírný, pokorný,
trpělivý, si váží, učí ho porobovat, pracovat.
Z rukou dělného lida vzešiy všechny ty nád
herné stavby a paláce v Pešti, z mozolů a potu
jejich vzrostla města Košice, Sv. Mikuláš a
jiná. Slováka dělníka mají maďarští dobrodi
nečkové rádi, poněvadž není v práci nad něho,
ale intelligence uvědomělé národu slováckému
nepřejí,

Slovenský mladík, chce-li býti přijat na
střední školo maďarskou a chce-li v studiích
vydržeti, mosí se vydávati za Maďara, Vydává
se za Maďara, zvykne tomu a Maďaro:n zů
stane. Proto není bohužel dosti slovenské intel
ligence. Sem tam nějaký kněz, lékař, advokát;
a ti, kteří chtějí lidu svému, národa pre spěti,
vydávají v Šanc své existence.

Tři miliony Slováků nemají ani toho
práva, aby na středních školách bylo vyučc

*Kam ráčíte jeti ?«
»Do Kolína.«
Ale, ale to je náboda! J4 tam jedu také,

Ráčíte tam mít známé? Já jsem tam jako doma,
Či tam ráčíte bydleti? No, to jsem rád, že jsem
se s Vašnostou sešel. Můžeme si vzíti spolu dc
hromady drožku, bude to méně stát. Do které
ulice ráčíte? Já jedu k Modré hvězdě. Ah pardon,
zapomněl jsem se představit. Jsem Ephraim Kein
werth, zástupce společnosti Bondy, Fischl, Teweles,
Kobn a S. Zde, prosím, moje navštívenkal«

Pan rada donucen, přijal obrovskou navc=
něnou navštívenku a sábnuv do svrchníku, podal
mu svoji.

Agent podíval se do ní, a cos jako překva
pení přejelo jeho zardělý obličej.

eMne těší«, povídal za chvíli chladně; přijdte
ke mně zejtra do hotelu »Modrá hvězda«, zdržíte-li
se do té doby v Kolíně; oni tam ti packaři ko=
línští neumějí nic. Možná, že vám ještě nějaký
kšeft u kollegů dohodím. Servusla

A žid obrátiv se pohrdavě, vešel do svého
kupé. Bručel si: »To jsem mohl bned podle vousů
a vlasů myslet!« Pan rada udiveně dívá se za
ním, pak se také pohrdavě obrátil.

»Drzec.«
Chladil se svěžím vzduchem a větrem, pů

sobeným letícím vlakem,
V Jirnech na nádraží čekala samojediná ele

gantní dáma. V panu radovi to cuklo, srdce se
mu na dví rozpáčilo a tlouklo, tlouklo, div ne

puklo. .
»Je to slečna T. anebo to není onať Je, Jele
Vyletěl z vozu, učinil poklonu půvabu plnou,

pozval ji k sobě do vozu.
»Ráčíte, milostivá, do kupéře
»Třeba,« zazvonila stříbrným hláskem, ale

nahlédnuvší okénkem do zavřené prostory, v níž



váno slovenštině jako předmětu nepovinnému. |
Učí se ta latině, řečtině, němčině ; kdyby si toho
rodiče přáli, očilo by se tu třeba i japonštině
a malajštině; jenom Alovenština místa ta míti
nesmí.

Nebylo však vždy toma tak; slovenský
lid měl tři gymnasia, která ovšem daleko nesta
čila. R. 1875 je Maďaři zabrali pod nátlakem
zákona Apponyiova (lex Appopyiana). V roku
1876 poslala „bedlivá“ maďarská vláda Gede
ona Tadarky-ho prozkoomat a zrevidovat gym
nasia pod záminkou, že prý jsou panslavská a
že oa nich se tropí velezrádné rejdy. Když
inspektor ten vše bedlivě zrevidoval, řekl:
„Páni moji, musím vám říci, že jste vzorni.
Zastanu se vás l“ Za půl roku nato gymnasia
byla zavřena, mládež intelligentní vyhnána a
rozprášena do celého světa.

Kdyby aspoň povoleno bylo slovenské
mládeži soukromě se mateřštině očitil Ale
kuždý nevinný kroužek mladíků, nadšených
pro svůj národ a národní povinnost, je vlasti
a velezradou, je pobařováním proti národnosti
maďarské; účastníci slovenských kroužků bez
milosti vylučování jsou ze všech maďarských
škol a nacházejí útočiště na ústavech iworav
ských a českých. Tak vyloučeno bylo značné
množství bohoslovců, mladíků z učitelských
ústavů a odjinud, Nem toth čmber! Není Slovák
člověkem. Nemá práva ani na vzdělanost.

Slováci však chtěli se vzdělávati. Založili
si Slovenskou Matici, společnost to, v níž bylo
objato vše, kulturní poslání celého národa.
Pořádala přednášky, vydávala katechismy, bible,
knihy v jazyce alovenskérm, založila si velkou
knibovno. Ale i ona zdála se Maďarům nebez

ečnou, i ona byla rozpuštěna, 100.000zlatých
jmění jejího zkonfiskováno; mezi těmito byli
dar našeho mocnáře v obnosu 1000 zl., a ani
na to neostýchali se vložit svoji chamtivou
ruku. Koihovnau zavřeli a poklady pro Sle
vensko nesmírné důležitosti leží tam sžírány
plísní, myšmi a pokryty prachem.

Slovákům zbyly tedy noviny, tisk. Ano
zbyly. Ale je třeba vědět, jak maďarská vláda
používá tisku proti Slovákům. Vydávají se
vládní slovenské listy, zrada lidu, které otra
vojí nezkažené dosud mysli Slováků, ochro
mojí jejich odpor. Slovácké vlssteuecké noviny
jsou v počtu asi 4—5 a jsou jedinou zbraní,
jsou učebnicí náboženství, jsou lidu školoo,
čítaukou. Všichni, dělník, rolník, pasák je
čtou a jimi 8e řídí. Ale ani noviny nejsou ne
chány na pokoji; konfiskace stíhá konfiskaci,
trest ua trest brne se na hlava pisatele i re
daktora. R. 1906.napsal Ferdiš Juriga do „L'u
dových novin“ článek „Braňme Vad“, oa to
„Broňmesi škol“; byl obžalována jako
poslaneo odsouzen dne 17. listopadu 1906
na dvě léta do vězení a k pokutě 1200 korun.
A těch vězněných pro politioké přečiny Slováků
v Ubrách je tukové množství, že žaláře
nestačí a odsouzení musejí čekat,
až se místo uprázdní. Takodsouzeni
byli i jim k vůli volbám, že bouří proti ná
rodnosti maďarské, Jiní, kteří je lilovali, byli
těžce trestáni pro „laudatio criminis“, schvalo
vání zločinu. Řečuík uvádí hrůzné doklady.
Od r. 1998 aš do r. 1906 bylo odsouseno 389 osob
pro politické přečiny do věsení ve výměře celkové
as na 36 rokůak pokutámv suměas32.000K.
2,- ,,————— P
vězel p. E. Keinwerth, ihned se obrátila a reso
lutně prohlásila, že zůstane v chodbě,

Bavili se výborně. Inu, pan rada je povedený
ptáček, slečna vzdělaná dáma. Znají se už dávno,
a povídá se o nich v Praze, že budou svoji. Já
pro svoji osobu bych tomu věřil.

Ovinul rukou její štíhlý pás a chystal se po
líbiti ji v růžová ústka.

Najednou zarachotí dvéře židova oddělení,
šibalská tvář p. Ephraimova se objeví a porouťí
panu radovi: »Pane Šantrůček, jdou mi vyřezst
kuří okol No jdou, ta slečinka jim neuteče; tfi
zlatky jim na mou duši za to dám Stanc-i se mi
něco, ručíte ovšem vyle

Pan rada ztrnul, slečna T. zdřevěnělal
»Co si to dovolujete, nestydole probral se

pan rada se ztrnutí.
»No, jen se nestyděj'a jdou, vždyťto nechci

zadarmola
Obrovská facka, křik, lamentace, obličej ži

dův zmizel, náble vlak pískl, zastavuje, stanul v
širém poli,

»Co je, co se stalo ?« zní se všech stran a
s kupé sgentova: »Mord, vražda, chce mne tu
zabitls

Vyšetřovalo se vše. Agent dostal fecku, za
táhl za poplašný signál a randál byl hotov.

"On moe urazil, chtěj, abych mu del vyře
zat kuří oko.«

eNo jo, jak pak ne — takovej friseur, pucifous
se urazí, když mu člověk před frajlinkou řekne,
že si může vydělat nějakej česták le

P. Epbraim Keinwertb. div nedostal facku
druhou.

Kdo jste, pane?« ptal se vlakvedoucí pana
rady.

y eRada zemského soudu K., zde moje navští“
venka a sde moje legitimace|«

Za tento neukončený rok 1907bylo
odsouzeno 37 lidí do vězení na 24
roků, 4 měsíce, 16 dnů a odsou
zeno k pokutě 30.000 K. A teď už
uherská vláda lidi i zabíjí,

Koltarní poměry jsou v uherském Slo
vácko neudržitelné, Právě v tomtéž smutném
stavu jsou i poměry hospodářské. Heslo „vy
hubit“ panuje i zde Slovenský živel jest dušen.
A tu jest důležito zmínit se, jak smutnou úlohu
hrají zde židé. Židé jsou vesměs ve
službách vlády, špebojí,dovášejí, jsou
důvěruíky moci vládní, slůžného, za tyto služ.
bičky jest jim lid hospodářsky dán na pospas,
že nohou ubožáky vyasávat. Židé repraesentají
obce jako starostové, Jak je to možné?

v Maďarsku je možné všecko. Starostou
může býti jen ten, koho slůžný (hejtman) jme
nuje. I kdyby lid tisickráte říkal, že osobu tu
za utarostu nechce, obecní písař a hejtian
jim ho vnatí. Starosta, stvůra vládní je pán,
lid nemá žádné moci. To jsou volby obecní.

Taktéž volby do sněmů stoličních jsou
únikum. Stoličních poslaaců je 400, z nichž
jest 200 virilních a 200 volených; až 36 hodiu
musí čekati Slovák na volbu, hladoví, přijde
k volbě do mučení. Chléb mu z třesoncí roky
surová ruka žandarma vyrazí, napít se nesmí,
pro nejienší formální chybičku jest vyhozen
a jako podvodník trestán; a když přese všecko
mají Slováci většinu, ta musí vystupovati
dávno mrtví, vystěhovalci do Ameriky, aby
vládní stvůra prorazilá 4 měla většina. Přivol
bách do sněmu a říšeké rady často odebrají
se scény hrůzné, krvavé.

Takovým též způsobem pronásledován jest
Slovák i hospodářsky. Žádný Slovák nedostane
koncessi na živnost hostinskou, oa obchod,
nebo něco podobného. Slováci zřídili si v Tur
čanském av. Martině společnost, která vystavěla
továrnu na dřevodílné zboší a celluloido.

Továrna postavena byla, ale nedovolili
v ni pracovat. Kazila by prý vodu v řece. Spo
lečnost továrou prodala cizinci; u hle, ten
během tří měsíců povolení měl a pracuje ve
sele, aniž by voda kazil. Maďaři rozpustili ka
tolický spolek střídmosti, poněvadž by byl
Slováky probouzel z jich náklonnosti k otravě
alkoholem a uvědomoval je; rozpostili spolek
růžencový, zrošili a zničili i všecky spolky
konsumní a úvěrní ústavy. Vše zanikio, vše
zničeno.

V r. 1895 vystavěli si Slováci v Tarč.
Sv. Mariině „Slovenské Masenm“; nazváno
však smělo býti pooze „Maseum“, poněvadž
to drubé slovo je pobuřováním. Vystavěli si
„Národní dům“; ten smí míti na portále vy
ryto pouse „Dům“; jest zde čítárna, noclehárne,
ale koncegse hostinské nikdo zo Slováků ne
dostal a nedostane.

Takovým smutným řetězem to jde dále.
Útisky, pronásledování, věznění, a nyní i vraždy
jsou údělem bratrů Slováků. A proč je lid ten
tak pronásledován? Vždyťz kultury lidu slo
venského těží Maďaři. Ta proslulá maďarská a
cikánská badba je hudbou lidu slovenského.
Nádherné „maďarské“ výšivky draze placené
vyšívala ulovácká děvčata za několik krejcarů.
Bez Slováků neměli by Maďaři svého Petěflho,
svou poesii, neměli by Strobla, Munkaczyho,

Vlakvedoucí uklonil se uctivě a výbrůžně
pohlížeje na zástupce firmy Bondy, Fischl, Te«
weles, Kohn a Comp. řekl: «To vás bude mrzet,
pane, urážet spolucestující a pak svévolně tahat
za bradu! Pan rada K. už bude vědět, jak s vámi
v Kolíné naložitle

Obrátiv se k panu radovi a slečně T,
úslužné řekl: »Račte, pane rado, do jiného vagonu.«

*Wie heisst »pane rados, holič Šantráček z
Hybernské ulice je to, masseura operateur kuřích
ok. Tady je jebo visitkale

»Ukažte, člověče«, zvolal pan rada s pohléd
nuv na visitku, dal se do upřímného smíchu. Na
visitce bylo:

Josef Šaotrůček,
friseur, raseur, masseur a

operateur kuřích ok.

»No, víte, ta facka neplatí, ta vicitka také ne,
tuhle máte správnou; tohleto je visitka, kterou mi
zastrčil famulus Šantrůčkův do kapsy, když jsem
se u něho dal dnes ráno holit.«

*Račte odpustit, pane rado, račte odpustitů,
omlouvá se sgent, skdybych se směl osmělit vás
navštívit v Praze a ukázat vám naše nejnovější
vzorky galsnterních věcí, byl bych velmi šťasten.
Milostivou by snad to zajímalo.«

eNic nevadí, nic nevad(« dremolil agent, ještě
a kyselým úsměvem drže si naběhlou tvář, kdyš
psn rada se omlouval jemu — — —

Vlak sypal ke Kolínu vesele se zdvojenou
rychlostí dál — — —

Facka neplatila a nevadile pranic tomu, dby
imilostivá pí K., dříve slečna T., neobjednala všecky
Gslanterní drobnůstky své mladé domícnosti od

, Epbiraima Keinwertha, zástupce fy Bondy, Fischl,
eweles, Kohn a Comp.

Justa, Rakovezkiho. Vůbec který maďarský in
telligent může ae ohlobíti svým ryte maďar
ským původem ? Málokterý. Pocházejí většinou
ze Slováků, židů, Němců.

Lid slovenskýje proto pronásledován,že
touší po vzdělání, poněvadě si vzdělaného člo
věka váží jako zástupce svého ideálu. Lid slo
venský je dobrý, pokorný a anativý, ale scbásí
mu Škola, a z ní pošlá intelligence. Intelligence
nejvíce Slovákům schází. Škola maďarské, sa
vazující učitele zákonem Apponyiovým, že na
očí každé dítě během Šesti let wauďarsky(jinak
by byl propaštěn), ta nechává málokteré dnši
mladistvé lásko k vlasti, národnosti, jazyku.
Lid slovenský chybil, chybili jeho zástapci, že
bleděli založiti novou spisovooa mluva; tím
odloačili ee jakvi od celého svého národa če
ského, k němužjasykom, historiáa minulostí patří.

Než lid ten začíná se probouzeti, prolitá
krev volá Slováky k boji, k boji však ne bo
dáky, nýbrž pravou vzdělaností. K tomuto boji
potřebuje slovenský lid podpory národa če
ského, od něhož se nančil v těžké chvíli,
v hrobě takřka nezoofat, ale pracovat. Jde do
žaláře Andrej Hlinka, ač by mohl snadno u
chýliti se jinam, ale půjde do těch plesnivých
kasemat, poněvadž ví, že tím lidu svému mi
lovanému prospěje. Všechuo mohou Maďaři
Slovákům vzíti: jazyk, děti, svobodu, krev,
život, ale naději, že jednou vstanou mocní a
siloi, tu úemůže jim vaíti nikdo.

Andrej Hlinka domlavil, a bouře nadšeoé,
neutochající pochvaly byla mu odměnou za jeho
slova.

Přijel z Pardubic. Na královéhradeckém
nádraží uvítali ho za město Dr. Ullrich, sta
rosta, náměstek jého Piloáček, za Politické
drožstvo tiskové Dr. Šulea Dr. Roy), jménem
intelligence prof Miřiovský. Pohostinství nabíd
nato mu Polit. drožetvem tiskovým v Adalber
tino. Pak ačinil Andrej Hlinka návětěva ata
rostovi JUDra Ulirichovi, odtud odjel do di
vadla, kde uvítal ho intendant MUDr. Batěk.

Nadšení po přednášce bylo tak obrovské,
že mladí istaří provázeli Ružomberského „slo
čince“ až k vsdp. gen. vikáři Dra. Frýdkovi,
zpívajíce „Hej Slované“ a „Kde domov můj.“
Pak odebral se Hlinka do semináře, kde pě
vecký sbor bohoslovců uvítal ho písní „Já
jsem Slovan s duší tělem“. Badova byla slav
nostně osvětlena lampiony. Rektor semináře
milého hosta uvítal, provedl ho kostelem.
Večer byl Hlinkovi na počest pořádán večírek
v Adalbortiau.

Ploo slávy, plno radosti, ploo nadšení
nad milým nám hostem, ala Andrej s rozdrá
saným srdcem, krvácejícím, bolestí naplněným,
Andrej skromný snese vše, enege všecku oká
salost, ví, že prospije milovanému lidu svému.

Ráno v neděli přítomen byl mši svaté
v Adalbertinu a doprovázen starostou JUDrem
Ulirichem,Dr.Šalcema Dr. Reylemodejel dále
na avon trnitou ponf, drásat si srdce dál...

Bůb bodiž s Tebou, milý bratře, trpiteli
a národovče veliký|

Dopis z Prahy.
Representant | královského| hlavního ©města

Prahy. Minolé neděle zahajovali na Král. Vino
hradech slavnostním způsobem otevření svého
Národního divadla, ke kterémužto uktn sozvali
repregentaci všech ust v království Českém
a zástupce uměleckého i literárního světa če
ského. Za Praha dostavil se starosta dr. Karel
Groš s drahým svým náměstkem Jirouském.
Starosta representoval královskou Prahu také
tentokráte podle vých sil a sohopností. Hle
diště plálo v jasu a záplavě elektrického svě
tla; lože, přízemí a balkooy přeplněny alav
nostními hosty; dámy vesměs v toitetách: pl 6
sových a rovněš i pání, vyčkávajíce dychtivě
okamžiku zahájení. Přesně o 11. hodině dopo
lední vznesla se opona, a zrakům diváků 0b
jevil se nádherný salon s orchestrem nového
divadla a slavnostní ouvortura J. B. Foeretra
zahájena. Jimavé zvaky nesly se hledištění, a
každý naslouchal raddetně vsrašen — —

Slavnostní nálada byla však pojednou po
rošena nebývalým dosud nikde při podobných
okolnostech obrazem. — — Sts divadelních kt
kátek mířila do proseeniové lože přízomí,. kde
seděli representanti královské Prahy, dr. Groš
a jeho náměstek Jirousek. Náměstek pan Ji
rousek, prostý krejčovský mistr ve apolečeg
ském životě, seděl vážné, vědom oi slavnost
nibo okamžiku a napjetě naslonchal ouvertuře,
Zuto starosta, mladočeskýadvokit a zeť nej
většího mladočeského pablicisty Julia Grégea,
meusnel za vhodné uaslonchati, nýbrž zahájil
akci zoela neobvyklou při podobných olavofch
okuunžšlotob,nikde doposud neprovozovanou a
zcela- origineiní: Dal wedojídla — — — Pra
vicí ob cbvíli vznášel k ústům cotsta jakéhda
pokrmu, dlb všebo dobrého, neboť dobře si na
něm:pochutnával. Primátor jedl s veliřýzepe
item, Bestarajeso o divadlesni opvertark;-o
olavavetkí nálada sni- přeplněnéhlediště, no:



staraje ce dále o sta -divadelních kukátek, ješ
va něho namířena — —

Jásavé svuky zněly a hřemělyjevištěm a
representant Praby pokračoval v idylickém
svém zaměstnání, nedávaje se nikterak rašiti.
Jedi a požíval, že všichni, kdož byli s Praby,
měli neobvyklou radost, če jejich pans park
mistrovi tak neobyčejně chutná. A obetnalo
mu tak, že sám jebo náměstek úznal sa dobré
zardívati te nad podobnou, uejmírněji řečeno,
neomalenosti. Venkovští účastníci alavnosi ne
ustávalí dotazovati se, kdo že je ten eeameonitý
jedlík, jenš anl ve slavnostní doba, kdy všechno
ta povznesené nálady nořilo se c kouzlo ú
chvatné hudby, neuznal za vhodeo zachovati
společenský takt a slušnost.

Zrráva o dobré chotí pražského starosty
roznesla ce száby po Praze, budíc různé ná
sory a posudky. Jedni mlaili, a to jsou přívr
ženci páně starostovi, te člověk můče jísti,
kdy? má co, leč že stím aomusí právě choditi
na slavnost tak významnou. Drazí a těch jest
vice, mejí názory jiné, prohlašujíce, žepan dr.
Groš mohl a měl najísti se doma a 8e při
elavnostním matinée. Třetí, a těch nevíme,
kolik jest, osneali se požádati jednoho z obec
ních starších, někoho světa zkošenějšího a ve
společnosti obeznalejšího, aby v příští schůzi
sboru obecních starších podal návrh, aby mi
lovanému panu starostovi dra. Gročovi byl za
koupen nákladem obecních důchodů důležitý
spis : „Jak máme se chovati ve společnosti“ — —
Spis zajisté nepostrádatelný pro muže takového
rozhledu a autority, jakým jest nynějšípražský
starosta — — —

„ . aw

Rosřešenívodovodníotdskyv Prare. Správní
rada společné vodárny pro Praha a obce před
městské byla poražena se svým projektem jednot
ného vodovodupro Prahu, a byla nucena v mi
mořádné schůzi sbora obecních starších prc
hlásiti se pro vodovod podvojný. Tato událost
velmi mocně působí v celé Prazo a jest opět
ným dokladem, jak mnohdy sebe umíněnější a
troufalejší úmysly podlehávají mocnéma pr<
jevu podstaty, byť se vším úsilím dlouho se
zpěčovaly podlehnonti. Proti jednotnéma vodo
vodu psali jsme a stáli po celou dobu, co byl
projednáván. Vytkli jsme neslýchanou neprak
tičoost, aby do Prahy, kteroa protéká veletok,
vedena byla na míle cesty voda ku kropení
sadů a ulic, pro potřebu továruí a hospodář
skou vůbec, aby v domácnostech chudého lida
pralo se tvrdoa vodou — — Dloubý zápas,
který zahájila správní rada společné vodárny
zcela zbytečně, končil její porážkou, když byla
macena vyplýtvati téměř všechoy své síly a
dovolávati se prosebně všech lidí dobré vůle,
aby jí neopouštěli. Na konec zůstala sama, a
aby nebyla smetena, byla nucena „přizpůsobiti
ee“ — jak problásil její mlavčí, židovský ad
vokát a člen městské rady pražské dr Růžička
— změněným okolnostem. V čem záležely tyto
okolnosti? Ve všeobecném odporu všeho prař
ského obyvatelstva proti jednotnémn vodovoda,
projekta pro Prahu osprosto nemyslitelnémo.
Musil nezbytně zvítěziti zdravý náhled, pravda
a mluva číslic, a nyní bude na příslušných či
nitelích, aby celý podnik vedli čile, obětavě a
nezištně dále.

Bude nutno rogzloštiti důležitou otázku,
jaký spůsob k užitkové vodě, jež bude zave
dena do domácností od Káraného, bode zvolen
k opatření vody vltavské na účely hospodářaké.
Zdá ce, že zdravý náhled povede při zavedení
pitné vody od Káraného k zužitkovéní vody
vltavské pomocí filtrace, což by | vyžádalo,
jsou-li výpočty vodárenské kanceláře pražeké

Správy při zavedení vody káranské celkemobnos 24,326.877K, při celoroční režii B,189.001K.
V'tomto obnosu není zahbrnot náklad na zí
ekání stávajících vodáren, jež eprávní rada
společné vodároy musí dle emlonvy převzítí,
což bude vyžadovati další 2 miliony korun při
nejmenším. Vzbledem k tomavšak, že výpočty
apolečné byly zdělány na míru nejmenší, aby
ohromností svojí nepřekvapovaly, nelze neoče
kávati, še varostou, a to do závratných výší.
V paměti při tom elaší míti, že s rozpočty
má Pražská obec velikou a trvalou potíž.Ještě
nikdy se v Praze nestalo, aby rozpočet nebyl
překročen. Na representační dům u Prašné
brány byly zdělány rozpočty vedením věhlae
ných odboratků, bylo vspomenoto vůbho — a
výsledek? Již o půl milionuvzrostlyvýdaje!i

: Vepomeneme-li, že v rozpočtu na projekt
kéranský bylosapomenuto (!/) na výkuppozemků,
ležících v obvodu vodojemá, pak nebudeme 80 di
viti, že již nyní mlaví se o vzrůstu nákladu o
24 milionů koran! Kam tyto věci povedon?
Jest odpostitelna podobná povrchnost ve vě
cech tak obrovského dosahu ? Zajlsté, ženikoli.
Bylo by proto záhodno; aby správní rada po

ldině doložila rozpočty — — aby na celý
podnik nebylo pohlíženo na dále s nedůvěrou.

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.

Obrana.
(8) Kde to chce míti university sve

bodné, „klerfkélniho jha" zbavené? Uni
versitní professoři vídešětí prohlásili v resoluci,
že jsou odhodláni co nejrozboduěji odmítnonti
každý pokos o vedení university v závislost
na nějaké konfesijní nebo politické straně;
jsou hotovi, „vésti obranu se všemožnoa roz
hodnosti, kdyš se podniká útok na nejvyšší
dachovní statky.“

Ale, pánové, vědyt přece vídeňská uni
versita ne dostává stále víc do rukou vyzna
vačů konfesse židovské| Z osminově jmenova
nýchprofessorůsedmšidů,s níchšamijedense
vysnání svého nevsdal a kteří o talmudu scela
svobodně spravedlivé úvahy přednášeti nebudou.

„Zklerikalisování universit“ bojí se též
vysoce učený „Český Učitel“. Píše dne 27. li
stopadu 0,surovosti něm.demagoga dra.Luegra“,
o „násiluickém výpada“, „surové | arážce",
u „surové zdvižené pravici.“ A k zvýšení vzdě
lanosti svého čtenářstva koření svojí žalostuou
úvabu touto větou: „Čeho se klerikalism do
máhá, to dříve ztupí, sníží, to roztrhá na cáry
a potřísní svým denunciačním jedem — jeho
široké vrstvy, topé davy potřebají dráždidla
jako dravé fena čerstvě čpící krve“ — Aby
laskavý čtenář učinil jasnou představu 0 ne
orvalosti „Čes. Učitele“, nech“ srw-vnářeč Lue
grovu, otištěnou v našem článku „Svoboda vědy
ohrošena“, s tím blátem, které oa ni „Český
Učitel“ bází. Loeger mluvil proti surovosti,
násilí, proti surově zdvižené pravici, a nyní
vlastnosti jím odsuzované hází 8e na něho a
na stejně smýšlející,

A teď, „Český Učiteli“, oa slovíčko! Jak
pak ty jsi aci vzdělal svoji věrnon družinu,
že si osobuješ právo hájiti vzdělanost jiných?
Bnad těmi svými brubými nadávkami? Sám
pokrokový učitel Smrtka napsal v „Čes. Uči
teli*: „Bylo mi dovoleno nahlédnouti do re
dakčního archivu, ale ws/rnul jsem nad řím, co
do redakce dochásí aco by se s našeho ústředního
orgánu stalo, kdyby měl propustiti onu „volnost
slova“, sa kterou se šádá.“ Tak jsou tedy vzdě
láni ti, kteří „z nízkého babna klerikálního“
66 povznesli k záři moderního pokroku; ani
jejich vlastní orgán, který nadávkami nešetří,
nechce jejich uejvětší hrubosti utiskovati. Kde
88 jen ti vzdělanci takové sprostotě naněili?
Ve špatných vlastnostech snadno a rychle vy
nikne nčedník nad mistra.

A v témže nejnovějším čísle, v němž or
gán pokrokového učitelsiva tolik proti „kleri
kálnimu útoku oa vzdělanost Apokrok“ bouří,
otiskaje tyto žaloby: Stane se vám tuhle:
organisační věstník, „Český Učitel“, přinese
článek o předeěta, který ventilaje se v orga
nisaci, dejme tumu, rok, ale za nějaký týden
dostaneme z jednoty X dopis asi tohoto znění:
Žádáme za odpověď obratem, kdy přinesete
přec nějaký článek o tom a 0 tom. Velevážení
fankcionáři slavné jednoty Xčtou tak horlivě
organisační list, že nikdo z nich neví, co tam
vyšlo ještě předevčírem .. . Je úžasné, jak
náš člověk čte a co čte. A nejsou to jen ob
vyklé prázdné hlavy, jež nedovedou číst, ani
když do listu se koukají, jenu to i slovutní
lidé, kteří přidávají ei slibné predikáty „ide
ový“, „pokrokový“ a podobně. Nedávno od
těchto pánů bylo nám vytýkáno, že Č. U. ne
píše o korsech a musil jedoatel ZŮJS. proti to
mo dokazovati opak citováním čísel a stránek.
«... V archivu ZÚ3. je bohatý materiál
k ostrým satyrám. Vytiskněte tisíckrát, že
podoiknota byla při zahájení sněmu ta a ta
akce a v jakém ge nalézá proudu, přijde vám
přece aspoň tucet jednot s kousavým dotazem,
kdy ty akce podniknoty budou. Vytiskněte
tisíckráte, kam 80 organisační peníze na to a
ono mají posílati, vše marno. Třetina našich
okresních fankcionářů neví ještě dnes, kde
bydlí náš pokladník kol. Richter a které pe
níze jemu a které jinému fuokcionáři mají se
zastlati. . . Řed. Viktor Rašín není již 1 a
ůl roku starostou ZÚS., ale docházejí na ně

ho ještě dnes dopisy i návětěvy lidí, kteří
toho 1 a půl roku spali tvrdým spánkem
blahoslavených . . . Co čte, pro Boha, ten náš
člověk? Sociálně-demokratickýdělník čte denně
svůj šurnál, je to kolik stran hustého tiska...
Jak vůbec představuje si ten našinec naši or
GAnisaci, když samozřejmou věc, čísti pozorně
organisační list, orgapisační zprávy, pokyny,
informace přezírá z. pohodlnosti, z netečnosti,
s nedostatku inteligentních snah u £ nedo
statku inklinace k něčemu vyčšímu?

A tak vysoce vyspělá družina, která ne
rozamí ani vlastním záležitostem, natož vyšší
vědě universitní, najednou jest svolévána —

K nesměj se! — k obraně avobody vyššívědy!

Politický přehled.
Teď ee poslaneckou sněmovnou ozývají

samé dotazy a návrhy, především pilnó návrhy

sociálních demokratů proti zdražování po
travin. V návrzích soc. dem. navrhuje se však
eponsta věcí, které s drahotou nemají nic 8po
lečného, a pak jsoa vlastně jen agitací. Soci
alistické lyto návrby namířeny jsou především
na oslabení a poškození rolnictva; právě účel
ným a vydatným podporováním zemědělství dá
8e nejlépe čeliti drahotě potravin. — Ministr
orby dr. Ebenhoch zamýšlí co nejdříva volati
do ministerstva orby por.da interessentů, ve
které by se jednalo o tom, jak vystoupiti proti
zdražování potravin. —Kř, soc. poslaací podali
k ministru vyučování interpelaci v příčině pře
plnění vysvkých a atředních škol židovskými
professory a posluchači. — V Gorici ustavena
slovinská katol. národní strana, která jest zá
kladem veliká slovinské katol. národní strany,
jež obsáhne všecky slovinské kraje. — Důle
žitou událostí pro nás jest ustavení Národního
klubu na říšské radě apojením tří největších
klubů českých, agráralbo, katol. národního a
mladočeského; v něm soustřeďoje se na 70
poslanců k společné práci, aby fotiž společně
pracovali pro program národní a státoprávní,
a aby vyslovili stanovisko spojených klubů
k vládě a jiným stranám a jednotnou taktiku
oa říšské radě amlovili. Ve všech jiných otáz
kách vybražojí ei klaby svobodu jednání. Zá
stupci Národního klab" zakročili a minister.
předsedy ve prospěch jazykové rovnoprávnosti
a soudu v Chebu a v celých Čechách. — Ha
ličeký ministr krajan hr. Dziedaszycki od
stoupil, a jeho nástapcem stal se poslanec ryt.
Abrahamovič, jenž ve sněmovně potapné uvítán
byl všeněmci, soc. demokraty, Rasíny a židov
ským klubem.

Charvatská obstrakce na sněmu aberském
sdržuje a ochrowuje všechnu činnost sněmu;
takto vyrovnací předlohy v Uhrách do konce
roku aebodou projednány, proto vláda uberská
pomýšlí vyrovnání provésti zatím na tři léta
tak zvaným zákonem zmocňovacím — ra
kouským to $ 14. A ve sněmovně ož še jedná
o tomto zákoně zmocňovacím. Charvaté naklo
pění jsou k zanechání obstrakce, ale za pod
mínek (jako zrašení zákona o služebol řeči
maďarské na dráhách charvatských atd.), které
vláda nikterak nepřijme. Krise dotlrá již i na
samu vládu.

Z činnosti katol. spolků.
Program síramy katolického lida

v Čechách přednese a vyloží slovutný a oblíbený
řečník vsdp. kanovník Dr. Fr. Šule z Hradce Kr.
na schůzi katol. nár. jednoty v Černilově o první
neděližadventní o půl 3. bod. odpoledne. Po před
nášce bude rozhovor orgavisační — nůčastněte sa
všichni — promluvíme ai i o akci volební.

Katolická Jednota v Kostelci m.©.
sehraje v sále na „Rabštejně“ v neděli 1.prosince
t. r. 8 povolením al. ústřední jednoty českého he
rectva v Praze časové drama o Ď jednáních „Sla
vomam"“ od K. Pippicha. Všechny úlohy jsou
v rukou osvědčených sil. Začátek určitě v 7 hod.
večer.

Katolická jednota v Lomnici ». P.
pořádá v neděli dne 1. prosince 1907 ve dvoraně
hotelu p. Jos. Řeháčka mikulášekoa zábavu. Za
čátek určitě v 7. hod. Vstupné: Host 62 hal.,
člen 32 hal. Mezi jednotlivými čísly účinkaje
hudba. — Vhodné dárky, řádně zabalené a opž
třené správnou adresou, přijímány budou jen s.
těním jména odesílatele v den zábavy ve dvoraně
od 10 do 12 hodin dopoledne a od 2 do 6 hodin
odpoledne. Porto 10—20 hal. O bojnon návštěvu
žádá zábavní odbor.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Ustanovení json: p.

Josef Váňa, exposita ve Střítěži, za faráře v Ou
sobí; p. Aug. Cihlář, kapl. v Novém Městě n. M.,
za prozat. katechetu v Dobrušce; p. Frant. Šeda,
výpom. katech. v Plzni, za proz. katecheta ve
Světté n. S.; p. Jos. Došek, koop. v Bystrém, za
proz. katechetu v Jablonci, p. Fr. Přibyl, koop.
v Olešnici, za proz. katechetu v Opočně; p. Martin
Klouda, kaplan, za administr. v Ronově; p. Vinc.
Ciner za kaplana do Vosic; p. Frant. Krans, kapl.,
za administr. v Kuklenách; p. Petr Zavřel za
koop. do Nového Hradce Král. Na odpošinek
vstoupil: p. Jan Kaska, děkan a farář v Kukle
nách. V Pánu zesnnli: p. Frant. Hlaváč, V Valn.,
b. notář, farář v Ronově; p. Prokop Žák, O. Sch.
P., b. notář, gymn. prof. na odpoč. v Rychově n.
K. Uprázdněná místa: Ronov, fara patron. fundace
brab. Millesima; Kukleny, fara patron. nábož,
matice; Bpindelmůble, fara patron. náboš. matice,
vesměs od 1. listopadu b. r.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 25. listopadu t. r. usnešeno:
Polévkovému ústavu v N. Hradci Král. darují se
3 m bůlkového dříví. — O žádosti p. J. Malinov
ského za rozšíření jeho stávající koncesse veřej
ného poslohy o ústav veřejných poslubů dů se
o. k. okr. hejtmanství vyjádření příznivé. — Ku



fpisu téhož se dne 16. t.m. uloží se policii, by
ařdé terroristické omezování svobodytržní v sá

rodku bleděla potlačiti, by případy týdenního trhu
ze dne 31. srpna t. r. opakovati se nemohly. —
Vzato bylo na vědomí, že p. Fr. Peškovi nebyla
udělena koncesse hostinská pro dům čp.427 a pí.
Anně Tiché koncesse k vyváření jídel v domě bp.
169 a že byla udělena koncesse k výčepu lihovin
p. JUDru O. Malburgovi v domě čp. 17. — Žá
dosti p. Jar. Oma sa koncessí koihtiskařakou a p.
B. Stejna za rozšífení koncesge tiskařeké na knih
tiskařskou, pp. Bratří Guthů za koncessi k výčepu
vína přes ulici předloží se živnostenskému odboru.
Č. k. silniční orár se požádá o svolení ke zřízení
přechodníku přes erároí silnici mezi hotelem Mer
kur a domem p. Skuberského. — Živnostenským
odborem doporučené žádosti p. L. Kršky o kon
cessi k výčepu vína v domě čp. 87 a p. K. Peora
o koncessi kavárnickou v domě čp. 208 postoupí
se městskému zastupitelstvu. — Žádost řezníků a
uzepářů za zamezení pouličního prodeje výrobků u
zenářských, prováděného prodavači ovoce, postoupí
se odboru jatečnímu. — Správě školy Ú. M. 8.
vOrličce zašle se příspěvek — Vzato na vědomí,
že c.k. okr. hejtmanství schválilo p. K. Smutného
výčepníkem v kavárně p. O. Fuchse v domě čp.
163. — Zpráva policie o nákladu na zřízení po
licejní expositary v části města na pravém břebu
Labe postoupí se rozpočtovému odboru. — Vzato
bylo na vědomí díkůvzdání J. E. p. ministra Dra.
B. Pacáka za uzuání jeho činnosti ministerské a
přípisy okresního výboru, kterými se dává avolení
k výpůjčkám K 180.600 na dlažbu a K 12.000
na městské dívčí lyceum.

Cecllský večírek v Adalbertinu.
Hradecké katolické spolky použily vbodoě cecil
ského večírku k tomn, aby ocenily sociální čin
nost jubilujícího vedp. preláta Megra. Frýdka,
jenž poctil v průvodu p. kanovníka dra. Soukupa
manifestační dýchánek vou vzácnon návětěvou.
Zlaté jubileum kočžské poskytlo celé diecésíi
města našemu příležitost, aby vzpomenuto bylo
s povděkem zásluh vznešeného jubilára na poli
eirkevním, působení jeho však na polí sociálním
pro jaral chorobu a prázdninovou dobu uemohlo
býti oceněno dříve nežli při zmíněném večírku.

a tuto okoloost poukázal p. dr Reyl, jenš za
soublasu přečetně sbromážděného obecenstva líčil
vzácné pochopení a účinnou podpora, projevova
nou Msgrem Frýdkem všem katolickým podni
kům, které po poslední léta v Hradci Králové
vstoupily v život. Program večírku odpovídal
také zásluhou p. sekretáře dr. Setiny významu
povznášející manifestace katolických spolků. Mno
hé číslo bylo po stránce umělecké přímo po
choutkou. Těžiště večera spočívalo na původní
operetní skladbě p. dra. Šetiny „Vzpoura v dív
čím ústava“, a všeobecný zájem o provedení
této novinky byl na všech stranách příznivě upo
kojen. Skladba má vervu i ducha, takže je pro
ochotnické podium života scho V solových
rolích uznání si vydobyly al. Švarcová, Novo
hradská, Nábličková, Černá a Bariáoková. Plné
uznání dlužno vysloviti dámskému pěveckému
sboru, pí. prof. Hobzkové za delikátní průvod
klavírní a sslonnímu orkestru za vzorné obstarání
průvodu orkestráloího. Chvalně snámý náš pěvec,
vp. Fiala docílil solovou p rtií velikého úspěchu, což
dlužno vším právem poznamenati o klavírním solu
al. Jakabcové, Pan ředitel Nepeřený mohl býti
právem brd na výkony svých žáků při komorních
i solových skladbách Nielsových a Běriotových.
Povždy ochotný sbor našich tamborašů bd HH
zením p. red. Šabuly oživoval příjemně ladně se
stavený program, a komická scéna členů tova
ryšské jednoty přispěla platně k neodolatelnému
veselí obecenstva. Výkonp. Beránkův při před
nesu „strašidla“ byl kabinetním kouskem salonní
komiky. Krátce můžeme referát svůj shrnout
v úsudek, že zdar cecilekóbo večírku uhájil čestně
dobrou pověst adalbertinských zábav. Že současně
v Hradci pořádané zábavy a velké cherem „Osvěty
lidu“ pranic nám neškodily, dokazoval citelný ne
dostatek o místo v prostranné dvoraně „Adalber
tipa“. Máme tedy dosti příčin těšiti se úspěchům
večera. Zdař Bůh! -I

Hepertelre divadla sdružených měst vý
chodočeských v Hradci Král. V listopadu: Dne 29.
Anna Karenina — Fořt, v předplacení. 30. Ha

genojů — Meyerbeer, v předplacení. V prosinci:ne 1. odp. Hloupý Honza v sakletém zámku —
Plumlovská. Večer: Kouzlo valčíku — R. Strause,
Operetta — novinka 2. Svatba naší Helgy —

Tipo a Schěnthaa, v předplacení. 3. Lazebník sevillský — Rossini. Příjem p Perla. 4. Malá
princezna — Ujj, v předplacení. 5. Bagenij Onie
gin — Čajkovskij, v předplacení. 6. Oikánský ba
ron — J. Strauss. Příjem p. Holíka. 7. Špatní
pastýři — Mirbeau, v předplacení. 8. odpoledne: La
zebník sevillský — Roselai. 8. večer: Kouslo val
číka — R Strause.

Člemykomise pro všeobecnou deň

Mdry IL. třídyukládacíhookresuHradecEe KarelRichter,obohodníéNrálové a sásťupcem téhoš p. Františe
Waldek, majitel krohovky vPlotištích ; členem
komise provšeobecnou daňvýdělkorou IV. třídy

o okresu Hradec Králové jmánovánp.
Arnošt Dvořák, rakavičkář v Hradci ové a p.

Josef Dobrý, obchodník v Koklenách, a dolnízástapci pp. Alois Pinkava, kloboučník v Bradci
Králové a Josef Formánek, pekaf v Hradci Král.

Bodlnám dělmickým sdělujeme,že na
šádost Všeodborového sdružení křesťanského děl
nictva vážené ředitelství „Divadlo sdružených měst
východočeských“ ochotně snížila ceny mist vůbec
pro všecky členy rodin dělnických o 20 haléřů.
Nutno však se vykázati legitimací; legitimace vy
dávají se v Adalbertinu.

Místní odbor české spoločnosti ná
rodohospodářské + Hradci Královépořádá
v neděli dne 1. prosince o 8. hod. odpol. v aule
obchodní akademie veřejnou přednášku O novém
řádu šivnostenském. Přednáší prof. dr. Frant. Za
choval. — Přednáška pořádána je k žádosti zdej
šího obchodního gremia. :

Panoráma Náredaí Jodnoty Sove
ročeské v Hradel Králové za Bílou věší
vystavuje ve dnech 30. listopadu až 6. prosince
1907 řadu malebných pobledů na pobřeší Adrie,
se země vynikající pestrotou své přírody od po
pelevých hor a kamenitých rovia až k nejkrásněj
ším úkrytůmjižního rostlinstva s rozkošnými kra
jinami, zátokami přímořskými a lesnatými ostrovy,
ze sajímavéDalmacie.

Cyriliská jednota vzdává všem, kdož
jskýmkoliv způsobem k uskutečnění zdařilého ce
cilského večírku přispěli, nejsrdečnější díky.

Dary pro siroty v Čermové. Redakci
naši odevzdáno bylo od katol. spolku v Jaroměři
18 K, z Nišovic u Volyně sbírka ze zábavy v ob
nosu 2 K 86 h. Peníze ty účelu svému odevzdány.

Slasti katolického dělaíka. Cozkusí
katolický dělník v závodě od fanatických spolu
dělníků nekatolických, ví jen ten, kdo to zkusil.
Od rána do večera surové poznámky o katolictvu;
mihne-li se v „Záři“ zpráva o přečinu některého
„klerikála“ kdesi v Bengálii, už to odnáší v dílně
katolický dělník, už se posměchy na pokojného
dělofka jen sypou. A to bývái v dílnách takových,
které by bez kněžských objednávek musily děl
nictvo rozpustiti. Dřív křesťany křižovali, nyní
mučí katol. děloíka ostré jazyky zvolna, aš oběť
vyštvou. „Kdyby ta černá havěť nám už dala práci,
abychom měli co dělat, aby nás starý nepustil! —
A já znám jednoho fláterníka, který chudáka při
pravil o chalupu.“ Což ještě poznámky takového
způsobu! Ale nejsprostší výlevy vzteku těžko oti
skovati. — Stesky na řádění takových bezcitů do
pášejí se nám stále častěji. „A prosím vás, nedá
vejte to ješté do novin; já bych mezi nimi teprve
nevydržel. Jsem chuďas; ti lidé by mne ze msty
zničili“ Takový bývá závěr. — Dobře; ale půjde-li
to tak dále, bude-li každou chvíli štván dělník
v dílnách proto, že vyznává veřejně víru svého
mocnáře, pak také naznačíme, kde a jak Be to
děje, aby se vědělo, jským dělaíkám jsou kato
lieké peníze dobré, aby pik katolíkům za jejich
placení hodně nadali. Materiálu máme dost. ACse
dělníci zdražují avobodněv organisacích těch, které
se jim líbí. Myjim brániti nebudeme. Ale nechť

útoky na křest. sociály nikdo dlouho snášeti po
vinen není a zvláště ne od těch protikatolických
farizeů, kteří na jedné straně naříkají na smutný
stav dělnictva a na druhé straně katolickému děl
níkovi každé sousto omáčejí v hořkém pelyňkn

Ztracený vůz aneb rostonlnná vel
ská kopyta. (Trachlivá historie s veselýmkon
cem » bradeckého okolí.) V pátek večer vezl ho
gpodář obilí do rolnického skladiště. Když vše
řádně složil, etavil se nu jednu sklenici piva. Ani
na okamžik nepochyboval, še pár statných volů
trpělivě vyčká jeho příchod. Voli přece nemívají
tolik obuti k splašení jako závodní koně. Trpělivě
sice tábnou, ale kde se jim poračí odpočinouti,
tam stojí zcela ocbotně třebas celý den. Ale kdo
ví, co právě tentokrát do těch volských hlav
vlezlo, že se odhodlaly k svobodné, nikýmnepři
kázaně procházce. Vůs byl teď o mnoho lehčí;
pochod bude tedy snadaý. Jakmile rolník z bo
ptince vykročil, seznal, že tahouni sa tu krátkou
chvilku smiseli, aniž by si bylí vzali dovolení. —
Ale teď jen kam? Nejspíš přece v tu stranu, kde
mívali připravený plný žlab; někam do koncertu
přece nepůjdou. Po této zcela rozumné úvaze
ubíral se rolník krokem skutečským do své obce.
Snad ještě desentéry dohoní. Na silnici však
snámý vůz nikde nerachotí. A kdyš o 1 bodině
v noci opěšalý vozataj přišel domů, voli nikde.
Vabadil svého švagra. Následovala krátká ,
d začalo pátrání © horlivostí sdvojenou. Kdoví,
zda některý šibal taškářský do volů nešvihl. A

teď, kdy maso tak drahé,připravuje se šelma nalacinou pečení. Takoví voli! — Naposledy k ve
liké radosti obou výskomců abledání v sobotu ta
honal u Plačic. Klidně před vozem 8i na zemi
hověli. Jeden z čiroka aíval, drahý borlivé|
žvykoval. Edyš byli vyzvání k návratu do s'nžby,
sobrali se a šli bes protestu. Poznali sice, že
práce jest pro ně věcí dosti obtížnou; ale dobro
volná nezaměstnanost věcí ještě horší, protoše ani
tomu zvířeti nedá nikdo potravu zdarma. Botra by
Ido věřil, co se musil pěšky nachodit člověk, kte
Be chtěl svézti volským potahem domů. Baději

drakrát pěěky, neš sbáněti loudarou příležitostnoc

Mikulášská zábava s-pestrým pr.gřa
mem pořádá se v neděli dne I. prosince v Adal

bertins. :
Při Hlinkově večírku v Adalbertinu,

který byl šeným projevem pro Slováky, vy
bralo se pro Černovou 100 K.

Moderní pned lka nozálešív tom,:
aby bohatý zaměstnavatel přidržoval učedníka vý
hradně k práci nádonnické místo k odbornému
učení; a nejméně v tom, aby učedaíka zcela sby
tečně ztloukl tolik, až má na obličeji modřiny.

Do Nového Hradce Král. Uvádíme
s delšího dopisu p. Bendy, saalaného minulý tý
den, aspoň toto: V předposledním čísle „Obnovy“
napsal jsem, že odpovími na ta největší hloupost
pana dopisovatele. „Já udělal s nonse ctnost“ a
své zasláno jsem podepsal, pan dopisovatel udě
lal s ctnosti nectnost a místo aby 8e nám ukázal,
schoval se jako nezbedný školák pod zástěra
„Retibora“. Že tak se stalo, vidnoz celého dc
pisu, a následkem toho odpovídám. S redaktorem
„Ratibora“ bych ovšem po svém problášení v před
posledním čísle „Obnovy“ nepolemisoval. Jak mu
gel pan dopisovatel vy Mati, kdyš opustil: „Ta
tíčku Ratibore! Jsem blízek morálního výprasku,
o ukryj, schovej mne! Já 80 za sebo a za svůj
podpis nesmíroě stydím!“ A dobrák tatiček, místo
aby chlapečka poučil, še Ibáti a klepati se nesmí,
schoval jej a vynadal druhému, jejž ani nezné.
Že mnou pan dopisovatel opovrbuje, pochopaji.
Člověk, který se stydí sám za sebe, aby nad
svou mravní úrovoí nemusil zoufati, musl pohlí
žeti na vše kolem sebe 8 pohrdáním. Co rovná
se zpronevěře, o tom máme ovšem podle všeho
rosdilné názory. Sprostoty, nemaje jiných pro
středků po ruce, dovede přece užíti každý,
zvláště echován-li je pod přikrývkou „Ratibora“.
Proč po sedmnáctileté činnosti se „Sokola“ jsem
vystoupil, nejlépe panů redaktorovi vysvětlí pan
dopisovatel sám. Není mým svykem hovořiti o
spolku, jehož členem více nejsem. To ponechávém
pánům „Besejmenným“. Pro Sternberga jsem prá
coval, protože to odpovídalo mému přesvědčení,
avšak pracoval jsem nezištně. Zda tak nezištným
dovedl by býti pan redaktor „Ratibora“, o tom
mám velké pochybnosti. — Jak jsem ne stal čle
nem „Havlíčka“, může býti pánům Ihostejno. Moe
sajímalo by velmi málo, kdyby pan redaktor i
s panem dopisovatelem stali se dopisovateli třeba
do „Mormonských Pamětí“. Přál bych panu re
daktora i pasou dopisovateli, aby své životní zá
bady mohli tak jako já vysvětliti. Co pak týče se
té ostudy, nevím, kdo jí sklidil svým jednáním
vice, sda já, nebo pan dopisovatel 8 panem re
daktorem. O podání raky pana redaktora rozhodně
nestojím, a panu dopisovateli podal bych ji pouze
ve velmi tlusté kožené rukavicí. Zlá Be, že má
p. red. „Ratibora“ na veřejnost velice malý vliv.

Už loni napomínal, aby mi žádnýčlověk ky nepodával, a dosud tisknou mi ruku lidé,

stavím mnobem výše než jej a pana pinoratelo,n

Z černé kromilsy. VeStěžeráchzastřelil
se. 95. t. m. 2lletý selský synek J. Řehoř. V ne
děli byl v taneční zábavě a v pondělí — pro
holku — sepomněl chuďas na všecko.

Z Čermileva. (Divadlo). Dne 24. t. m. se
hráli u nás ochotníci katolické národní jednoty
Ruthova „vísmákova dcera.“ Děj ze života čisté
venkovského přivábil tolik návštěvníků, že pro
streoný sál byl brzy do posledního místa naplošo.
Musíme upřímač říci, že naši obětaví ochotníci
jako všdy, tak zvláště tentokráte ukázali se 0
pravdu vyškolenými herci. Souhra, ne snadná,byla
dokonalá a pochopení rolí jak- větších, tak i men
ších přirozeněa pěkoě bylo podánove všechtřech
dějstvích. Kroje velice ladně hodily se kvýtečné
hře a ko stkvělé úpravě. Vědyť i nejostřejší kri
tika doznala, še se hrálo úplně besvadač Ostatně
— kdyby ani tobo nebylo: Viděli jate, ochotníci,
ty upřené zraky celého p. t. poblika, jak sledo
valy každý nenucený váš pobyb i řeč 8plzou
spokojeností, všimli jste si, kolik ne slsícloh, ale
plačících očí posorovalo vaše umělecké výkony?
To musí být pro vás ta nejlepší pochvala. Grata
lujeme vám a těšíme se saso na vás. Kristé se to
opravdu poštěstilo — písmák vyřkl .
Přejeme vám, aby i vám se každé vystoupení
takto poštěstilo, a pošehnání kvaší obětavé a ne
sištné práci, přinesené pro vsdělání, sušlochtěnía
pobavení lidu, přinese vám Pán Bůb. Pan režisér
může se plně radovati z přičinění svého.

Ze Smiřle. Křeslansko-sociální lidový
spolek pro Holohlevy a okolí pořádal dne 17..m.
v sále „Městského la“ póvecko-badební

dokoi ku pocté Karla Bendla. O životěapebení Bendlově promluvil populárně dp. V. (kyur

kovics, katecheta aučitel zpěvu. P. Fiale nívým svučným a plným barytonem několik plení
Bendlových. Pěvecké kvarteto podalo sdafilé
ukázky mužských aborů mistrových. Průvod kla
vírní laskavě obstaraly pí Maternová a sl. Nová
ková. Mezi čísly zpěvnými hrále spolková hudba

řsením p. Nováka. Ačkoliv produkce byla
v době předvečerní, byla návštěva četná. Všechna
čísla vyslechnuta byle snevšední pozorností. Tato
pěvecko-budebaí produkce,věnovaná K. Bendlovi,
svědčí, že katolický spolek vzdělává sdárač | na
ušlechtijém poli spěvu a budby.



Úmrtí. V Kostelci n. O. semřel 31. t. m..
vo věku 70 roků a dne 28. na hřbitově u sv. Anny
pochován byl za účastenství 16 kněží i četného
obecenstva otec p. děkana Kašky.

" "Z Kostelce m. ©. Zdejíl městská rada
pozvala na odpoledne 24. listopadu po 2 zástup
cích se společenstva potravního, řezníků, obchod
ního gremia, z organidace katolické, národně
sociální a sociálně demokratické k anketě o zdra
žování potravin do městské zasedací síně. Měst
skou rada sastupovali páni starosta Netyk, ná
městek Ant. Moravec, Jan Bolehovský. Po příví
tání a vyložení účelu ankety p. starostou rozpředle
se živá debata všech zástupců, mozi nimiž nejvíce
se samlouval p. městský radní Dašek pro svou
spravedlivou avšechny strany smiřající řeč.Z tečí
byla vidna uopřímná snaba živnostenetva vyjíti
vatříc spravedlivým požadavkům dělnictva. Jedno
myslně konstatováno, še sdrašováním potravin není
vinno ani živnostnictvo ani rolnictvo, nýbrž hlavně
židovská spekulace na obilních buraácha diffe
renění obchody. Zástupce řezníků prohlásil, že od
1. prosince ustanoví řezníci v Kostelci n. 0. ceny
mass, aby se tak dostalo dělnictva dobrého ob
sloužení za lacinější ceny o 16 laléřů ne1 kg.
Zástupci potravního společenstva prohlásili na
přání dělnických zástopců, že na další zdražování
potravin nepřistoupí a případně od 1. ledna 1908
sníží ceny potravin, bude-li vybověno se strony

povolaných krubů požadavkům jejich, jež budou
tlumočeoy na společném sjezdu v Praze. Sepsán
protokol o celém jednání a všemi podepsán. Jmé
nem zástupců všech podlala městská rada telegram
na národuí klub českých říšských poslanců, v němž
dádá o rázné kroky u vlády, by pomocnou akci
v této věci urychlila.

2 Berobrádku. Zprávu o koncertětam
burašů doplňujeme, že čistý výnos zábavy té ob
náší přes 40 korun, ješ badou chudým dětem
rozděleny. Ač účel tento byl znám, přece několik
mélo rodin se nesůčastnilo s důvodu, že koncert
pořádali „etudení“, ba vyskytli se „teplí“ dobro
dincové, kteří jiné srazovali a přemlouvali, aby
do koncertu nošli. Přes to však návštěva byla ta
ková, že nikdo zde větší nepamatuje ©Zapamato
valo si však veškeré občanstvo dobře, že nikdo
z učitelů nepřišel Inu, ti mají jiné starosti. Však
nikdo z nich neschází při slavnostech, vlastně
štvanicích husitských proti katolictvu, při nicbě
věrně a oddaně Štemberkovi dělají náhončí a tles
kače — za přítomnosti školních dítek i odrostlé
mládeže. Ity jisté osoby, které se rády vysmívají
„nebeským kozám“, dělají rády zase kostelnice
husitům.—Zajímaváudáloststalaeezde31.října
t r., kdy „páni“ pořádali „v domečku“ bankét
pa oslavu domnělého vítězství u soudu nad našimi
kněžími. Jásali a hodovali. Jep aby to pak nebylo
předčasně! Pokrokář a husita Štemberka za účasti
učitelů celé farnosti, několika sociál. demokratů a
starostů moh! si plíce vymluviti o tom nebezpeč
ném klorikaligmu. Řečí bylo moc; řečnil obecní
hajný Tomek, jenž u soudu velmi šikovně přísabal
a jemuž svěřen obec. majetek, řečníl důvěrný
Tomkův přítel obec. starosta Smrtka, řečnil před
seda soc. demokratů, v řemesle málo obratný Ma
lijovský a jeho věrný „soudruh“ a ctitel, socialista
uč. Peisker, kterému na konec ze všeho byle „zle“!
— Vypilo se moc na slost proti těm klerikálům
— 8 teď kdo to bude platit? Tato otázka dána
uč. Peiskrovi — ale on ji rozloštil hladce: „ať si
zaplatí kašdý sám.“ To jste měli vidět ty dlouhé
obličeje několika lidí, kteří slce v blavě měli
„Světlo“, ale v kapse tma. Vytratili se tiše jeden
po druhém s místnosti s čepicemi pod kabáty
schovanými a hostinský trpělivě čeká, kdo to za
platí. Mlaví se o tom, še „páni“ to měli zadarmo
s „kmání“ si to měli platit, což přece není soci
alistická rovnost — a čepté se něco, že „banket“
se svrhl v „panget.“

Odpověď = Borohrádka známénu
osv . Pěkně věruosvěcujete. V „Osvětělida“
dne 21. t. m. byl náš farář dp. farát Vacek na

puden tak ušlechtilým způsobem, že by 8 pisateem té jemnosti žádný slušný forman za jedaím
stolem seděti nechtěl. Píše totiž onen pokrokář,
še taký klerikál je jako šťěníce. B dovolením,
dotěrností, drzostí a bezobarakternosti vyniká
někdo jiný. Jsou to lidé, kteří jiš přicházejí
k -hotovému, aby s toho tyli, kteří dovedou
kousat, štípat a bořit, ale k stavění jsou slabí.
Takový fapatik shanobí i eebo poctivějšího
člověka; když se na něj na chvíli posvítí,
sbaběle zaleze, aby v nejbližší chvíli v temnou
nočním vrhal se na kořist zákořalcky znovu.
Fanatik z „Osvěty lida“ tvrdí o dp. faráři, že
vypravpje, jak ai došel k p. vrch. radoví z Isa
koviczf, při čemž on prý prohlásil: „To všeoku
padrobil Kohn.“ Až ee to onen p. rada doví,
jistě se upřímně zasměje, protože ae vůbec
8 p. farářem nezná; ani slůvka ne

odlá.Nabídli bychom sto dakátů tomu
sobarakternímo vodolkovi z „Osvěty

Jida“, aby nám dokázal, že p. farář to řekl.
Ale v jámě lvové oikdy není člověk sebe hod
nější bozpečen. Hned by 60 přihlásilo více
šitváčů všemi mastmi mazaných, kteří by bez
dlonbých rozpaků odpřisábli třebas i u soudu,
co by se jim hodilo, jen. aby ty dukáty do
staly. Že 5-lém moderním pokrokem roste ve

liká lačnost po penězích, přesvědčili jsme ae
mn hokrét. Takoví lidé dovedou 1jiné ku kři
vému svědectví naváděti. — Pan farář prý
kašdou chvílí osobněsakročoval u soudu. Jest však

převán ponze tolik, že p. farář p. adjanktaippemo se vší určitostí řekl, še od obžaloby
sásadně ustoupiti ani memůše a taky neustoupí.
Proto také p. adjunkt v tom přesvědčení sám
zo své vůle ani rozsudku osvobozojícího nevy
nesl, ale teprve tehdy, když dostal rozkaz od
soudu krajského. Ostatně může p. adjankt sám
dáti svědectví, zda jej p. farář nějak netaktně
obtěžoval Těšíme se opravdu na slíbené vydání
brožory o celém prooesso. Pan fardř se pravdy
nebojí a nebál, jak dokásal svojí vůlí, aby aoudní
spor byl řádně aš do konce proveden. Po vydání
brožury budeme míti vítapou příležitost, po
svítiti ai na pokrokářské fanatické útučníky.
Světla k toma bade dost a nepomůše těm no
sitelům „vyšší kultury s mravonky“ žádné
liščí uskakování zn kalisy.

Hliska v Pardubicích. V pátekdne
22. t. m. přijel v poledne do Pardubic dnes jit
historický p. farář A. Hlinka. Na nádraží uvítán
byl representací města. Večer o půl 7. konal před
nášku o poměrech na Slovensku v dělnickém domě.
Prostorná místnost -byla do posledního koutu na
plněna obecenstvem domácím i přespolním, které
8 nejživějším zájmem vyslechlo přednášku bratr
ského našeho trpitele. Po přednášce uspořádán byl
na počest vzácného boate v měšťanské besedě přá
telský večírek, při němž p. farář Hlinka pohovořil
a čelnými osobami města a mile se pobavil upro
střed avých bratří. Druhý den v sobotu odjel
v poledne za Četné účasti doprovázejícího obe
censtva d) Hradce Králové. Pan farář ubytován
byl na děkanství.

Hlinka v Hořicích. K pozvánízdejších
epolků a za protektorátu městské rady promluvil
v našem městě dne 24. listopada neohrožený před
bojovník slovenského lidu zrovna tak velkolepě jako
jimavé o poměrech kultarních na Slovensku. Když
stál před námi ve své říze ten nětvaný kněz, při
padal nám jako prorok svého ubohého národa a
tím, jak doufáme, farář ten v budoucnost Slováků
věřící bude, neboť není možno, aby národ, který
takové má syny, zabynul. Připadaly nám poměry
na Slovači jako naše před 100 lety. A jako čes
kému lidu povstali jeho buditelé, tak budí Hlinka,
Juriga a j. svůj národ; jen nepřejeme jim, aby se
jim za všecky oběti dostalo toho vděku, jako vla
steneckým kněžím od t. zv. pokrokářů v Čechách,
aby nedožili se od lidu svého praktikování zá
sady: „Vykonali svou povinnost, mobou jiti. Na
vlastenectví máme patent my !“ — „Klerikalismus,
tot nepřítel“ tak pronesl kdysi žid Leon Gam
betta, a tak po něm mluví i ti, kdo nedovedou
dáti ani odpověď na to, co vlastně klerikalismus
je. Does stačí moobým našíncům fráze, a český
národ bude se jednou diviti, jak se mobli jeho
předkové dáti tak dlouho krmit stravou tak ne
chutnou a do zpromrzení opakovanou a to od iu
dividní, jimž boj proti klerikalismu je jedinou
sbraní v arsenále duševním, ne zřídka i jediným
pramenem živobytí. O takové vzdělance není nouze.
Proti slovenské manifestaci vystoupil, jediný snad
v celém městě, mladistvý učitel. (Tací mladíci mají
ovšem vždycky rozumu a skušenosti nejvíc. Pozn.

rod.) Dnes přijal celý český národ ber rozdílu vysnání náboženského i politického věc slovenskou
£a svou A je to při nejmenším smělost, postaviti
se proti celému zdravému proudu. Co by Be stalo
't. sv. klerikála, kdyby vystoupil proti manifestaci
národní?! Četlijsme kdesi nesmysl; slovo Kri
stovo: „blaboslavení chudí duchem“ zavínilo prý,
že slovenský lid je tak pokorný a obmezený, Fa
rář Hlinka ukázal nám však na jiné původce
smutného toto stava; a tim je kořalka, židé a
maďarští liberálové, kteří nedávají národu, ač daně
od něho vybírají, co mu patří — národní školy;
ti zotročili slovenský lid — a nikoli evangelium.
Ovšem jak židé, tak maďarští otrokáři jsou libe

Hook a tl jsou všdy v právu. Jak to řekl Gam

Z Dobrašky. Dae 320.t. m. zemřel zde
ochrnutím srdce p. Jos. Novotný, ředitel kůra, ve
stáří 55 let. Již po 6 let byl trápen vážnou vnitřní
nemocí; k tomu zrak postižen byl šedým záka
lem, jenž teprve po těžké operaci aspoň 8 jednoho
oka byl odstraněn. Pro své hudební nadání zuém
byl široko daleko. Jebo hudba pod jeho řízením,
zvláště za mladších let byla v dalekém okolí hle
daná. Jasa již vážně nemocen a skoro slepý, zřídil
« hudebníků blíských hudební sbor, přes 50 mužů
silný, jejž s velikým úspěchem řídil. Jako varha
ník byl síla výtečná, jeho technika vzbuzovala
obdiv. V konání svých povinností byl neunavný.
Hráti ještě po službách Božích celou píseň so

zpsjím „ ©m bylo uněho pravidlem, ve dnechsvátečních bra. „ři všech třech měích sv. a poslední
vědy fguráloí. Rovněž i odpolední složby Boží.
Věecka ta horlivost tryskala ze zbožné jeho duše.
Zvláště byl horlivým ctitelem P. Marie. I jako
skladatel vynikl, zanochav mnoho dobrých skladeb.
Povahou byl skromný, veselý, a proto došel ob
liby u kdož ho znali. Oblíbu jeho dokaso
vala dne 22.t.m. obrovská účast na jeho pohřbu,
ak se strany spolků tak i osob soukromýchzce
ého okolí. Odpočívej v pokoji! — Křesťanská

jednota sv. Václava věnovala při. pobřbu svého
nezapomenutelného cvičitele, příznivce a čestného:
člena p. Jou. Novotného, řiditele kůru, místo věnce
na ošacení chodých ditek 20K. Zábavní kroužek
téže jednoty položil na rakev svého obětavého
cvičitele na důkaz vděčoosti věnec.— Dne 24.t. m.
pořádala tatáž jednota ve prospěch slováckých si
rotků v Černové divadelní představení „Velkostat
kář“, drama ve třech jednáních od F. A. Šubrta.
Souhra byla uspokojivá, návštěva slušná. P.t. účin
kojící zaslonží ploý dík rasvoji ochotu a námabu.
Pokrokáři místo účasti na lidomilném podniku
dali v „Hlasecb pokroku“ svůjoblíbený příspóvek
lži a štvaní. Lhon, že krev v Černové tekla jen
z nařízení katolických biskupů uherských a zata
Jují pravdu, že krveprolití nařídil maďarský
hejtman, že nad Černovou může míti duchovní
pravomoc jen biskup jeden, který zase je více
maďarským biskupem nežli katolickým, že maďar
ské zákony sestavovali liberální, židovští pokro
káři, kteří zavedli nekřesťanskou a nelidskou zá
sadu: „Slovák není člověk“ a proto mu práva ne
dali, Jazyk a vzdělání mu berou a každé příleži
tosti se chápou, aby lid abohý znásilnili. Činiti
zodpovědným učení Kristovo sa jednání lidi v Ma
darii, jest zrovna tak nemístaé, jako činiti je zod
povědné za jednání pokrokářů, zapsaných v ka
tolické matrice. Nadávati a obrnovati pokrokářský
nos předem uad ochotným účinkováním členů kfe
stanské jedaoty a snišovati je, dokáže zase jen
člověk pokrokář. Nic nedat, ale nadat a jiné od
rážet! Ostatně jen s tím „otravováním“ pomalu.
Výkony pokrokářského ensemblu dovedou obecen
stvu připraviti dlouhou chvíli a neznalost úlohy
potrápiti sluch až do omrzení. Jen nechoditi na
slunce 8 máslem na blavé!

AL Svojsík v Chocni. Dp. Al. Svojsík
z Prahy bude přednášeti o své cest kolem světa
o půl 8. hod. večer dne1. prosince t. r. v Chocni
v „Panském domě.“ Přednáška bude oživena 200
světelnými obrazy.

Z Chrasti m Chradimě. Životnípoměry
v našem městě jsou velice neutěšené. Stálé zdra
žování životních potřeb dostupuje svého vrcholu.
Naši pekaři a krupaři zdražují pořád chléb, mouku
a jiné věci. Vymlouvají se, že musí obilí draho
platit. Dva pekaři chtějí dokonce prodávati chléb
sa 92 h kilogram. (Na nich není viděti dnešní
nouzi, neboť si staví velká nové domy). Jak 80
to páni pekaři rýmaje? — Páni obchodníci
s uhlím dělají též velké drahoty. Prodávají1 g za
3 K60haž 3 K 70b. — Olázka bytová jest
též u nds palčivá. Veliký nedostatek bytů, stálé
přibývání lidí z venkova; ti již na usedlé nájem
níky přidávají až o 20 K více. Na velké byty o
50 až 100 K více. Takto jest zdejší dělnictvo nu
ceno obývati různé nezdravé byty, které dříve
sloužily za chlévy; zde nepanuje láska křesťanská,
nýbrž sobectví! Máselné trhy odbývají Be v ne
děli. Podíváme-li 82 do trhu, trneme nad jednáním
různých lidí. Mnohá paní choe míti hned nakou
peno, přihasuje na smlouvajícího s peprnou
Poznámkou, že kdo má málo peučz, nemusí ku
povat. Tím neškodí jen sobě, ale i jiným, zvláště
dělníkům. — Něco slavné městské radě v Chrasti.
Jest zde mnoho věcí, u kterých by se měla státi
náprava. Lid dělný zůstává bez ochrany a pomoci
proti maobým vykořisťovatelům.Víme, že v městské
radě jsou mužové, kteří vynikají (I) dachem ho
epodářeko-sociálním! Pročež žádáme. aby využili
svých védomosti (!) a pomobli zvláště dělnictvu
řešiti těžké sociální otázky. Pomozte dělnictva, a
nebudete míti nepřátel, naopsk spokojenéa řádné
občany| Pak ani pardubská „Osvěta lidu“ se na
vás neodváží. Dva pozorovatelé.

- Pogn. red. Za veliké zdražení životních po
třeb jest volati k zodpovědnosti aplš židovské
kapitalisty než živnostníky.

Z Úpice. V neděli 24. t. m. odbývala or
ganisace soc. dem. schůzi, kde referent Cífka z
Prahy mluvil o bídě dělnictva; vinil vládu z ne
dbalosti vůči dělnictva. Nasval barsy a barsiány
zloději, protestoval proti zdražování uhlí. Prý mi
pistr Beck nadržaje „klerikálům“. To by tedy zas
mosil býti proti židům; pročvšak nevystoupil do
sud rázně proti šidovakým lichvářům, kteří sdra
žují uhlí, mooku a vůbec nejdůležitější životní po
třeby? Mluvil proti křesť. sociálům, ale sa chvíli
na to chválil i vídeňský magistrát za to, že dal
příkas pekařům, zač mají prodávati pečivo. Ovšem
nedopověděl, že takové nařízení obstaral pečlivý
dr. Lueger. Správa Prahy však dle referenta nic
v té věci nečiní, — Ale konec konců bídné po
měry dělnictva odnesli místo židů katolíci. — Ve
středu 20. zase na schůzi drahota odnášeli „kle
rikálové.“ Jak se starali o zamezení drahoty radí
poslanci ve Vídni, o tom jsme se upřímných slov
od našich odpůrců nedověděli.Přijata resolnce, aby
městská sprára Úpice doporučila poslancům pilný
vávrh proti zdražování potravin. Měl ji dáti měst
ské radě dle návrhu fid Falk, advokát; jelikož
však jiní tomu odporovali, dr. Falk ne:el, Teď
se bude čekati do úterka, jek dopadne hlasování
v parlsmentě.

Hospodářský opolok okrosm move
městského m.Hot. so sídlem v Krělně
pořádati bude bezplatně celoroční obdobné kersy
ovocnářské, k nimě zve pp.členy -hospodářského
epolku, majitele ovocných sadů a stromořadí,



přátele a pěstitele ovocného stromoví vůbec. I
období (zimní) celoročního okres. kuren ovocaář
ského již jest v proudu. Dne 80. listopadu o 10.
hod. dop. pořádá se kurs ve Spech (v hostinci
p. J. Stárka). 2. prošinoe o 10. hod. dop. ve Sla

voňově (v hostincip. Valáška). — 8. prosince o10. bod. dopol. v Ohnišově (v hostinei p. Effen
bergra). — 5. prosince o 10. bod. dop. v Čern
šicích (v bostinci p. Žďárka). — 7. prosince o 10.
hod. dopol. v Bohuslavicích (v obecním hostinci).
9. prosince o 10. bod. dopol. v Slavětíně (v hos
tinci p. Zvoníčka). — 11. prosince o 10. hod. dop.

v Nahořanech (v hostinci p. Aromadky) — 13.prosince o 10. hod. dop. v Novém Hrádku (v hos
tinci p. V. Lepše). — 14. prosince o 10. hod.
dop. v Jestřebí (v hostinci p. J. Beneše). — 15.
prosince o 10. hod. dopol. v Novém Městě n. M.

Ú botelu p. Al. Žida). Okres. zahradník p. Aloiseclík provede praktické balení ovoce v obchodní
úpravě. Následovati bude nřehlídka sabrad: a) p.
MUDra Jos. Štefanidesa, b p. Fr. Mervarta a c)
okr. ovocné školky. Zde zahájí p. Preclík výrobu
moštu s novými čes. odborem zeměd. rady sub
vencovanými stroji. Načež v hotelu p. Al. Žida
přednášeti bude jednatel hospodářskéhospolku „O
významu a důlešitosti ovocnářského družstva vůbec
a v okrese novoměstakém zvláště.“ — Dne 16. a
17. prosince vždy o 2. bod. odpoledne bude
kračování „ve výrobě moštu“ vhotelu p. Al. Žida
v Nov. Městě n. M.

Ze Neběle. (Veprospěch dělnictva a uhně
tených Slováků.) Dne 24. listopadu konána byla
u Más důvěrná schůze, na které promluvil p. Jar,
Baatl o „Yšeodborovém sdražení křest. dělnictva.“
Schůze byla četně navštívena rolnictvem i dělnic
tvem, které se zájmem vyslechlo pěknou přednášku.
Řečník doporučoval, aby dělnictvo chopilo se své
pomoci, organisace, zmínil se a poměrech byto»
vých a prácí nedělní, o práci žen a dětí v továr.
nách a vzpomněl slov Kristových: „Hodem jest
dělník mzdy své!“ Nechceme, aby ve školách se
vyučovalo suchým paragrafům místo náboženství.
— Zlaté internacionále stojí posud v cestě jedna
velmoc: církev katolická, a proto se snaží církev
zničit, aby na jejích troskách se zbudovalo svě
tové panství Israele. Jen sjednoceně můžeme 8e
domoci zlepšení svých poměrů hmotných, budeme
baštou nerozbornou a křivd nebudeme trpěti. A
když dojde ke stávce spravedlivé, křesťanský děl
nikdy nestane se stávkokazem. Řečník odměněn
živým potleskem. K alovu přihlásil se důvěrník
organisace p. Podzimek, jenž vzpomněl událostí
v ové na Slovensku a rozhodnými slovy od
soudil jedoání biskupa Párvyho. Bjórnson 8 Tol
stoj pozvedli svého člechetného hlasu na obranu
práv slovenského lidu; teď jest potřebí,aby čeští
a slovanští poslanci při projednání rak.-uher. vy
rovnání (i jindy, kdy se zástupci maďarskými při
jdou do styku) rázně szakřikliMaďary a dali jim
na jevo, že za Slováky stojí celý český národ a
celé Slovanstvo. Nato přečtena a hojným potleskem
přijata byla následující resoluce: My, sbromáž
dění na schůzi katolického lidu vSobčicích, odsu
sujeme jednohlasně a tozhodně všecky protizákonné
útisky, které páchá maderská vláda na bratrech
našich Slovácich. Vyzýváme své poslance, aby při
jednáních ústavních i při projednání rak.-uh. vy
rovnání dali zástupcům maďarským na jevo své o
povržení, které s ními sdílí celá vzdělaná Evropa.
Je nutno, aby zástupci našebo národa co nejdů
razněji protestovali proti maďarekému barbarství
nejen slovem, nýbrž vší možnou podporou. Uvěs
něným bratřím Slovákům a Hlinkovi tiskneme pra
vice a s obdivem hledíce na jejich nezdolnou vy
trvalost, voláme: „Už tam u vás svítá! Kóž brzy
uvidíme na těch horách vzpláti velkou zářil“ —
Děkujeme vdp. faráři F. Kašťákovi za zahájení
schůze a objasnění některých bodů a dík náš platí
i bratřím hořickým 6 předsedou odbočky p. Man
sarem, kteří nelitovali tak daleké -cesty E nám.
Idea křesťanského socislismu vzrůstá, pojďme
všichni za Kristovým učením. — Zdař Bůb|

Z LukaviceuRychnova.Občanskýboj
rozvířil se měrou netušenou v kiidné někdy osadě
naší. Jest otázkou, kde blavní kořen zla hledati.
A tu odpověď krátká a smadná. V aobectrí a
strehnické zášti. Tyto dvě nectoosti zaviňojí ne
snáželivost, která osadníkům jen trpkosti působí.
Připomínáme obrázekz lidové schůze minulý týden
zde odbývané. Schůzí tou, pořádala-li se už, zů
stala přece obec obcí, a lidé, kteří ae jí záčast
pili, zůstali také lidmi. Socialisté pořádali také
schůzi; kdo chtěl, ten šel — je dobře. Než, so
beckostí a strannickou záští natropeno už tolik zla,
že nuto0 o tom če rozepsati. Při výše uvedené
echůzi učiněno byla několik poznámek, které za
slahojí všestranného odsonzení. Vlastní násor ji
stého rolníka oproti místnímu panu faráři odenu
diti musí každý, kdo dosud cit spravedlnosti e ně
jakou moderní ideou nezaménil. Pisatel těchto
řádků není osobním přítelem pana faráře, ale také
nikoli nepřítelem. Kdyby se zámyslně křivdilo
nejposlednějšímu občanu, i ten by ee musel hájit.
A kněz není přece žádným nevolníkem, aby se
8 ním jednalo tak, jak se s ním u nás jedná. Ono
se pěkně řekne: „My jsme myalili....“, ale my
slit 'a jednat je ohromnýrozdíl. Kdo předem může
tušit, že svým jednáním zla přivodí,ten zaslubaje
výtky. Nesuďte však nespravedlivěl Zde děje Be

křivda, a hlavní kořen zla hledejte v sobě ss
mých! Často se stává, že náhled nezdravý, celky
Bkodící, přijat bývá od nemyslících, čímě trpíspo
lečenská slušnost. Vodítkem křesťanské lásky jeat
spravedlnost, a kdo názory lásky křestánské za
měnil v moderní otrokářství, skrátka kdo po

ideách náboženských šlape, ten nemá mít rozhodující slovo v sálešitostech týkajících ne víry, pc
něvadš mu do toho nic není a svým náblédem jen
slo přivádí. Není pak také žádným podivením,

dri člověk,který čte nanejvýš jednou za týdenněkde v hostinci list strannický, dovolí si před širší
veřejnosti vykládat své rosumy a urášet způsobem
neomaleným své spoluobčany. Jednání takové ne
svědčí o žádná občanské nvědomělosti, pokroko
vosti, tím méně charakternosti, Zlovůle taková

alei snižovánímsama sebe na stupeň nepřítele
svobody. „CO sám nerad máš, nečiň jinému“, jest
staré půmoví. Což pak jsme v Traotarii? Sdru
Žujte ze jen dle své vůle, ale přejte také nám avo
bodu. Neurážejte brubými výrony své spolubližní,
kteří jakémukoliv jednání vašemu ponechávají také
volnost úplnou. A když především tu sobeckou
zášť ve způsobě snižování, nespravedlivého pomlou
Vání a urášení vám nepohodlvých .osob zaměníte
za Čistou snahu po dobra a krásnu, tu přestanou
nesváry, v obci zavládne kýžený mír a výtka:
„hledejte kořen všeho zla v aobé samých“ ztratí
svoji příčinu.

Z České Bělé u Něm. Bredu. (Divadlo).
Sdružení katol. mládeže pro Čes. Bělou a okolí
uspořádalo v neděli doe 24. t. m. divadelní před
stavení v hostinci p. V. Fiedlera. Hrálo se: „Mly
nářajeho dítě.“ Účast,přesto, že v celémokolí
byly zábavy, byla velmi četná. — Kus sehrán byl
velice pěkně. Zejména ol. M,Fiedjerová překvapila
nás svým vystoupením v úloze Marie a p. V. Grodl
jsko starý berec v úloze mlynáře. Rovněž i ostatní
úlohy byly velmi pěkně sobrány: Markéta sl. M.
Fikarovou, Dobromi! p. J. Fiedlerem, Záleská el.
Ž. Ledvinkovou, Konrád p. V. Valentsu, Blažej

nem J. Veselým, Marta al. A. Klementovou,
dek p. A. Rekušanem, Jonáš p. J. Jake

Šem ea mlynářští chasníci -páay Řaogsiem a
Špielem. Po divadle rozproudila se veselá zá
bava, při níž několikráte s nadšením byla zpívána
bymna práce katol. dělnictva. — Vřelý dík vzdá
váme p. Dlonbému, malíři z Něm. Brodu, který

ocbpině zdarma nám pěkně namaloval kulisu kostela. —

Z Kolíma m. L. Nár. soc. „Naše Právo“
v Poděbradech otisklo ve svém číslo 37. následu
jící bumoresku: Katol. tovaryši (!) svolali na ne
děli 17. listopadu schůzi klerikální. Známý Frolík
z pošty horlivě mezi pošt. zřízenci pro tuto věc
agitoval, avšak se špatnou 8e potázal. Z pošty ne
dostavil se aikdo, ant jsou to lidé pokrokoví.
(Gratulujeme! Pozn. red.) Účast na přednášce
byla velice slabá (I) většinou ženy a dívky, po
slední však byly tem zpřinucení (I) svých matek.
Ihned přímo z kostela musely (I) do přednášky
8 pátery, 8 obč. Koudelkou, předsedou a Frolí
kem, jednatelem. Lid náš však pracuje již dle
hesla: „Pryč s klerikály a epátečníky| (Světe
třes sel Pozn. red) Zmíněný občan Koudelka byl
již radikálem, tam se mu nechtělodařit, chytalse
mladočechů, ale ani tam o něho nestáli. I šel tedy
ku klerikálům a ti toho, koho nikde nechtěli, chy
tili a radostí a udělali ho předsedou. Teď prý
bude při příštích obecních volbách jejich kandi
dátem, chtěje se státi radou našeho města. (Proč
De už purkmistrem? Pozn. red.) — Onť jest též
pokladníkem sboru hasičského a chtěl teď prora
ziti na schůzi, by nová parní stříkačka byla po
svěcena, ale nezdařilo se mu to! Lid problédá,
občane Koudelko. Dlouho vám již pšenice nepo
kvete, ještě jde za vámi několik avičkových ba
biček a největších zpátečníků — ale řídaou řady
— Hidnou. Jen lide náš, drž se Havlíčka: Nic jim
nedávat, nic jim nevěřit! Rozšiřajte a čtěte na
Kolínsku „Naše Právo.“ — Takovými bumoristi
ckými vylhanostmi baví nár. soc. list. Obč. Zajíc,
t. č. předseda nár. soe., zle se durdí, že nebylo an
dopřáno v naší Členské schůzi aj vzít slovo, ač
jako předseda má vědět, že to žádati aní nemohl
dle $ 14. spolč. zák. a bylsi zajisté i vědom$
15. a 16. zák. ze dne 26. ledna 1907. Či byl
pouhým vstupem do naší místnosti tak popleten?
A co vlastně chtěl tento občan ve schůzi lidí, jiš
jsou mu trnem v oku — jež ze srdce nenávidí?
Nebylo téš velmi nápadným sblížení se v téže
schůzí e redaktorem Kubalon? Není též divu, že
Již nyní myslíte na obecní volby; získavše 2 členy
v obec. zastupitelstvu, příliš se vám tam nedaří.
Patrno to z jednání jednoho člena, jent má Jiš
všeho dost. Nejpodařenější návrh pilný, jejšza dobu
2 roků učinil, byl, aby parní atříkačkv nebylo
používáno k slavnosti „Božího Téls“ © -matuje,
občane, na odbytí, jakého se mu t.sdy dostalo?
Předseda lid. spolku křesťan-soc. viděl občan
Zajíc, maje snad uilnou horéčku, již jako radu
našeho města. Nedivíme Beobě. Zajícovi: přichází
již pomalu na zajíce zlá doba; a to vše píše
občan ze strachu a v úskostech. V příčině svěcení

psraí A není patrno, jak jej občanéjakopředagdu obolhávají ; odhlasováno ve schůzi výbo
rové 15. t. m, aby táš posvěcena byla, ač o dva
stoúponce strany nár. 8oc.pokoušelase při.hla:

sování„zlá pemoc“.. Ano, P — lid problédá,o Zající s redaktore Kubalo. členů
vůčíhledě přibývá; beze svláštní agitace, schůze

své pilné navštěvují, ž edl jest vždy přeplněn,což musel jste, občané Žající,sám saznati z před
poslední schůze, kaž jste se nepozorovaněke
konc! schůze dostal! Nebylo ty důstojnější pro
vés jsko předsedu, kdybyste se etaral čistě o své
čleostvo a nechal na pokoji jiné, kteří se 0 vás
neštarají ? Či zabolelo vás srdce při čtení členů
našich? Nebude radno lésti podrubé do davu
„Sříčkových babiček“, aby se vám vlasy a kabát
nepřipálily. Tak, — tak, občame Zajíci, buďte
sdráv a zlých snů se příliš nebojte!

Vyznamenání. Těchto dnů údělen vdp.
Frt. Ant. Peckovi, čest. kons. radovi, bisk. vikáři
a děkanu v Náchodě, rytířský kříž řádu virtem
berské koruny. .

Včelařský spolek pro Nov. Město
m. Met. a okolí pořádá dne 8. prosince 1907
o půl 2. hod. odpol. v N. Městě n. M. v hostinci
„u Broučka“ schůzi, na níž přednáčeti bude p. F.
Hájek „O chovu královen“. — Slosování výher
mezi členy, — Vstup každéma volný.

Východočeské divadlo.
Třetí saisoua divadla sdružených měst vý

chodočeských byla právě u nás zahájena. Kdo po
soruje naše poměry, tomu zejisté nenělu, že ne
dočkavost i uvítání proti roku loňskému značně
ochably a to z příčin dosti známých. Těžko věru
zde rozhodovati a konstatuji jenom stížnost vět
šiny živnostaíků — že totiž vánoční trh divadlem
bývá ochromen; z druhé strany však uznati dlužno,
že východočeské divadlo jest ensemble, jakého na
venkově sotva bychom našli, a že snaha udržet
jej zajisté je chvályhodnou. Pokad pak známo mi
z osobních informací, jsou vedoucí činitelé prodobnuti
úmysly nejlepšími. Mám pevnou naději, že se jim
podaří vzniklou disharmonit k oboustranné spoko
jenosti odčiniti; neboť z uměleckého stanoviska
vzato, bylo by zajisté velkou škodou, kdyby se
slibný tento podnik měl rozpadnouti. Správa di- *
vadla měla by dbáti toho, aby představení počí
nalo přesně, a také aby koneo byl na plakátech
přesně odán; tak stelo se v ponděli, te ti, kteří
byli posláni k divadlu naproti domácím, čekali
plo“ tři čtvrti bodiny v mrazu — jsouť mezi nimi
Da př. i paní, které zanechaly domácnost bes do
soru v domnění, že se brzy vrátí. Snad to také
zavinila nekonečná přestávka mezi prvním a dru
bým jednáním. — V pondělí 25. listopadu: „Či
lístek“, fraška od A. s Volsogenů. V annál
umění zůstane opravdu čistým listem; neb má-lí
i veselohra vzdělávati, (u marně táži se, jakým
způsobem chce tobo dokázati stará věc, myšlenka
— až na několik scén — nechutná. Měl to býti
tak zv. kasovní kus? Snad by ae nad ním dalo
přimhouřiti oko někdy o ztracené neděli.. .. ale
v začátku to nevrhá pěkné světlo ca správu. Uloby
svěřeny byly výborným silám a hra jejích téš
spina nepokojovala. V úloze Mobla (p. Kaňkovský)
bylo potřebí daleko markantněji podati charakter
suchého matematika. Pí. Lebedová (Pavla) má roz
hodný talent pro role neivní a komické, jak jiš
minulého roku jsem podotknul; také si v této
úloze vedla velmi dobře. Z nových sil semlouvá
se pí. Engelbertová (Tereze), která avi přejme
role pí. Zelenkové; slč. Šetřilová (Helena) pěkně
braje a hovoří sympatickým altem, který zvlášť
dobře této úloze slušel; též svišvě provedla srom
úložku slč. Klokotská (Léóna); p. Kovařík (Achilles
Homan) i p. Fencl (Gustav) správnou brou blížili
se ostatním. Souhra i nastudování bylo pečlivé —
Škoda věra té p'le pro věc tak bezcennou. Režinér
(p. Javorčák) neměl nikdy dopastiti, aby ona scéna
s myškou byla provedena tak triviálně, a vytýkám
Iu to jako vážnou chybu. — V úterý 27. listo
padu: „Kajemství“. Myslím, že všesbpená Růšká
vání nebylo zklamáno, ba možno říci, že rájsen
strakce opery celkově se zdařile. Ze etarších abyli
jen: p. Wildner (Kalina) a slč. Jovanovičová (Róza).

„Pan Wildner potvrdil znova svou dobrou pověst;
musí si však odvyknouti jedaostejné gesto rukou.
Slečas Jovanovičova byla proti -loňska mnohers
lepší. Z nových sil jmenovati dlušno slč. Drořá
Vovou v úlozo Blaženky, která získala si rázem
všeobocnou sympatii Její svonivý soprán má roz
ssh dvou oktáv u sní ještě na spodním „k“ velmí
pěkně. Menší, ale dosti časté distonance zajisté
zmizí časem i ovikem. Též líbil se mi tenor p.
Havlika (Vít), v němě tuším dobrou sílu; ostatní;
solové úlohy byly dobré. Hůře jest tomu ze abo
rem, ten jest velmi elabý; slabý vsopránu ajnětě
slabší :v altu. Tenor (kromě předepsaných partií).
začasto ve čtyřhlasu jde we sopránem, bas pek:
mizl Jeden z tenorů překřikuje, což se zvlášt
n poslouchá při obsazené kviotě. Orchestr
byldobrý v průvodu, slabší-v ouvertaře; z jed
notlivých nástrojů líbila se mi viola svým plným
a měkkým tónem, rovněž i první klarinet; obos
se tratí, u flótny vytknonti musím přílišnou stra

host, zvlášť v Bolové partil UE jedn. „Slyš, jak.zplvá slavíček"); roby několikrátklopýtly, na př.
v písni poutníků, která byla nesprávná tempem i
přednesem. Režie vzorná. Návštěva mohla býti
silnější.— Středa 27. listopadu: „Maláprincezna“,
operetta od Ujje. Tento' kus jest jednou z tucto



vých operettek, nevynikajících prašádnou origi

malou „Třetí jednání bylo dle mého zdánícileé sodkriáne, čehož konečně netřeba Jitovati.
"Operšttní tilemble je téměř celý nový a v mno
bém lepší než roku minulého. Soubretta (slč. Micková)
je síce slabší, ale ne Špatná; čistě intonoje a živě
hraje, to platí zvlášť o druhém a třetím jednání.
Z mužských rolí vesmče zdařilých hlasové ne
uspokojil p. Holík (Valdemar). Z dámských nejlepší
snad byla pí. Zogelbertová (Barbora). Sbory velmi
slabé, avláště ženské. nesprávné intonaci i vokali
sací; orchestr za nimi silně pokulbával, Souhra
i režie dobrá: návštěva v parketu silná, slabá na
-sedadlech a v ložích. - Pokud souditi lze z těchto
tří představení, jest východočeská společnost dobře
arekonslrnována, a doufám, že i letos čestně ubájí
svou dobrou pověst z let minolých. Dr. Aliguis.

-.——————>
Majitelézahrádek a chovatelédrobnéhozvířectva

moopomeňte si dopsati o první ukázkové číslo
==— PRAKTICKÉHO RÁDCE =——
pro zahradnictví a chov drobného
reč, V. zvířecíva roč.V.

a dozajista si list předplatíte.
Pro avůj cenný obsah a neobyčejnou láci stal se

list nezbytným na stole kašdého milovn.ka přírody, ať
vahradníka, včelaře, králikáře, chovatele drůbeže, ho
lubů, psů, milovníka akvarií atd.

List jest nádherné ilustrován, přinášíčlánky s péra
vynikajících odborníků a obnáší předplatné eoloročuí
(při měsíčním vydávání) pouze K Š'— franko.

Administrace Praktický Rádce,
Milotice nad Bečvou.ee nkh

Různé zprávy.
Proč byl Hlimkasuspendovánf Na

státní a církevní tresty mají v Uhrách zcela zvláštní
Pravidla. Židovská „Neue Freie Presse“ obvinila
nepoctivě Hlinku, že byl svého úřadu zbaven pro
eimonii (pro nabytí fary úplatkem), Hliuka nyní
sdělil, že pátral i v Římě po příčině své suspense.
Nic z toho, co mo bylo neurčitě napověděno,
netýkalo se simonie. Už půldrahého roku minulo
suspense, a přece není zavedeno dosod a Hlinkou
žádného vyšetřování, aui před konsistof nebyl
volán.ApřeceUbosámžádatApročjennezt
vedou proces proti němu ti, kteří ho obvinili, že
se domohl fary simonisticky? Hlinka pokračuje:
„Prečo ma zákonite fary nepozbavia, veď sa jej
je krčovite nedržím; a na pripad dókazu —
trebursi falošnou prísahou — js ju v okamčiku
prepustím a podrobím sa súdu. Ale fary žiadnej
pod Párvym nikdy ueprijmem, ani nepriatelóm
mesta l'ad za kořisť nehodim a z Ružomberka
živý nevyndem. Zaojem tej anktority je: zo můa
strnát Škrabožku nevinnosti a mča opovrženiu
zablůženému a odaúdeniů Pudu oddať. Oni ale to
néačinili, bo by oa mno ničoho dokázat nedoviedli
„+ Čiby401 4EjE HAMdo BOJEprot SOWTEY
lichovi, Avělitěti, vi, Sipošovi. Kéďby som
ich helicrosr bol podpiácst? To učiní len hřápý
človek, a Bobu veskaytaky 00m eště nie! Preto
kažďé obvihovanie.z nlských úmyslov, alebo „pre
stápenia církevných zákomov odmietam ne hlava
utrháčov a sa ten nekonečný Škandál, že církovná
auktorita a mój kňazký karakter je do bláta strb
natý, zodpovedného činím pána biskapa Alexandra
Pérvyho, ktory móhol mojej záležitosti za dva
Toky koniec učinit a neučinil.“

Oslava Badeekéhoe. V neděli oslaveno
ve: Vídui okázalým způsobem 50. výročí úmrtí pol.
m ka br. Radeckóbo, rodem Čecha, 0 čemě
ovšelh na slavnosti nebylo ani zmíaky. Výzoam
velkého toboto muže ocenil při ukončení slavnosti
stárdsta vídeňský dr. Lueger slovy, že oo zachránil

dusko v těškých dobách, a skončil přáním, aby
vlasti, ohrožené vnitřními nepřáteli, dostalo se no
"vého Radeckélšo.

Parkujistrem římdlým: Slé Podivojf
jsou osady „osvobozené Italiď*“. Liď (a

Afšou obrovských daní, veliká noure Šíříse
„Jen židům se vede stále líp. Teď právě se koná
soad nad ministrem Nasim, který jest obžalován
ze zlodějství ve velkém; před ním kradli v Italii
již dva ministři jiní. A tak to zednářství nepři
náší prospěchu žádaého. V Římě, kde v dávných
-čabešh byl vrchním pánem římský Caesar, kde
v pokdějšídobě panovali jako vládcové papežové,
stálse purkmistrem žid Arnošt Nathan, bývalý
vdiněstr italské lože zednátské „Velkého Oriehte.“
PŇ volbách spojili se liberálové se socialisty, vy

-dhatse lákavá hesla o zlevnění životních potřeb
a nffemného— a už to bylo. Na relkohnbé sliby
odtlětávají nocialisté posud lidí dost, třeba že

át zájmy lidu zradili. Nathan se musil zřící
velaĎstrovatvlzaibářeké of; po přílišokaté ši
-dovdké praktiky ; držel se několik let v pozadí,
aby- se pozapomnělo, že r. 1902 nabídl Tullin
Méni

h ,

rch
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vhodný. Dle všeko tedy socialističtí a sednářští
Vlachové posud přes všechen „pokrok a morální
zesílení“ nejsouechopniBamisobě vládnontia tak

an žida. Ohlas sjezdu „Volné myšlenky“ vmě se jiš dostavuje. V „demokratickém králov
atví zvolí ne k vysokému úřada člen z tábora toho,
který vládne a utiskuje besohledně velkokapita
lismem.

Tíseň finanční v New Yorku doléhá
mocně i na průmysl. Železnice, ocelárny a lodě

nice propustily přes 400000 dělotků. Plavební
společností dopravní převezvu co nejdříve do
Evropy na půl milionu dělníků, kteří se ocitli v ne
zaměstnanosti.

Drahé Národní divadlo české jest
v městském divadle na Král. Vinohradech, které
bylo v neděli slavnostním způsobem otevřeno. Nové
toto divadlo nákladem 1,600.000 K zřízené zadáno
Družstva, které řídilo prvoí naše Národní a ře
ditelem ustanoven rovněž bývalý ředitel Národního
F. A. Šubert.

© naších „Časových Úvahách“ píše
českobudějovský „Hlas lidu“ v příčině roč. VIII dne
21. t. m.: „Opět ukončen jeden ročník tohotu měsíč
níku, jeně rozšířil již na tisíce časových brožaral,
£ nichž mnohé — zvláště ze čtyř prvních ročníků —
ač vyšly ve drabém i třetím vydání až v patnácti ti
slolch výtisků, jsou úplně rozebrané, nejlepší to důkaz,
jaké oblibě těší ae „Časové Úraby“, Zjev podobný jest
u nás opravdu řídkou událostí a dosvěděnje patrně,
do redakce vystihla výborně potřebu naší doby a lid
že porozuměl šlecLetnému úmysla tohoto lista. Don
fáme proto, še i práce pozlějšíeh ročofků, jako prvních
čtyř, brzy budou též rozebrány, ježto obsabují také
práce velice pěkné ačasové, jako ku příklada: „Vláda
šidovská“, „Blíže k Ř ma, „Hositství a svoboda“,
„0 trostu amrti“, „Sociální demokracie ve světle
pravdy“, „Víra jako víra“, „Husité jiny a pyní“,
„Čské nábošenství“ a mn, j. Poslední pak ročník vy
kozuje tato pojednání: „Klíč k bohatství“, „O ústav
ním životě v Rakonsko“, „Pine VIL a Napoleon“,
„Sebovraždy studentů“, „České konfosme“, Učelnost
v přírodě“, „Pobřbívati či spalovati mrtvoly ?*, „Mo
derní náboženství Masarykovo“ a „Jobileum marián
skó a Lurdy“. Mimo to jeat sbírka tohoto časového a
pečlivě voleného člení nadmíru lacinou, neboť stojí
jednotlivá čísla toliko 8 h, celoročně pak se předpláci
i a poštovní zásilkou jen 1 K aještě ce poskytojí
při hromadném odebírání veliké výhody, můžeme tedy
„Časové Úvahy“ z každého ohledn kašdéma odporačiti
co nejlépa“, — Dikujeme vřele aa uznání. Dodáváme,
že nadi nepřátelé rozšiťojí nyní statisíce podvodných
brožar. Ta kažiý katolík má pechopiti vážnost sitnace
a hojně šířiti naše obranné brožary. Zajisté taková
práce jest omožněna velikou lácí našich brožur.

K čemn leckde slonší symagogy?
Ztříto, jakóú úToů hrály locktéřé synagogy za rme
Kýč mépokojů. Nyif va Stanislavě byla na základě
soukromého oznámení vykonána prohlídka v tamější
synegoze. Při prohlídce bylo nalezsno velké množatví
ruského tabáku kořlavého a šňupavého a secharinu,

Boze jest schován kontraband. Po několika dnech byla
opět v eynagozo vykonána prohlídka a bylo při ní
nalezeno opět totéž propašóvané zboží, které bylo —
v lavicích, kam ae dávají modlitební kntky. Poněvadí
klíče od lavic byly u jednotlivých majetníků stolic,
uelze mlaviti o vině sluhy v synagoze. Sluší podo
tknouti, de v okolí Stanislavy byl již po delší dobn
prodáván pro,ašovaný tabák a sacharin.

Hotel pro dětí. Vbozdtně byl nedávno
oťevýh KOVET,py zříten ua nějen pr děkPTOVT (MET VOTVÁK,kteří nfůNéjí 8 povolknt jih
do kolonií a kdež je pobyt pro sdraví-dětské nebez
pečný, Hotel je nád k a velkým parkem a
se vším, co přísluší X b é doma. Ročně ae za
PTAVÍsa dT06 3—8 tislo koran, ds 66Bo, jské ss dědí
pohodlí. Děti jsou vědy tři v jedné avětnici; všechny,
« celého hotelu, scházejí ne jen zřídka, ale pak je to
pro ně velký arátek.

Ovocné stromy rodí bohatě, kdyš
vsadé každý rok pohnojíme půdustruskou, dřevěným
popelem nevylahovaným, vápneln, soporfoslátem, a
jenom někdy baojem chlévským tam, kde v půdě je
mělo láťsk ddsičnítých. Kdo chce mti hojnost loto
rostů a bujné lupení, ale málo ovoce, ať hnojí trusem
drůbeše, bnojůrkou, záchodovým hnojem, Jedkem, ale
vynechá hnojiva uvedená výše.

Užitečnost havrama prospívápoloímho
spodářetvím, še s černou vranou loví polní myši, ješ
json blavní jeho potravon. Nehbybněstojí nad myším
norem třebas půl hodiny a trpělivě čeká, něse myška
objeví v díře. Bleskempo ní sekne sobanem avílanou

na tí, anebo na místo boxpečné
jeprákoochřány, a

hOlěVkriiefvtbpicevdd r
I v simě natno alepicím poskytovat: řádného s>bu.
Dávejme jim vlažné ubytky s domácnosti, smíchané se
semáky, zeleninou, eřidovým květam, otra ; při
důvéjme trošlu madbvé moběky, ktorá ni je do
jisté míry červy, jichš elepice v simě snain> dostatek
si vybledati nomůše. Mimoto potřebí dávati i krmivo
tvrdé, ježmen, pobanku, zvláště pak kukafici, jíš by
mělo býti ke krmivu v hojnější míře používáno. Di
vejme též olepicím řekaný jetel apařesý, přimíchsný
k některému sobu. K tomá Ain dobře se hodí jota-.
liva strnišťová,doba used. V ziměslepicebývat
lin, coš jim nesvědčí. Abychom svýšili jejich činnost,
zavěsmena motonz nakrojenou řepu tak, abysi sle
picš o * vítánda eřlkiů oliškéním! Majftli při tom
všem slepice karník teplý, pak i v zimě nesou.

Na šváby nejlépe 16 osvědčuje kostfkem 0
trávenýmel. kt jedovatintrktetikdvdusmí
cháme 6 medem s uohystáme na místech, kde
útulek. Zmisí úplně, neboť do jednoho ae pochoutkou

odnáší.

*

Důstojnému duchovenstvu
k nastávajícím celoročním objednávkám

—— Ná Z

svíce oltářní
voskové a polovoskové

doporučuje se uctivě

J. Pilnáček,
cís. král. dvorní továrník

= v Hradoi Králové, ——
Ordinariátním listem nejdůstojnější Biskopské kon
sistoře v Hradci Králové byl závod můj již roku
1888 k nákupu voskového světla důstoj. duchov.

správám doporučen.sy VYE
= Co

ary
vánoční

zavedl jsem

velké obrazy
l o rámem za

(Okorun.
J. F. LANGHANS,

o. s k. dvorní fotograf

v Hradei Králové. — Adalbertinum.

Vánoční
a novoroční
dárky,

toiletní kasety
fotogr. aparáty

jakož i různé jiné drahy zboží do téhož jd
spadající koupí každý velice levně a

solidně v známé

=== drogueri===
Jana Vaňka

V mtaěř úílové, protiGřan-Hotelš:

Nelekejte se
vydání, spojeného 8 výzdobou
vánočatho atromečku. — Za
cény rlačně anítené nakou
píte překrásné svlčičky, avi
cinky s roztomilé kovové
osdoby v závodě Josefa
Jelínka, mydlářena pod
elni a přesvědčíte ne, že není

příčiny dbávati s8 —::

draboty.

L ml

000000000 000000000
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Mohuutným dojmem

Působí vzbled, výprava a alla zvuku

gramofonů a fonografů
1: od firmyK. JARUŠEK a SPOL. v BRNĚ. u.

i český odbo záved mlu
Er clmiúd nekoravě, n

Než koupíte, žádejte také od nás oobídku! Stálým odbě
ratelům pěkná překvapení! Žádejte „Jaruškovy y.“

00

o
Z

Administrace „Práce“ v Hradci Král.křesťanský dělník“

JMMODOradaKr / -0
závoduměleckýa papírnioký, » psací a

doporučuje kreslicí potřeby,

Madony a Krista,
obrazy a zrcadla všech možných
druhů, moderní rámce, sochy, sto
jany na fotografie a nejrůznější
dekorační

a umělecké
předměty.

Výroba rámců a zarámo
vání obrazů ve vlastní

dílně.

modlitební, obchodní a
obrázkové knihy.

Hry, kalendáře,"iy
a vše do oboru toho spadající zboží.

Největší výběr dopisnic.
Velký výběr, levné ceny

a = solidníobsluha.

|Tatínku,
prosím Těl

Kup mi k Vánocům

100 stereoskopických obrazů z celého světa a kukátkem a popisem K 7—, bez kakátka K 5—,
s americkým K 8—. s mahagonovým K11—.

(0 stereosk. fotografil s americkým kakátkem K 7—.Dosad vyšlo 7 serií. Všech 700 obrazů za K26 —.

- Fotografický- Fr. Krátký, Kolin.umělecký závod
>

JESLE
SESULÁTKA)

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE VKUSNĚ.
SOLIDNĚ A LEVNĚ.

stereoskopických obrazů s kukátkem pouze
K 4—,bez kukátka K 3—.

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

ZALOŽENO 1853. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

nejlepší jakosti, tudíž

nejlev. koupíte u fmy

Dodávám uhlí na povozy i na celé vagony při snížených oenách.
Přímé dohodnutí žádoucno.

Pro P. T. pány pekaře dodávám ublí hnědé nejlepších známek na celé
vagony při cenách nejlevnějších.

Založeno roku 1868.Akciovýkapitál K 4,000.000—

na knížky vkladní 
na poklad. poukázkyVklady

Star vkladůkonoen říjná K 1L600.308-93.

Telefonč 9,

Skladiště. Eskont směnek a faktur.

2 Láložní úvěrní ústav
š wHradciKrálové.
Š

|
Reservní fondy K 600.000—

Směnárna.
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Svoboda vědy ohrožena.
(3) Jako telegrafem bleskurychle rozšiřo

vali židé, socialisté, pokrokáři, volní myslitelé
strašnou zpráva: „Dr. Lueger účinil útok na
svobodu vědy; ten člověk je proti pokroku,
chce vložiti na šíji universit zpátečnické kle
rikální jho“

A na poplašný signál ten vstávuli i všichni
ti, kdož posud jako mrtví leželi.

Německý buršák, který o vědouse staral
horlivě dlouho do noci mezi soudruhy při plné
sklenici v knajpě a na oniversitní přednášky
celý měsíc nechodil, vyskcčil jako uštknatý a
zabouřil: „Tak? Mně se tá snad vyšší, ne
předpojatá věda bráti? Já že bych měl trpěti
újma na pokroku svého vzdělání? Pryč se
všemi tmáři, kteří by rádi byli, aby moje dů
ležité, svobodné vědecké bádání bylo zastaveno.“
Jaká láska k vědě najednou vjela do žil ta
kového nestodojícího studenta — ze zlosti proti
církvi! Udělá se rámus, sepíše se protestní rc
solace, černé nebozpečenství 8e zažebná a pak
— pak začne veselé pilí a ohrožování pokoj
ných chodců dále. :

„Jak že? Svobodná věda že má býti ob
mezena panovačnými rozkazy klerikálů ?“ žasne
mladičký, ale pokrokový poslachač práv. O0
sice posud málo dbal, aby z papouškovaných
paragrafů nějakou vlastní, zcela svobodnou vědu
vytvořil. Spíš si někdy zakleje, „že je toho
k učení moc.“ Stadoje nikoli pro čest a slávu
vědy, ale výbradně proto, aby už byl brzy se
skooškami hotov a dobyl si existence kdekoli.
Ví a slyší to od starších právníků často, jak
jeho svoboda právnická bude v praksi co nej
více sešněrována paragrafy, které se již pro
nynější dobu nehodí. Ví, jak při rozsuzování
musí se říditi daleko víc neúprosnými para
grafy než vlastní svobodnou vůlí, másli v bojí
o život obstáti. Již početím právnických stadil
vložil si dobrovolně na šíj jbo. Může věděti
dobře, že trestní zákony, které se ma nejméně
líbí, církev ma novnutila — a že pak mosí
býti přísežným ochráncem těchže zákonů. S tím
už se smíří lehce. Ale na drubé straně zlostí
se necítí, vzpomene-li, že by chtělo do otázky
universitní mluviti katolictvo, které všecky
university v Rakonsko obětavě založilo.

A medik, který již osmý rok se připra
vuje k první státní zkoušce, lomozí podrážděně:
„Tak? Já še bych si měl nechat vzít svoboda
bádání ve vědě t*, která jest tak velikou do
broditelkon člověčepstva? Netoliku ve jménu
svobody, ule ve jménu humanity musím pro
testovati proti klerikálníma útoku ze vší síly.“
Milý mediku, jak kruhy církevní tak kraby
jiné badou ti zcela povděčay, jestliže vynalez
neš bezpečný lék proti souchotinám, proti ža
ludečnímu raka, padoucnici a rhenmatismu.
V tom ti dovolí církev plnoa volnost. Místo
aristokratického vykládání o původu člověka,
o bacilecb, istho'ogii a pod. ozdrav aspoň tolik
lidí, kolik jich uzdravil dobrý katolík, „rnas
tičkář“ Kaeipp, a uvidíš, jak vděčoě bude se
na tvoji práci poblížeti. Slovutnému prefes
soro dru. Maixnerovi nijak nevadí katolické
naboženetví v pokroku vědy lékařské; také
nijak nepřekážela katolická dogmata v zdaří
lém bádání zesnulému velikému lékaři dru.
Albertovi. A nejméně překážela ve skotečné
vědě víra katolická nejslavoějšíma lékaři XIX.
století dra. Pastenrovi. — To je tak. Kdo ni
čim skutečně prospěšným vyniknouti nemůže,
běží aspoň na ulici a domáhá se uznání aspoň
Inciným pokřikem proti „utlačovatelům vědy.“
Zalez tedy do pokojíka svého a studuj skrytě
a pak ukaž, jak tvá ústa ostříbají skntečnon
moudrost, a v čem ti církev brání dostoupiti
výše. — A právě ti (již dostudovavšl) lékaři,
jichž odborná znalost jest velmi skrovnáv při
rovnání k věhlasným «dboroíkům, zvedají po
krokový pokřik proti církvi co nejúsilněji. A
mají přece od církve dovolené tak široké «
vděčné pole k praktickému zkoumání, jak trpí
cím pomocil

Po problášení Luegrově dělají se před
očima mžitky také pokrokovému studujícíma
filosufie. „Jak ? Ayní, kdy vítězí nový názor
světový, kdy filosofivu zbortila nyní již zcela
přežilý názor křesťanský, já bych se měl vzdáti
moderního nazírání? Nikdy! Vzbůra za svo
bodu vědy.“ Nadšený mladíku, několik otázek.
Jaký to vlastně nový názor světový zvítězil,
jaká svoboda? Snad ten svobodomyslnýnázor,
který podí studojící, aby drahy jiného smý
šlení věznili, aby jiným kollegům lebky rozbí
jeli, aby zvedali barbarský řev proti svobodě
studentstva katolického? Anebo zvítězila filo
sofickásoustava Nitecheova jako nejsprávnějšíŤ
Či máme- se přidržovati názorů podvodného
Haeckla, tolik oslavovaného svobodnými my
sliteli? Anebo jest nutno, aby celý svět přidal
6e aspoň nyní k názorům Tolstého? Pozorujl

Před -lety ze samého pokrokového vadšení,
vlastně z bezmyšlenkovitosti tleskalo se těm
názorům Masarykovým, které týž Masaryk
nyní (ovšem zase z pokroku) zavrhuje. Pokro
kový člověk chválí Masaryka, i když z jeho
úst slyší protirmluvy. Co si jen ze všeho vy
bereš pro moderní volný náz.r? A dovedeš
vůbec aspoň spisy měderních filosofů důkladně
přečíst? A chceš-li wluviti svobodně, svérázné
o překonaném názoru křesťanském, musil bys
dobře proudy křesťanské mystiky a scholastika
prostudovati, abys bez vedení našeptávačů 84
mostatná se přesvědčil, co vlastně má býti pc
raženo a čím. Než bys přečetl jediný spis sv.
Tomáše Akv. „Samma theol: giae“, trvalo by ti
to přes půl roku. — Nepozoruješ, jak pod
pláštíkem svobody dáváš se slepě vésti od
mělkých frázistů, jichž povrchní a měnlivé
názory aboze papouškoješ? —Jen honemřekui,
který jest to nový názor světový, jenž nahrů
žuje positivními zásadami zcela starobylý názor
křesťanský, jenž odpovídá přesně a s jistotou
na všecky nejdůležitější otázky lidského ducha
a žízeň po pravdě dokonale ukájí.

„Svoboda oniversitní vědy ohrožena I“ vo
lají úzkostliví professoři pokrokoví, kteří místo
vědy vnášejí do studentstva náboženské Štva
nice; tak volají protessoři, kteří „svatoa věda
universitní“ ze sarné lásky opouštějí, aby mobli
štváti v parlamentě a jinde proti katolictvu.
Tak si získají velikou pověst snadněji a pc
hodlněji vež skutečným stadiem, pracným,
tichým.

„Hajme svoboda vědy universitní I“ vo
lají nestoudní farizeové socialističtí, kteří bez
citoě odporačují lida četbu podvodných pamí
letů, jimiž pravda historická převrací se na
raby.

Co jen ten nešťastný dr. Lueger svobodě
pravé vědy učinil, še proti němu se svedá odpor
v celýchmassách? Co jen spáchal, že najedovu
proti němo chtějí hájiti vědu ti, kteří dokázali
skotky svými. že jim běží o zcela jiné zájmy
než vědecké?

Eromlavil na sjezdě katolickém o universitáchtakto:
„University nesmí nadálo stávati se půdou pro

rozvratné idey, pro revolaci, pro beznáboženatví a
bezvlastenectví. Povážím li, co se posledně dělo ve
Vídni, ve Štyrském Hradci a jinde, táži ee: jsou to
opravdu muž vé vědy, kteří chodí s klacky abejkovci,
oby jimi vědu do hlav vtloukali? O to bude ještě
těžký boj. D kad bude možno, aby mezi osmi jmeno
vanými professory bylo sedm židů, bade natno tak
dlouho bojovat, až z 8 jmenovaných bude sedm kře
stonů. Ve spojení skočžstvem a se všemi stejně samý
š'ejícími to půjde. Jsem přívržencem apolka pro zří
zení katolických universit. Všemí prostředky musí
býti působeno k toma, aby vynčování od zdola až
nrhora dostalo ee zase do rukou těch, bez nichž ne
bylo by na širém světě žádné vědy. Velicí učenci,
kteří jsou velice hrdí na avé vědění, ačkoli není valné,
nebyli by ničím, kdyby cebyli uchovali věda prostí
řeholníci a nepěstovali ji až po všechny Časy.

V obora školském se muefl zjednati pořádek
Zejména na universitách. Páni atadenti budou se na
moe dívatí e vyvalenýma očima, řeknuli, že jest třeba
učiti ve také něčemu jinéma mimo braní karet a dů
kladnému chlastu — tyto věci ovšem neškodí, umí li
je člověk také. Nepovažují také theorii metly za řád
nou vědu. Nyní je onivereita převráceným světem.
Místo aby studenti pozdravovali prefsesora, pozdravují
prefessoři stadenty a znám mnoho studentů, kteři
prefeasorů svých vůbec nezdraví, protože jich neznají,
nechodíce nikdy do přednášek. Nemám nic proti jaké
koliv veselosti. Veselost neuškodila nikdy nikomu, Vi
děl jsem, že nejfidelnějšími lidmi na světů jsou ty
rolští kapacíni. Veselými mobou u mají býti studenti,
ale veseloat nemá 8e projevovati tak, aby drah drahn
vrážel dýku do blavy! Všem lidem — mlavím vážně —
záležeti musí na tom, aby universita byla vskutku
ústavem vědy, se vší rozhodností masí býti ačiněna
přítrž věčným pranicím. K tomu pracovati bude ani
versita katolická. Bude li vysvěcena, mohl by sám
papež přijítí sem. Rád učizím vše, čím možno při
spěti k uskutečnění katolické university. Donfám, že
dobudeme zase nazpět oněch universit, které vlastné
založila naše církev a které pobřícbu zase ztratila.
Jenomsmělevboj,skončívítězně!NášBůhi vtomto
zápase nám pomůže. Vzpomínám na modlitba známého
vojevůdce: „Pane Bože, jenom Turkům nepomáhej —
—“ a tak pravím i já: „Pane Bože, jenom židům ne
pomáhej, my se s nimi už vypořádáme sami.“

A tato slova že jsou namířena proti sku
tečné vědě? Nepobádají spíše, aby akademi
kové místo surových, pohoršlivých výstapů
věnovali se těm studiím, k vůli nimž ugiver
sity byly založeny? Jak takový universitní
rváč může působiti na zušlechtění mravů ob
čanstva méně intelligentního?

A že sám dr. Laeger skutečnému pokroka,
skntečné koltaře ze srdce přeje, to dosvědčají
velikolepá díla, která ve Vídni započal a zdárně
dokončil. Na večeru pořádaném k poctě mini
stra dre. Gessmanna vyj“iřil se právem pos
lanec Axmann: „Vykonal-li někdo tolik ve Vídni,
vyušil-lí nových vynálesů, ba vyušil-ů svobodného
bádání tou měrou jako dr. Lueger, pak věru může
apelovati (odvolávati se) na soud veřejnosti po všech
těch výrocích osob, kleré míčeho nevykonaly voboru

svobodnéko bádání a voboru vědy a nyní si schla
sují žáhu ma nás.“

Oč nám hlavně v přítomném článka jde?
Vykázati do patřičných mezí farizejce,

kteří pláštěm vědy odvažují se ovinonti
výstřelky svých vášnía rozběhy svého nekri
tického záští.

Chceme, aby bránili svobodnoa věda ti,
kteří skutky svými jasně dokázali, že skuteč
nou vědu milují, a že brána aniversity jim
není poubým průchodem k mimouniversitním
štvanicím, které dovede obstarávatii osmnácti
letý socialista.

Vyprošujeme si, aby o svobodě vědy ne
mlavili lidé ti, kteří jíné lidiffT své kollegy)
pro jejich jiné svobodné mínění terrorisují,
vězní ano i tělesně týraji. Tací násilníci ztratili
právo mluviti o svobodě vůbec.

Požadujeme, aby farizejsky nekroutili c
čima nad „klerikálním výbojem“ ti akademi
kové, kteří nejvýš dovedou látku předepsanou
řemeslně nadříti a volný čas vyplňují neotma
lenými a chlapeckými pošklebky, vrbanými ve
tvář lidem ideálnějším.

Protestojeme proti takovým „ochráncům
svobodné vědy“, kteří ze slepé zášti o církvi
oři každé vhodné příležitosti mlatí zcela ne
spravedlivé potupy, jako by tatáž o rozvoj
věd mnoh)se nezasloužila; tací lidé, jimž jest
mocnějším vůdcem slepá nenávist než sta roz
umových pozoatků, rozhodně nejsou schopni
ostříbati bděle vědu nestrannov.

Chceme, aby university založené od kate
líků nebyly zaopatřovacím ústavem pro vědecky
méně schopné židy oa úkor vyspělých katolic
kých uženců. Chceme hájiti svobodu a rozvoj sku
tečné vědy proti strýčkovství | lkdiberálních listů
a jejích stoupenců kteří mají před očíma zcela
jiné zájmy neš vědecké. Svobvdu vědy nemohou
právem bajiti ti lžipokrokaři, kteří ji tolikrát
znehodnotili výmysly a frázemi, neodpovídají
cími skutečné pravdě.

Kulturní hlídka,
(3) Jak se vyrábějí modly. Spisova

telka Růžena Svobodová»tala se Macharovi
dlužnicí; ta, které věnován „Rím“, cítila pc
vinnost něčím se odvděčiti. A proto ve „Elídce
Času“ 6. t. m. objevil se dlouhý, nadšený hy
mnus, z něhož něco vyjímárne, připojujíce vlastní
poznámky.

„A neznám většího mmlčelivce, nežli je
Machar.“ — Odpr-tte; že Machar mluví až
příliš mnoho 4 to o věcech, jimž nerozumí, to
mu vyčetl v nestřežené chvili sám Al. Haju.
Onodovede kritisovati knibu, která ještě ne
vyšla, psáti o koncertě, ač ani noty nezná,
plésti se do dějin, do politiky s tak neštastnon
hovorností, až samijeho drabové nad tim pc
třásají hlavou. , E

„Machar neobjovil Říma v Římě. Přinesl
vi do města velikou vidina A naplnil jí ulice,
dostavěl jí chrámy . .. Machar tá silnou 4
evokativnon obraznost. Zdrobnosti, z odštěpku
domýšlí celek tím, že si odvodí zákon 4 do
staví jej ve veliký útvar.“ To rádi věříme, že
si přinesl do Říma vidinu — a to hodné ve
likou. To se mohlo věděti předem, jaký obraz
věčného města nakreslí péro jeho, jež tolikrát
vášnivě a nespravedlivě po círgvi stříklo. Ten,
který přišel vidět, dívat se ani nemusil. Ta
kové protikatolické vidiny se rodí doma za
pecí stejně pohodlně jako v Římě samím,
„Silná obraznost“ nabradí tak zkušenost A
pracné stadium snadno. Ano, z odštěpku dc
myslí ten slavný historik snadně celek — po
jakém totiž sám touží. K odštěpxu katolického
dómu domyslí si přeochotně velikou tyranskou
budova, k odštěpku paláce Neronova domyslí
si okamžitě dům klassického blaha, statečné
mysli a mravní povýšenosti. Silná obraznost
pomůže hned tam, kde dějiny přímo křičí
pravý opak „vidiny“. — Znáte-li jen trochu
pathologii dějin, nahlédla-li jste pozorněji do
třídění dachů v Římě v první době křesťanstva,
pak rozhodně uvěřiti nemůžete, že Macharovi
„chce se naslouchati hlasům historie.“

„Má smysl pro jednotnou, Čistotnou, ryzí
a přísnou cudnost linie; postřeh jeho jest pr
votný, nepokažený | odvozenostmi, bezpro
střední .. . jeho duše není uzpůsobena přejí
mat něco hotového; prodírá se vším první bo
lestnoa brázdou . . . . nebledá myšlenek,
myšlenky hledají jej, přepadají ho. Jeho po
střeby jsou bleskarychlé a obsahojí vždy
stračný smysl věcí.“ — No, tenhle hustý dým
vonného kadidla před zrakem způsobí takovou
mlbu, že těžko zříti obrysy nejmarkantnější.
To jste si asi neuvědomila, co ma dalo přemý
šlení, aby zřejmou pravdu historickou nějak
šikovně a pravdě podobně zkroutil na potopu



ČVS
První český katolický zárod re Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání

Pa zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„ t d.VidEŇ,
VII. o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku saslá

se vše franco.

výroba gramofonů.

Ladislav Kasal
v Litomyšli

donoručuje svoje nejdokonalejšímluvící stroje) od
Kor. 8-— výše. — Žádejte cenníky i weznamy.

Moje stroje skytají vzácný požitek čistým a lahodným
přednesem.

Nábytek
na splátky

Spi, měsíčněna každou stanici dodává
c. a k. dvorní továrna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ
Eradeoc EKrálové,

proti hotelu „Merkur“.

—: (Genníky a prospekty zdarma a franko.

OE*>Vhodné B

dárky vánoční a novoroční
Za ceny značně snížené.

000000000000000000000000
C. k. státem vy- .

znamenanýzá- kéavod klobouč
nický.

Klobouky,
čepice,
kožešiny,

papuče (s kotvou),
galoše (trojhran).

na skladě má za nejmírnější ceny

Jos. Dvořáček,
závod kloboučnický v Hradci Král,

83. í Palackéhotřída. 83.
900000000000000000000000

A
Veledůstojnéma duchovenstvu dovolaji sobě na

bídnouti pravá, přírodní vína rakouská, uherská i dal

mateká s sejména potorno je činím na silnější a veloutná

vína Brionská,
pocházející s ostrovů Brionských v Adrii.

Prodávám pak tyto druhy dotyčných vín:
Výčepní bílé i červené 1 litr 80 hb, v sudech 68 b,
volní |, „ 1, 96, 76.,
tabulové „ „ 1., 1M, , 88,

Cenníky veškerých jemných druhů vín rakou
ských, aherekých, dalmatských i brionských zašlu ka
přání zdarma.

Alois Čížek,
majitel vinných sklepů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Čechách.

Vlsací bytové hodiny od . zL £—
Spolehlivé kaposní hodinky

do práce od.. . . . . z. 250
Studentské, pánské, úřednické a světo
známéprecisní hodinky:SN Schafi
hausen, Intakt, Zenith,Armida,(mega,
Viktoria atd. za nejlevnější ceny.

SW 3letápísemnízáruka.jj

Nejmodernější hodiny
—do ložnic a salonů —

s krásným hlasem bicích strojů.

Přesvěděte se o vzorné a svědo
mité mé práci a solidní obsluze.

NONONOVOIS
Správkyrychle,lerněasezárukou.

Též poštou.

Frant. Oktávec,
hodinář a zlatník

Hradec Králové,
—: vedle hot-lu „Merkur“. :—

NPKNAKAIE|HAAKE
Rozšiřujte!

kadolokým jnotům - SDOÁY(čl

Vyšlovne ranáchje at 9. 8.10,
V době, kdy nám hledí urvati mládež strany

nepřátelské, jest poučení o důležitosti katol. spolků
mládeže nejen časové, ale i velice nutné,

Stran 56. Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách značná sleva.

Objednávky obratem vyřídí

administrace „Časových Uvah“
v Hradci Král.

NÉ

KOCÍLENISNĚHOBILÉHOPRADLAI BEZ |

BĚLRNA3JENNYMNÁDLOGDVŮNÍK NAM
OkySTANDUÍCEKresnosDazz©PMJD
, Wie raotuKysEvaRvátiCNi Jenny vřRODOE

ACO JELINEK čá PIRDUBRE

OK

Legitimace
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromaždov. zákona
ze dme 15. listopadu r. 1867

dostati ze levně “

Důležité upozornění.
Vys. důst. duchovenatvu, konventům, velectih.

řeholim, ústavům a penslonátům!
Osnamuji velect. P. T. svým příznivcům a zákaz

níkům, že rozšiřiv svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl s to, levně a spravedlivě po
sloužiti zbožím nejlepším. Proto jesl mi umožněno pří
odebírce aspoň tří s veškerého sboši čítati ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokáral, že možno
dosud s velkou výhodou potřeby své u firmy křesťanské
obstarati.

Na skladě u velikém výběru mám zboží: mýdla
toiletní, hygienická ve všech vůních i cenách. Kartáčky
ma suby, pasty, crémy, ústní vody. Kartáče na vlasy,
Iřebeny, kosmetiky, barva na vlasy, vůně ve stkvostných

pro dárky, osvědčené crémy a mýdla k holení,
vyskouvšenébřitvy anglické. Velký výběr ozdobných jehlic,
dámských hřebínků do vlasů a vůbec veškerého druhu
toiletních potřeb.

Rovněž všeliké potřebya práce vlásenkářské vyrábím.
Vlasy ustřihané nebo vyčesané kupují sa nejvyšlí ceny.

ORP" Cenník na požádání zašlu obratem pošty. "Ng

Na přání dovolí si osobně přijíti se vzorky a podati
žádané vysvětlení v úctě

Václav Dvorský,
tovární aklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l, Eliščina tř. č. 1.

TOTO TŘ OTO TOT ZTE VTT TZ TYTST V T VATTOT TÁTTVTTRVCTTT T VY KTOT V T TOTTM

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovhná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
(bratr P, J. Neškudly, faráře vo Yýprachticich)

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

výrobní závod :
všech kostelních paramentů,f

praporů a kovového náčiní.
EjCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

l řesíní livéy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna.v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové,

jo 5 SE
—

sestrůjný

s

e A 3 8

závod železářský — E

Čent mi Provedenínejepit jrmé—provedeníne . —



Založ.r.SOS. jsou stále na skladě.

(Bývalý závod Pospíšilův.)
O naprosté správnostia solidnosti svědčí

sto trvání závodu.

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. "SOS"ABo1vZ

We
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakoosku veškerých

koslkl, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, kobereů a
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru fraako.

Adregování vždy doslovné se vyproňuje.

KXXXXOOOCXX
C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých oupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré [předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sabraniční,

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

ě Telegramy: Kotrč, Hradec Král.XXXXXIXXX |

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu *
doporučaje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostněj
štho provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čĎímžnmožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou zs ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupskou Milostí revido=
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
slatím za ceny velice levné,

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-ile, řádně a
levně vyřizají.

Vše zasílá: jen posvěcené.. »
EE Vzorky, : zpočty, nákresy I

k. "hotovésbužínaukázku 0
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
SRB“ Sta odporačení a čestných uznání poruce.

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laakavoupříze
a důvěra závodudomácímu.

Spolkům doporučnji rychlé a levné provedeníod
smaků spolkových atd.

Chrámové svíce:
voskové <“ svíčky a obět. před

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

polovoskové = Půoboné,obrázky0

/ ,

ŠBob, úvěrní společnost
v Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::p ÁDz,e rák

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.(ceresinové) svíce pro chrámové
velikonoční svíce lustry,m svíce kostelní ste

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

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání Aa 8v.

zápalkový drát,
svíce obětní "if

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

: : oručuje veledůst. kruhům
biřmování se stubami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Továrnísklad: PRAHA, Václavské náměst, 40.

Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Sa:ká ulice č. 7. Telefon č. 416

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1905, zlatá
medalie.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 19006,
diplom čestného uznání. Wideň 1906, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdar? ufraako,

0000000000000000

Ku každé příležitosti

nejlepší dárky?
za velice lovnéceny nabízíj 87. ŠOI.C.Ď

zlatník a stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou. 8OOOO0000000000080
AIRA ÁŘÁÁÁÍÁÍCÍkÁÁhŘ

Specielní výroba a sklad
domácích

všech druhů

koupacích van
OMP“skamny| beznich<

firmy

Josef Komárek,
závod klempířský, zařizování plyno- a vode
vodů, hromosvodů, pivních tiakostrojů atd.

289XCEIXCEIIXI

Zápůjčky výhodně.
Společnost byla ve dmech 19. až 23. března t. r. Jédmotou

zdložen v Praze opětně revidováma.

A CEI X683 KEPDKCBI X GBDX

*Jan Horák,?
soukenník x

v Rychnově nad Kněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční snisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosm, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XCP XCPI XCBIXCE3X683 X
Weledůstojnému

duchovensóvu!

XESDX

663X663XR63(XIC83X

Prahasl, ul.
al něk Kar.Světlé
Konvikteké | J čís.19n, rohonviktské ul., ý paslř ope
ctelně nakončiní náčiní dovolaie

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně prace
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboris,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

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

: předměty znovu opravuje v původní
intenci a jen v ohni slatá a stříbíá. Na požádání hotové

ráce na ukáaka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko,
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

rodky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

KK OKO

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

—Uměleckýzávod —malbu
oken kostelních

PRAHA-I,
č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodáná oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se šelemnými
rámy, sítčmé vsasením.

Veškeré rozpočty, skizry | odborná "rada bezplatně, beze

ení(FirmLE)

ATVAVAVA

ČRDM

"AVAVA
[1

BESTLL

CA)

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí Čís. 413.

Cenníky zdarma a franko.

vší závaznosti ku definitivní objednávce.
URY*Nosčetnáveřejná IJ písemnápochvalná uznání. jj.

Založeno roku -1836.IIIAIII PROOKOKOKOOKOACKDOK.
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Poslanecká řeč o svobodné uni
versitní vědě.

(31 Nové zabooření proti „obmezování avo
bodné vědy klerikalismem“. V říšské radě l
taly dne 3. t. m. z úst Masarykových ohnivé
rakéty. Masaryk prý jako Čech nemůže býti
pro klerikalismos; vždyť národ Husův, Chel
čického a Komenského, národ, který se obro
dil za vedení Palackého a Havlíčka, je celou
stou mónulostí a svou duchovní podstatou proti
klerikální.

A nikdo z pokrokářů neřekne tomuto har
covníkovi „pokroka“: „Příteli, zanechej už
jednou ošumělých frází, jichž nesprávnost sku
tečná věda čím dále více odkrývá“. Rozumí
se, že u Masaryka jest klerikalismnys a katc
lict ' aspoň nyní jedno. A tu po jeho „pokrc
kovém“ projevu nutno za tomíti, že buď tento
zastance vědy skutečnou vědu historickou
(zvláště moderní historické úvahy o českém
národě) nejte nebo že zůmyslně lže.

Národ český jest prý celon svojí minu
lostí a duchovní podstatou protiklerikální!|
Taková slova jsou ještě tak dobrá pro sluch
historických analfabetův a záštiplných proti
niků církve; mlaviti tak před lidmi uvědomě
lými jest při nejmenším kapitální amělostí.
Byl národ náš „protiklerikální“ za vlád) Otakarů,
za panování VáclavaII? A což to celé půl
století cd nastoapení Karla IV. až do konce
století čtrnáctého? Pane Masaryko, katolickou
dobu Karlova nedovedou vymazati z českých
dějin tisíce pokrokářů. A kdyby všichni tito
chtěli místo pěstování skutečné vědy lišácky
překracovati ducha dějin našich v ten smysl,
že i za Karla byl český lid proti Římu, zů
stane vždy pravdou vítěznou, že tehdy byl
národ náš velice věrným synem papežské stc
lice a že se nepodařilo žádné náboženské spo
lečnosti sdrožiti náš nár.d pod jeden konfes
sionelní prapor tak, jako ae to podařilo církvi
katolické. Kdybyste byl řekl, že národ náš byl
svojí: celou bořívou minulostí protikatolický,
býval byste trochu pravdě blíže. Ten, který
se prohlašuje za zastance skutečné vědy a
pravé kultary; má jen s bolestí vzpomínati na to,
jak barbarsky zacháze|y sekty skultnrov,jeř byla
za věku "katolického vštípena a zvelobovánu.
A právě universitní professor, učící na oniver
sitě založené za věku katolického, rrél by pro
Jeviti otevřeně odpor proti olcopení university
od hositů, proti obmezenosti husitských prce
feesorů, kteří tolik Šosácky pokrok vědy zdržc
vali. A což teprve když se dostala oniversila
pražéká do rukon protestautstva l Páni stavové
jednali, jako by se chtěli okásale vysmáticelé vyšší
věděuniversitní. Šlechtici protestantštl nechávali
voliti za rektory university avé nevyspělé a
nevědomé chlapečky, aniž by za zvláštní slu
žebnoa ochotu universitních professorů něco
z přeploěných svých měšců oa universitu dali,
A znali přece žebrácké poměry university, vě
děli, proč professoři jejich synky tolik povy
šují. Věru že by byl gpráskl race nad takovým
okrokem university veliký katolický učenec,
terý šířil vyšší vzdělání v Čechách dvě stc

letí předtím.
1. Leč — ani ta bořivá minolost našeho
úroda nebyla vždycky čistě protikatolická.
ššyč přece sami bnsité v době té, kdy dobyli

si plnou svoboda k sebeurčení, často chodili
beze všeho svaní do Říma žádat, aby byli při
jati do svazko církve katolické. Dachovní správ
ce hositstva atál o to, aby jej papež učinil
arcibiskopem, katoličtí hierarchové «£ cizích
zemí byli v Čechách od husitův okázale vítáni;
bosité posílali své kandidáty kněžství k vůli
posvěcení k italským biskupům, dávali synky
na vzdělání jesnitům atd. Toble má býti známo
každému vzdělanci. A jestliže ami husité se neje
vilí jako lidé smýšlení scela protikatolickéko, jak
můše vedělaný, uvášlivý muš hlásali, še náš nd

rod.oůbaospe svojí miuloní a n duchovnípodstatou je sklepikální? A dokazoje takový

překrupovatel historické vědy již takovou frásíu.ko skotečné vědě či velikon zášť ko ka
tolieisma? ©

A k tomo to braní jména Chelčického
nadarmo| „Zastance vědy“ odvažaje se truinfu
vati proti církvi slovem „národ Chelčického“.
Kdybychom byli skutečně národem Chelčického,
tu pěkně děkujeme za ten vědecký pokrok,
který byl nu základě názorů Chelčického se
vyvinu). Či jest dosud některý skotečný český
vzdělanec tolik rauěn s'epotou, že neví, jak
Chelčický a jeho přívrženci na vyšší vzdělání
poblíželi?

Dle Masaryka v universitách rakouských
se nešíří podvratné idee revoluční; prý všecky
rakouské university jsou politicky a sociálně kon
servativní. — Tak, tak! Kdyby na př. Masaryk
sám byl politicky a sociálně konservativním,
to by se nějak nápadně scvrkly ty zástupy sc
ciálních demokratů, které jeho přednáškám
tleskají. Kdyby Masaryk nadšeně nepochlebo
val socialistům a kdyby důrazně káral jejich
násilnické rozběhy a jiné okaté přebmaty, pak
by o něm psalo „Právo lidu“ zcela jinak, než
plše nyní.

Ostatně, pane Masaryku, který pak to byl
universitní pr fessor, který velice se zastával
ruských násilnických revolacionářů? Kdopak
to nazval odpůrce těch bezcitných „rozsudích“
darebáky? Taková slova vyšla teké z úst pro
fessora. učícího na universitě kooservativní?
A když pokrokářské studentstvo ckázale nka
zovalo touba terrorem postapovati proti katc
lickómu gymnasiu, když terrorisovalo katolické
studenty, když židovští studenti vězpili po
6 hodin katolické kollegy, to zajisté také ne
bylo právě důkazem, že studenti jsou přidržo
váni na uoiversitách ke směru politicky a 90
ciálně konservativníma.

Dle Masaryka „katolický učenec má ve
všem (II) svou maršrutu, není volnosti a todíž
ení také pravé vědeckosti... Pasteur skutečně
byl positivistou, vedle toho (l) ze zvyku kato
Wkem. Pasteur je autoritou v medicině, ale
není autoritou v otázkách náboženských afilc
šofických.“ — Pane Masaryku, má také kato
lický nčenec „maršrata“ v zpytování běba
hvězd, ve vynalezání nových léků, v objevu a
popsání cizích zemí, ve skonmání vlastností
kovů, elektřiny, v stadiu rostlinstva, života v
mořských blabinách? Jak lehce ujede jazyk
vášnivcův před rozamem! Kéž by již brzy
učenci probádali usp č všecko to, co jim cír
kev dovoloje! Jaký by to byl pak na zemi
ráji U nás „není pravé vědeckosti“. A přece
kněz dr. Mosil právě v tom oboro, při němž
nejvíce „maršrota“ církve by se zdála závad
nou, totiž v biblicko-ceměpisném studiu objevil
k úžasu učenců protestantských a racionalisti
ckých daleko více než ti, které „maršruta“
nikterak nevázala. „Není volnosti l“ Ano — jest
jistota v otázkách pro člověkanejdůležitějších;
a čirá pravda nepřipouští pak libovolné, dobr
drožné nápady. A věda sama, má-li skatečnou
vědou býti, k jistotě přece také vésti musí.
Svoboda bádání není přece samu sobě cílem a
účelem, jest toliko prostředkem k nalezení a
Šíření jistojisté pravdy. V otázkách, ve kterých
dosud nekatoličtí dachové nijak sbodnonti se
nemohou, promluvila církev již dávno slovo
scela rozhodné. A kdyby nyní stěžejné avé zá
sady chtěla radikálně měniti, sama by doznala,
še místo hlásání pravdy ponze tápe a se doba
doje jako lidé a la Masaryk. — A kdo že pro
hlašuje Pastenra za zvláštní autoritu v otáz
kách náboženských a filosofických? Katolíci
zmiňují se o Pastearovi přecehlavně proto, aby
dokazovali, že ani nejosvědčenějšíma lékaři mi
úulého století pevné přesvědčení katolické ne
vadilo v proslulých výzkumech. To jest zvlášť
natno připomínati medikům, kteří sice nestu
dojí, ale přece naříkají, jak ta církev vědě
vadí. Pasteur positivista a při tom jze zvyku
katolík? Jde to vůbec srovnati? Vzdyt ten
sjšenec častěji přijímal sv. svátosti, omřel s
řížkem v race, přes potupy metanó katolictvu
v tvář pilně navštěvoval chrám, hájil veřejně
víra. Toble je přece něco víc než poahý zvyk.
Na nedůslednosti a dvojí tvář potrpí si přece
lidé zcela jiní než mužové rázu Pasteurova.
Masaryk na př. důrazně mlaví proti církvím

[nserty se počítají levně.
Obnova vychdsí v pálek v poledma. | Ročník XIII.

všem — neozoává zjevení a přece ze zvyka
dále zůstává příslašníkem církve evangelické.
Jest ideově pokrokářem, ale v praksi oddaným
elužebníkem soc. demokracie. Všude blásá, že
věří, proti Haecklovým nápadům se ozval, ale
poslal gratalační telegram volným myelitelům,
kteří Haeckla oslavují a staví se proti nábo
ženství každému. Machar bodně vyčinil Masa
rykovi i jeho stoapencům, prohlásil, že vystu
paje z pokrokové strany, protože tatáž „pro
padla banebně při zkoašce z pokrokovosti,
humanity i z českosti. A puk týž Machar psal
do orgánu pokrokové strany dále, nadával v
něm samým přímějším pokrokářům; a když
tito za strany pokrokové vystoupili právě pro
chyby Machar.m tepané, ostouzel je Machar v
témže „Času“ dále. Takble důsledným ovšem
dovede býti jen — Masarykovec, opošt.l vyšší
morálky nadkřestanaké, Ale u Pasteura bledati
dvojí tvář jest těžko.

Církev a její theologie a věda — dle Ma
saryka — zakládá se jen (1!) na zjevení a autc
ritě. — Na tuto lež odpovídati bylo by zhola
zbytečno. Stačí pouze konstatovati, k jakým
úžasným nepravdárm svádí ianatistnus intelli
genta, který se odvažoje prohlašovati 86za ob
bájce vědecké pravdyl

Masaryk dokazoval, co je příčinou katc
lická ioferiority tuk pokrokové a osvíceně, že
„Čas“ při referátu o jeho řeči poukazaje prostě
sám na 6. a 11. kapitolu knižky „Iutell:gence
u náboženství“. Nové prý jest pouze to, co
uváděl o uctívání praepatia. — Div divoucíl
„Pokrokový“ Masaryk opukuje tedy o iuferic
ritě nyní výhradně ty věci, které proslovil před
rokem jako — dle svého dosnání — „nepří
praven“. Což neví nic nového? A neví docela,
jak katolickými odpověďmi mu byla dokázána
krajní nespravedlivost a uvažování zcelu ne
vědecké? Ale kdepak by se chtěl Masaryk
opřímně pončiti, jak kdy svými výpady proti
církvi naší chyboval! Zášť zde drží soudoou
rozvábu a zkrátka věda v zajetí.

Jest vůbec otázka, zda křiklavé oepravdy
Masarykovy vůbec odpovědí se strany naší za
slonžily. Ovšem odpověď by byla zcela zbytečná,
kdyby se donesla ta vášnivá slova k sluchu
dí opravdu pokrokových, uvědomělých, kteří
dějiny a naši nagku přiměřeně znají. Lrč na
takových šlágrech pasou se lačně lidé, kteří
vrchol pokrokovosti a vědy — soudíme-li dle
skatků jejich — vidí v jízlivém dořážení na
cirkev, v soustavném topoul katolictva. Tucí
lidé uznají bez dloubého vlastního studia za
pravda všecko, co se proti církvi pronese.

A teď kdo se to odvážil tolik horlivě se sastá
vati svobody vědy umiversitní, svobody rorumové
kritiky? Vádyť přece v církví Masarykové samé
vládnou dogmata scela neudršítelná. Jaké mativéa
prolhané výpady uspořádal „Čas“ proti těm stou
pencům pokrokové strany, kteří se odvášilí literární
prácí Masarykovu jem ostýchavě a scela věcněkri
tisovati! Js0u přece po roce důkezy, 8 jakou
mazaností dovedl „Čas“ překrucovati smyal
slov nemilé kritiky, kroutiti se jako úhoř, jen
aby slavozář pokrokářského papeže nepobledla.
Když pak pokrokáři, sdružení kolem „Přehle

do,“ ze strany vystonpili dokuzujíce, jakým sečiní Masaryk samovládcem, jak roshoduje přes
hlavu výboru, jak jest nedůsledným, ma to posud
Masaryk i „Čus“ sůstávají odpověď diwění. Bez
pochyby pokrokový orgán poznal, že přes všecku
„dobrou vůli a toabu“ okató překřucování,po
chodící z podrážděné osobní ješitnosti, někdy
se také nevyplácí.

A což ty hrobiánské výpady Macharovy

prdí těm, kteří ge odvášili jeho práci svobodněitisovati ? : .

A proto, pane Masaryku, jest potřebí
nejdříve udělati důkladnou reforma vdogma
tice vaší církve politic" 35;jest potřebí nejdříve
ve straně vaší vymýtiti modlářství. A pak te
prve má vůdceté strany právo mlaviti proti
nesvobodomyslnosti lidí jiných a kárati ty, kteří
by bojovali proti volné kritice rozamů.' Apak —
musí mluviti i proti největšíma sokoví spra



vedlivě. Tyto podmínky muíně musí vyplníči muž,
kterýchce býti právemsván sastancem svobody,
spravedlivé kritiky a volnosti vědy.

Dopis z Prahy.
Jak se smýšlí na staroměstské radnici 0 ú

řednictvu obceprašské. Pražské obecní úřednictvo
jest povážlivé rozkvašeno následkem neslý
chané urážky, která byla mu vmetena ve schůzi
rady městské konané za předsedání starostova.
Při jednání o úpravě poměrů úřednictva v o
becních aložbách zaměstnaného ujal se mimo
jiné slova také člen městské rady J. Weise,
kloboučník, čili podle toho, jak dává se titu
lovati, továrník klobouků. „Co pořád upravo
vat platy „našim“ úředníkům“ — opustil pan
rada, „kdo to jakživ viděl? Za to, co ti úřed
nici dělají, jsou placeni až moc. Každý, když
ráno přijde do kanceláře, čte pěkně noviny, a
když je přečte, pošle si pro přesnídávku. To
mu trvá do 10 hodin, 8 pak chodí po kance
lářích, na to jde domů k obědu a po obědě si
lehne, do kanceláře ani mu nenapadne jít. Tu
se rozumí, že na to potřeboje jedaoduchou
frekvenc . . . Když všechno v kanceláři a doma
utratili, to ee rozumí, že jim nezbývá na ve
čeři, a proto chodí a očuchávají uzenářské
krámy.“ Páni radové této řeči zdvořile se smáli,
a ani s daleka jim nepřišlo na mysl, sby ne
prozřetelného „řečníka“ upozornili, že podob
ným způsobem o úřednících mlaviti se nemá.
Teprve, když první náměstek dr. Štych sta
rostu upozornil, že tato řeč, pronesená za pří
tomnosti úředníků, vedoucích protokol, nez
bytně masí vzbuditi mnoho zlé krve, žádal
starosta dr Groš radu Weissg, aby podobným
způsobem o úřednictvu nemluvil. Urážlivé
slovo bylo však již řečeno a odvolati je ne
bylo již lze. ,

Aby todíž podobný způsob mluvy o ú
řednictvu na příště byl znemožněn, zahájila 60
zcelu právem čilá akce všech obecních úřed
níků proti útokům nepovolaných „kapacit“.
Věru že to jest veliká neomalenost, jestliže
representant ©občanstva, důvěrou ©povolaný
k důležité funkci v městě, zneužije této hod
nosti k snižování tak důležitého činitele, jským
jest obacní úřednictvol

. +
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Tisk, organisace! Kdo pozorně sleduje
ostup katolického houtí, nemůže nepoznati,

jak veliký význam má drobný katolický tisk.
Třeba jen několik měsíců uplynulo od té chvile,
co 8e zde udomácnil laciný týdenník, a již po
zoruješ na sohůzích čilejší účastenství, a všechno
chování a všechno vzezření lidu ti oznamuje,
že mluvíš ke svým, že hovoříš v daše těm,
kteří chápají a rorněcují 86 pro odůvodněnou
sebeobranu. A otom širokém proudu životním,
jeož plyne mimo veřejné projevy, mnoho poté
šiteluého mohli by nám zajisté vypravovati
paši venkovětí přátelé a stoupenci. Krejcaráček
jest dues trumf! Jestliže toho nebylo chápáno
věsa, jest čilejší prací dohoniti, čeho bylo za
nedbáno. Utěšené výsledky jsou dostatečnou
odměnou za námahu každého pracovníka, jenž
vidí, že pohnul davovou duší a že položil o
chraanou bráz proti dobývačnéma proudo po
krokářeko-socialietickémo.

Povstaňme ze sna! To heslo tiše sice, ale
jistě táhne davy katolického lidu jako vánek,
jenž jest předzvěstí blížícího se jara. Proto
každý upřímný našinec nebude čekati, co dnešek
nebo zitřek na povrch vznese, nýbrž bude uvě
doměle povzbuzovat; u dle poměrův a povahy
bude doporučovati ten který katolický list.
Nemístny by byly rozvleklé úvahy o důleži
tosti tisku dnes, kdy sama skutečnost všudy
staví před oči důkazy, které zbytečnou činí již
všechna theorii,

Lid nechcečást! Kdo se opovážil tento
odporně ekuhravý hlas vydati? Nechť vyleze
takový bačkorář z pózy kamen na světlo Boží,
at ei ho můžeme prohlédnooti a orčiti, do
které třídy lilských přítivníků náleží. Nechá
peš-li člověče, že takovým výrokem 6ám na
sebe ustrojil jsi mravní oprátka? Nevíš-li, še
každé hontí lidové jest dílem výchovy ? Kdybys
aspoň na očkolika, třeba důvěrných echůzích
Jidu vysvětlil, oč běží, nedošlo by k tomo, že
bys mueil sám sebe odsuzovati|

Jest to úžasné, že se tak může mloviti
v době, kdy zapřisáhií nepřátelé na všech stra
nách osilojí vyhladiti katolické náboženství, a

boji jsou židé. Stapňované síly tomuto zavi
Jémn nepřátelství dostalo se sjezdem Volné
myšlenky, jež stará se.o to, aby podloudně do
každé vesnice zanesena byla protikatolická agi
tace. Zatím co leckterý pastýř dává se ovlá
dati bezstarostností, podvratní živlové pracují
o to, aby katolický lid dostal se pod Šidovské

0.jb

Coje tedy činiti ? Aby organisacekatoJckého lidubyla pevna a védy pohotova, Jest

nutno, co nejdříve seřaditi v jednotný šik
každou farnost. I organisace jest budova, ješ
musí 8e stavěti od zdola a olkoli od ohora.
V každé vesnici jest postarati se o vlivné dů
věraiky; čím více jich bade, tím lépe. S těmi
dnobovní musí býti ve bdělém styka a jimi
masl šiřiti vhodné katolické noviny. Přípravnoo
prací budiž všode důvěrná schůze, na niž dlužno
vyložiti, oč běží; o úspěšném výsledku nelze
pak pochybovati, neboť lid již mnoho 0 proti
katolickém boji slyšel a ohlíží se po vůdci,
jenž by jej vedl.

Po mém rozumu jest organisovati dle
soudních okresů, protože takové organisace
přirozeně vyhovají účelům volebních skopin
pro říšskou radu u zemský sněm. Vikariátní
organisace zasahují po částech do rozličných
soudních okresů, čímž nastává neúpluost,
zmatek a drohdy i vymykání ae povinnosti.
Neméně důležitá jest taková organisace, kdyš
jde o volby do okresních zastapitelstev,
v kterémž ohledu jest nutno, aby tu byla or
Ganisace jednotná, neboť jinak zájem katolíků
svorně uplatniti by se nemohl.

Čas nečeká a potřeba hřmí, aby so pc
čalo všade a — co hlavního —také soustavně.
Ferností neorganisovanou nesmí býti zdržovány
farnosti čilé a probudil*,

V poslední době přirozeně obrací se po
zorpost k p. t. vikářům, aby od nich vycházely
rozhodojící podněty a provozován byl dozor,
neboť po mnobých neblahých i radostných zku
Šenostech na p. t. vikáře přesanuje se nyní
zodpovědnost, zdu organisace katolické jsou
nebo nejsou, zda prospívají nebo nikoli,

A lze s radostí říci, že mnozí p. t. vikáři
poslání své vzhledem k zvláštním potřebám
doby plně pochopojí. Nepřátelskými listy jest
lid náš přímo zabrnován, a proto nelse odklá
dati s opevňovacími zákopy. Proti novinám
noviny, proti organisacím organisace. Nechť
si každý duchovní ovědomí, še nepřátelé pra
cují všudy a opatrně, a že v poslední době,
zejména pro venkov, přibylo několik listů proti
katolických. Seřaďme se tedy konečně všichni
u poznejme, že máme ještě síly dosti, abychom
lidu našeho bránili a abychom všady otvírali
oči, že všechny útoky protikatolické vycházejí
buď přímo od židů nebo za jejich doprovodu.
Pomysleme, že hájíme věci vznešené a že nás
volá veliké a alavné slovo: povinnost, že ne
přítel vyniká sice prudkostí útoku, kdežto my
s obrannou zbraní neseme do boje vnitřní pře
avědčení, posvěcené rozumem, skutečností a
dějinami.

Proradci. Jsou výroky stran, které dlužno
dobře vepsati si v paměť. Dne 24. listopada
byla schůze pokrokářské strany naKrál. Vino
hradech, na níž stoupenec strany Karban vy
týkal agrárníkům, že nevolili v užších volbách
socialisty; kdyby tak byli učinili, že by nebyl
býval zvolen ani jeden klerikál. A tento vý
tečník doložil: „Nám musí býti siciální demo
krat stokrát bližší než každý klerikál (katolík).*
Uvážíme-li, že program a činnost sociální de
mokracie znamená zničení našeho zemědělstva,
a máme-li zření k tomu, že tento ubohý Karhan
vtírá se všade v přízeň rolnictva svými ra
dami a svým časopisem „Pokrokein", nemožno
naň jinak zvolati, než: Odstup, proradče na
šeho venkova|

Naše drobné časopisy žádám, aby tato
skutečnost o straně pokrokové věndy s
třebným osvětlením šířili. Pokroková strana,
podporujíc všudy socialistickou, asrazuje ze
Jména vaše zemědělstvo,a skličající jest, že
toto spojenectví sprostředkovávají pokrokoví
učitelé, kteří na místo, aby lidu venkovského
hájili, svádějí ho na cesty bludné, a to vše —
ze zášti proti katolickému náboženství. Když
pak katolický kněz zaujme obranné hledisko,

statků náboženských, jsou to předem pokro
koví učitelé, kteří svoji roztrhanou humanito,
své povýšené vzdělání osvědčají tupením a
hanobením kněze takového ve svých pokro
kářakých novinách.

+ o
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Politický Don Kichot. Klerikalism jest bez
odporudnes slovo nejbobatší. Proč tak podivnou
myšlenku tady vyslovají? Protole všem svo
bodomyslným stranám klerikalism vyplňuje ve
likou část jejich programu, ba jsou strany a
noviny, jimě klerikalism jest jediným živitelem.
Na každé schůzi, na knždém sloupci novinovém,

v tančírnách, zábavách — všade zaznívá kle
rikalism. Hledíme-li k tomu, še slovem tím
vyjadřají se bez rozdílu všechny projevy ná
boženského a církevního života katolického, še

epodářská a vůbec každá sociální činnost ka
tolíků, poznáváme zároveň, jaká myšlenkové
povrobnost ovládá náš veřejný život, a jak
druhdy obmezený a fanatický hubař vnukno
perutné slovo lidovému množství. Klerikalísm

jest slovo bohaté také proto, že odkrývá bo
batou úsudkovou prázdnotu tóch, jimž vysta
čaje pro všechny případy. Hloupý Honza oči!
se latinsky. Když se vrátil domů, ať se ho
otec ptal nač ee ho ptal, všdy mu bhloapý
Honza odpovídal „latinou“: „Sad kulatý, ten
tu ryje, tu je kára, rez to pije“ A tak mlel
svou bez únavy. Právě tak jest to s klerika
lismem. Oh, slávo zvačné prázdooty, oh, stra
šidlo, jímž tak moozí ironisají svoji dachapl
nost! Nemáš na tom dosti, že se vysmiváš
prostému «mužetvn, ty nasazoješ masopustní
Škrabošku i olavným vůdcům stran.

Jednání prof. Masaryka v poslední české
krisi ve Vídni jest věcně a takticky obohé.
Ukazuje se, že praktická politika jest pro Ma
saryka kletbou a že maně badí přirovnání
k tanci jistého zvířete na ledě. Ani největší
nepřítel jeho by nebyl očekával, že Masaryk
sáhne k podlondným intrikám a malichernu=
stem. Všechny taby jeho vypovídají mnoho 0
velikosti papírové pyramidy. Masaryk utkal se
ve velikém souboji s Kramářem a byl brozně
posekán; nadto řeči, které koná na obbájení
své věci a politického postupu, obmotávají ho
stále většími nedůslednostmi a okatými roz
pory.

Skutečné události jsou: Masaryk pracoval
o to, aby Práškovi dostalo se ministerstva orby.
Při tom však věděl, jak mu dokázal Kramář,
že minieteratvo obchodu dostane dr. Ebenhoch,
jehož „klerikalism“ mu nepřekážel. Jakmile
však Prášek stal se ministrem krajanem, Ma
saryk počal bonřiti proti klerikulismu v kabi=
neté a ohlásil svou oposici. To jest nedůslednost
a také politická nenpřímnost. — Zoámé jsoa
řeči Masarykovy pro vyrovnání jako syrop
sladké, ale brzo obratem roky bylo mu vy
rovnání nedostatečné a ubohé. Dříve stačila
mu prostá účast Čechů ve vládě, nyní mu však“
zage nestačí. Byl proti postalátové politice a
pak zase ji schvalova). V řečí své aspoň pravil:
„O postulátní politice také se mnoho píše a
mloví. Nejen já, nýbrž všecky ostatní strany
vyslovili jsme ge proti postulátní politice.“ A
v téže řeči tvrdil zase opak: „Kdyby se byli
mladočeši, agrárníci a klerikálové dohodli,
mohli za své blasy žádat splnění určitých po
žadavků od ministerského předsedy.“

Slovem, politickou repotaci Masarykova
postihla důkladná. pohroma, neboť než takto
politisovati, jest lépe nasazovati vejce na ka
řata.

Platí ta opětně pravda, že mnosl politi
kové jsou velicí vkritice, ale jakmile mají se
oavědčiti v činech, zakopávují na každém
kroku. Masaryk chtěl svými advokátekými
řečmi své politické patokaření aakrýti, ale
Kramář nedal mu uniknoati z dostřela a po
stavil ho do plného světla předcelou veřejností,
nazváv bo démunickým intrikánem. Při tom
jest nejematnější, že Masaryk v záplavě svých
řečí nedovede ani říci, co chce a jak vlastné
poslanci jím kritisovaní měli ei jinak počínati.
Jen samé veliké posuňky, dávající tušiti cos
velikého, jen samé drobné čtípání pojmů, ros
sypávání kolatých a ohebných alov — ale ur
čité rady čekáš marně, o tu Masaryk nezavadí.

A co říci této etkvostné logice? Masaryk
často problásil, že agrárníci svým počtem mají
právo na zastoupení v ministerstvu. Kdyš však
křesťanští sociálové, mnohem početnější, dostali
dvě ministerská místa tímže právem, zatížilo
to Masarykovi najeduou mysl, a z úst jeho 0
zvela se výčitka prorady, že vůdcové české
politiky své dva maže do ministerstva propa
atili. A toma se, prosím, říká správné myšlení.
Klerikalism, jak viděti, udělal rykoví pro
celý jeho život a klerikeliem, jest ma prvým
s posledním důvodem i tam kde všíchui ro
samoí lidé vidí jen přirozený projev damých
sil a poměrů. Ztoho ze všeho konečně vysvítá,
jaké mravní vohy může býti jeho protivládní
postup, jejž s takovým důrazem ohlásil

Obrana,
(5)A unce zastamcové svobody. Ubohá

svobodo, kolikerým ještě způsobem bůde ss
bráti tvoje jméno nadarmo? Lidé, ktéří se
třesou jako osyky před pranýřem socialistů a
jiných vlivuplných stran, vrhají se svorně'na
stranu, která moderní „svobodou“ jest nejvice
bičovánaa utiskována. Ze zajíců stávají se
lvové, kde se to dá provésti hodnělacino, kdy
nehrozí „spravedlivá rozhořčení“ skutečných
štváčů a lopičů svobody. Váši katolotvo spi

kdyby byly takové protestní resoluce sebe
nespravedlivější, čtváčský tisk, jestliše sád
šeně nepochválí, tož: jistě aspoň pisatele pro
pastí s pokojem.

(7 V mtaděčeském“ „Dat“ dne 1- prosiace

čtemepogso "protest:: 0 jed “„Podepsané žapy „Ustř. jednotyčastého:

lékařstva“protestujíProti utitst arcibivrape:
prašského oproti DraO norka, obrod«nímu a paoskéma lékaři v Červené Řečici.Pat



arcibiskop zbavit místa kollega našeho jen
proto, že on na, veřejné schůzi dal průchod
svéma politickéma přesvědčení; pan arcibiskup
zbavil kollego místa aa udání, které učiniti
měl poslanec. P. Záruba, noboťtýž jiš ve schůzi.
oné dle prohlášení Dra Janovského kojlegoví
vyhrožoval, že se o to postará, aby byl svého
místa zbaven. Hrozba tato pak se splnila za
několik dně. Za těchto okolností varojeme
kollegy, by místo toto v Červené Řečici nepři
jímali, tím spíše, ježto pro 3 kollegy není tam
rozhodně existeněrích podmínek.“ | Následojí

jsy jednotlivých fop.
Pol to odpovídáme, že byl dr. Janovský
miste zbaven proto, žena veřejné schůzi měuvs]
o katolictou scela nespravedlivě a že svým pro
vokativním vystoopením dal zcela zřejmě na
jevo, jde- mu o .pouhopouhoupravdu a osvětu čí
©strannioký, předpojatý boj proti katoliciou. Toble
měli pánové dříve avážiti. než resoluci sepsali.
A má-li lékař právo ua svobodný, veřejný
projev, nechť se nezapomíná, že arcibiskup na
svém statku má táké kus práva a že není po
vinen až do emrti 8 uctivými poklonami platiti
muže takového, -který tolik okatě proti jeho
ideám bojuje.

Jen dobře, pánové, uvužte, zda by ve
svých elažbách strpěli socialisté muže takové,
kteří by ve veřejných sbromážděních proti
socialistickým názorům třeba sebe spravedli
věji bojovali. Reete, kolik nesoudrubů tuměst
nává socialistická „Dělnická| knihtiskárna.“
Jeden mož tam zaměstvaný odvážil se pověděti
pravdu o maoku v tomto závodě a —jik letěl.
„Čas“ ještě k tomu ke všemu spín») race nad
tou „opovážlivostí“ člověka, který pravdy

netajil. ,
. A jestliže, pánové, nelibě nesete, že arci

biskup chtěl šití na vlastním statku své svo
body. co říkáte celým davům socialistů, kteří vy
hánějí katolické dělníky s továren, ješ jejich ma
ježkemnejsou? Víte dobře, jak Často socialisté
krajním teroriemem přinutí továrníka k pro
paštění tobo dělnického chuďasa, který do 8c
cialistické pokladny zpěčeje se platiti. A bývají
to choďasové, kteří vůči rudým nijak útočně
si aovedou. Broti takovému socialistickéma
barbarství ovšem má naše intelligence kuráže
velmi málo, poměvadě se bojí neúprosné a
bodně drané odvety.

Zoámo vám, jak veliký počet lskařů
(zvláště židů) zaměstnává soc. demokracie ve
Vídni. Jeenojte aspoň jednoho z lékařů těch,
kteří by so odvážili na veřejném shromáždění
bezohledně vystapoeati proti radé orgapisaci.
A přece tito lékaři tolik hříchů, tolik krajních
násilností a nedůsledností soc. demokracie
znají. Ale jmenajte jediného, -který by rázně,
zásadně a veřejně vedl odpor proti cílům
svých zaměetnavatelů. Potají sice proklouzne
a proklooznouti musí z úst projev nevole —
ale na venek jsou zcela loyálními slažeboíky,
poněvadš vědí, že by 8 aimi zatočila soc. de
mokracie bodně zkrátka a bez dloubých řečí.

To právě bylo chybou, že leckde z kněž
ských statků tyli lidé, kteří měli každoa chvíli
pro katolictvo jenom posměch a kteří svolávali
docela i Štváčské echůze proti katolictvu, zatím
co dobří a echopní katolíci strádali v bídě.
Dělalo to značné pohoršení mezi lidem věří
cím; vždyt přece samo Plsmo přikazuje, aby
se činilo dobře „zvláště domácím viry.“

Liberálnía pokrokářsképanstvo si až
příliš uvyklo na velikou trpělivost bierarchů,
jíž ee za zády jen vysmívalo. Nyní však, když
konečně aspoň někde začíná čistění, najednou
— veliké překvapení. Jako by to nebylo zcela
přirozené| ©

A ty novinářské dodatky! Lidé, kteří
zřejmě usilují o to, aby se kněžetvuvůbec
státky' pobraly,najednouse diví, jakmůže
kněžský majitel statku propustiti se služeb
svých jednobo muže, který zřejmě se připo
jeje k protikatolickým agitátorům! Soad mé
býti dovoleno proti církví násilí každé, ale
církvi nemá se dovoliti ani nutná sebeobrana.
Ubohé ty svobodo! A podepaali všichni ti lé
kaři resolací z apřímného přesvědčení? O tom
co. nejvíce pochybojeme. Takový roseslaný
ferman, čelící proti katolicten, podepsati se
masí. V tomto případě pryč ae vším iudividu
alismem, se-vším disputátem| Kdo by nepode
psal, bned by se ocitl v temném podezření
klerikalismu, těžká kletba by dopadla na blava
jeho, radé a pokrokové pranýře by pracovaly
tak čile, až by nebojácný lékař byl uštván.
Proto jest pohodlnější jíti s proudem.

©

P , MEPolitický přehled.
Sjtaace na říšské radé jest velmi vážná,

tak. problásil minister. přadáeda bar. Beck na
konferenci předsedů klubů. Snědiovnamasl do
81. prosince vyřídij předlohy o vyrovnání a,

pronatímném pspodtu „K fomů směřůjí takénásrby předeedůklobů většidy„na 70. radi
aby vyrovnání a prozatímní rozpočet děstalý“
se na denní pořádek ve formě pilného návrhu.

Předlohy o vyrovnání projednány jsou jiš ve
výboru, s tento týden dostanou se již do plné
sněmovny. Vláda snažila se též, aby odstaveny
byly pilné návrby, což se jí částečně podařilo.
Socialistické pilné návrhy proti zdražování po
travin, jež jako obyčejně podány byly za úče
lem čistě sgitačním pro strunu 80c. demokr.,
zamítnaty, což vyvovalo mezi socialisty velký
odpor. Pro návrh tento jinak velmi účelný
hlasovali čes. katol. nár.klab ovšems0dmítau
tím těch bodů, které namířeny byly proti samo
správě esěmů zemských a proti rolnictva. Stejně
za účelem agitace podali socialisté nové dvaná
vrhy,aby cokerní dač byla snížena na 22K z lg
cakra a aby theologivká fekolta a doktorát theo
logie byly zrašeny. Masaryk pak svým pilným
návrhem —- kterým vyzývá vláda, aby dala zá
ruku svobody učení na universitách proti sna
bám kfesť. sociální strany, která prý chce
universit dobýt a evobodo ohrozit —touto řečí
pevědeckou, plnou frází protiklerikálních, Štva
vou, vyvolal bouři odporu a zaslouženého výsmě
cha. — Vláda, aby si přiklonila více strany, od
hodlala se ke snížení cakerní daně ve třech
Ihutách o 12 K. — Předsedou Národního zlabu
českého zvolen byl dr. Kramář. — Týž v klabu
mladočeské strany v Praze měl řeč, jíž odsoudil
radikálčení a doporačoval politiku positivní;
vyrovnání obhajoval. My musíme vniknouti do
byrokracie u přesvědčiti ji, která dosud viděla
v nás ponížené slažebníky, že jsme s jinými
rovnocenní a že jsme pány jako oni. — Protest
předsedy polského kola dr. Glombiňskiho proti
protipolské předloze na pruském sučma sdružil
téměř všechny rakouské národy slovanské na
říš. radě zastoupené k protestu proti tyranii
praské. — Ministr zemské obrany Latscher
odstoapil a jeho nástupcem jmenován šl. Georgi.
-- Dnem 2. prosince vstoupil císař do 60. roku
svého panování.

V uherském sněmu jedná se dosud o
zmocňovacím zákoně, jenž jako $ 14. má vy
rovaání nzákoniti, když obstrakce charvatská
vážo vládě ruce. Aby se vláda zbavila ob
strukce charvatské, svolán sněm charvatský
na den 12. prosince, čímž charvatská delegace
z říšského sněmu bude asi nucena na sněm
charvatský.

Bouři nevole v celém vzdělaném světě
především slovanském vzbudila protipolská
předloha oa sněmu pruském, dle níž polská
půda v Poznaňsko má býti vyvlastněna na
prospěch německých osadníků a ve ehromáždé
ních polských nestní se mluviti polsky. Předloba
tato odkázána 2Sčlonéáma výboru a sotva
bude sněmem schválena,

Raská doma ještě ae nedostala k plodnější
práci; jednala ještě o vládním prohlášení. —
Rach revolacionářský dosud není otlamen. VY
Moskvě učiněn na generálního guveraera pu
mový útok. V Kijevě na 800 ouiversitních stu
dentů muselo býti policií a vojskem poačeno
o pořádku.

Z činnosti katol. spolků.
Z Černilova. (Přednáška.Dar černovským.)

Minolou neděli přednášel v naší jednotě velice
oblíbený náš vsdp. kanovník dr. Šulc za účasten
ství, jako vždy, přečetného. Radost byla podívati
ge na muže, jinochy, jak takřka Ipěli na ústech
vadp. řečníka, který tak přesvědčivě a pontavě
vykládal nám vznik a program strany katolického
lidu v Čechách. S jasností a důkladností sobě
vlastní vysvětlil jednotlivé body programové, stránku
politickou, národnostní, osvětovou, sociální i jež
jednotlivých stavů a povolání se týká: mát na
zřeteli dobro hmotné i duševní všech stavů. Spon
tánní, neutuchající potlesk vzdával díky za řeč
trvající dloubo přes dvě hodiny, jež zdály se býti
chvilkou. Vrouci dík z úst předsedových vyplýval
se srdce všech; vždyť i ve doy následující přáli
si posluchači Vaši, vysoce důstojný pane kanov
níku, aby zvláštní, nejvroucnější díky za mocnou
řeč Vaši byly Vám iveřejně vysloveny. Ještě
tedy jednou: Pán Bůh odplať, síliž a zachovejž
Vás lidu našemu českému, Vámtolik oddanému|
Po skvělé řeči následovala sdělení spolková,
vspomenoto i bratří Slováků a u příležitosti, kdy
dostalo se darem P. T. p. kanovníka posluchač
stvu po výborné časové knižečce zdarma, sebráno
na milodarech z vděčnosti pro. kostel černovský
24 K. — Milý a jístě působivý byl pak v užším
kroužku rozhovor o stavu nynějším národa našeho.
Mimovolně vspomínáno na podvratné působení
mnohých, kteří.z nepochopitelných obledů nechtí
společně pracovati na blshu hmotném i duševním,
dávajíce se strhovati vášní jednotlivců. Řídnou je

y, nepomáhají tajné rady, do nichš přístup
mají jen „vyvolení“, množí se počet těch, kteří
myslíce a vidouce poznávají, co jest všem ku pro
spěchu, a statečné ke blahu jednotlivců i celé
vlasti kráčejí cestou pravého pokroku. Čest jim a
práci takové: Zdař Bůh! *

M Kostelcem. 0 KdykolipralptJednota“ pořádá představení nebo v
Jest obsazen sál „na Rabitejně“ do posledního
místa. Tek Býlo i v neděli, když dáván Plppichův

„Slavomam.“ Úloby byly v rukou výborných sil,
které očekávání naše nezklamaly. .itnlní úlohy
sehrány skvostně. Hrdina dramatu Novák 8 chotí
svou Sášou podali krásné ukázky avébo umění.
S plným pochopením zhostily 8e svých obtížných
úloh děti Novákovy Václav a Božena. Pravou po-'
dobu proboaného, vypočítavého světáka ukázal nám
přítel Novákův Charvát. Pékně rozluštil své po
stavení v rodině Novákové prokorista Radimský.
Vzor poctivého, starého alužebníka viděli jame na
starém důvěrafku Novákově Bartoňovi. | menší
úlohy s porozuměním byly provedeny. Souhrai
nastudování byly vzorné. Katolická Jednota 8oprav
dovou hrdostí a uspokoj-ním může pohlíšeti na
svůj sbor, který neúnavnou pílí svojí k takové
výši se pozvedl.

Ndručoné křesť. sociální spolky
v Hronově pořádají v neděli dne 15. prosince
ve dvoraně „U Mostu“ přednášku alovatného ce
stovatele dp. Aloise Svojsíka, kaplana v Praze a
člena Národní rady, „O cestě kolem světa.“ Před
náška tato bude provázena 200 světelnými obrazy.
—Podařilo se nám získati pro město a okolí naše
poučoou a velezajímavou přednášku, při které líčí
úchvatně p. cestovatel dojmy a zkušenosti ze
své cesty, na které se i několikráte v nebezpečí
života octoul. Žádný posud z českých cestovatelů
o tomto thematě, o cestě kolem světa se světel
nými obrazy,v Čechách nepřednášel.Proto,vkte
rémkoli městě českém tato přednáška Svojsíkova
konana, všade bylo účastenství oeobyčejné, va
mnobých wístech musil p. cestovatel i dvě ipřed

Zvláště líčení poměrů v Americe, Japanu, Číně,

kolurovanými obrazy doprovázených, každého velmi
zajímá. Začátek o půl 8. hod. váčer. Předprodej
lstků: Ve spolkových místnostech, Regner ul,
u p. Jos. Špáty, knihaře, Vel. nám. a u známých
důvěrníků. Ceny míst: I. místo 1 K20 h, II. místo
80 h, III. místo 60 h, k stání 40 hal. V před
prodeji veškeré lístky o 10 bal. levněji!

Z Čáslavé. Za členy křest. sociálního
spolku přistoupili dále: dp. Al. Dostál, kaplan
v Novém Městě nad Metují a dp. Jan Kostkan,
farát v Pusté Kamenici a aložíli hned avůj členský
příspěvek. Krásný a v naší době dvojnásobně vý
znamný a důležitý tento čin jest důsledkem do
poručenthodného usnesení, že všichni rodáci-kněží
stanou Be členy našeho spolku. Vivant seguentesI
— Na 22. prosince připravuje spolek vánoční
hru: „Druhé přikázání lásky“ od Langa (vydala
knihtiskárna benediktinů v Rajhradě). Zpěvy k této
hře cvičí a na harmoniu doprovodí ředitel kůru p.
uč. Jos. Bok.

Ze Nopot. V neděli dae 1. prosince ko
nala jednota katol. jinochů a mužů v Sopotech
schůzi, při kteró přednášel dp. Ferd. Vlček, farář
z Nové Vsi. Zodpověděl důležitou otázku, možno-li
věřiti tvrzení naších nepřátel, že katolicismus jest
brzdou národobospodářekého blahobyta a protes
tantismas priacipem pokroku. Řečník na mnohých
příkladech z rozličných zemí vzatých ukázal, že
tvrzení takové jest bludné. Je-li v některé zemi
evángelické více blabobytu než v jiné katolické,
aneb je-li opačně zase V některé zemi katolické
více blahobytu než v zemi evangelické, není tobo
příčinou náboženství, ale jiné okolnosti. — Mlavil
téš o manželství, o imravouce na podkladě světo
véhonázorumaterialistickéhoa dovodil,že mravo
uka ta vede nutně ku zboubě a k nedbání roz
dílu mozi dobrem a zlem. Mlavil o zásluhách kláš
terů o literaturu, dále o pokrokovém tisku, a u
kázal, kterak někteří pokrokoví redaktoři jsou
bod igaoranti anebo zámyslně balamutí lid. — Po
učná tato přednáška byla pozorně vyslechnuta a
hojným potleskem odměněna. Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzí městské rady králové

hradecké dme 3. proslace 1007 usneseno:
K žádosti Dramatického sdružení ochotnického
„Tyl“ propůjčí se tomuto městské divadlo na dny
2. února, 1. března, 5. dabna ak žádosti Jednoty
divadelních ochotatků „Kliopera“ propůjčí se této
na dny: 29. února, 8. března, 22. března, 12.
dubna, 26. dubna a 3. květns 1908. — IV. živ
nostenské společenstvo se požádá o slevení po
platka učni Davidu Kafkovi. — Žádost Ot. Ber
Gra, žáka II. b. tř. c. k. vyšší reálky v Hradci
Králové, o udělení požitku z nadace Fr. Lauš
manna předloží se měst. zastapitelstva; rovněž
návrh policie na zřízení popisného úřadu pro město
předloží se m. zast. — K žádosti tělocvičné jed
noty „Sokol“ povolí se bezplatné použití vody
k napuštění klosiště u učitelského ústavu. — Zá
dost J. Kobližka o místo hajného postoupí86 les
nímu odboru. — Nadace pí Josefy Červené, choti
c. k. dvorního továroíka, udělena byla vdově po
nástrojáří pí A. Beránkové. — Udělen byl jeden
příspěvek na obuv, vykáže se chudé vdově ber
latoý byt v domě čp. 62. a svýšena a udělena

byla jedna řádná chudinská podpora.
K bojl-v dívěl školu v Hradci Kr.

Nedávná brožura tálá do žirého, proto se péhi



pokrokáři svíjí a z n:dostatku věcné obrany směle
Jhou. Staroa, dávno odbytou bistorií o sločinu
jistého učitele mělo býti dokázáno. še školské
sestry do Hradce se mevetřely, nýbrá že byly pod
dojmem závažné odálosti zastupitelstvem sem po
volány. Pokrokáři v „Osvětě lidu“ chtějí smazati
obnovený dojem staré této historie drzou lší, že
„poloboý případ se stal na hradeckém Radolfiou
před 16 lety.“ Voláme za svědka celon současnou
veřejnost, že dosud ani jediný podobný případ na
školním dítku se nepřibodil ani v Rudolfinu aniž
v některém jiuém církevním domě. Přirovnání tedy
úplné selhalo, protože případ v Raduolfrnu, jejž
nikterak neomlouváme a jenž bez trestu nezůstal,
má docela jinon povahu. Ve brošafe nejedná se
o soukromý život jednotlivce, nýbrž o jeho školní
činnost a na tom poli pokrokáři nemohou Be vy
tasiti žádným tramfem proti staré historce z let
padesátých. P. učitel Kubálek musí se pro své
výplody trocha lépe informovati © Překracováním
fakt nic 8e nedokazuje.

Slavnost Neposkvrměného Početí
b). M. P. v Hradci Král. Jebo bisk. Milost
zavítá o 4 hod. odpol. do mariánského chrámu
Páně za velkého osvětlení, kde bude kázání, p
tom zpívati se budou litanie loretánaké, a zakončí
se pobožoost slavným pořebnáním.

Nendržitelné poměry zavládlyv oboru
církevní hudby v našem městě. Jest žalostano sly
šeti někdy slavnou mši sv. Debo nešpory v ka
tbedrále. Zde třeba jest radikální nápravy, aby
Hradec, který v tomto směru má býti střediskem
a vůdcem, nestál za leokteron val, jež o círzevní
zpěv lépe má postaráno než biskupské sídio.

Proti drahoté a medostatku uhlí.
Odbočka | Váeodbor. edružení křest. dělnictva v
Hradci Král. podala tyto dny městské radě pe
tici, v níž žádá za zřízení obecalho skladu uhlí,
s něhož by chudým třídám ublí za režijol cenu
bylo prodáváno a tak citelnéma nedostatku ublí
zvláště u malého člověka, který si nemůže kou
piti celou fůru ublí, odpomoženo.

Spolek va podporu chudých stude
jicích v Hradci Králové konal 29. m. m.
svoji valnou bromadu, při níž podány obvyklé
zprávy funkcionátů a provedeny nové volby. Z+
zprávy pokladní vyjímáma: Přjem za poslední rok
činil 2169 K 73 h Z toho vydáno na podporu
chndých atudujících gymnasia 716 K, reálky 930,
paedagogia 450 K; vydání celkové obnášelu 2138
K. Zbytek 21 K 73 h, jakož i čístý výnos před
nášky p. prof. dra. Brtnického o „Cestě po moři
Egejském“ 100 K přenesen na rok příští Spolek
těšil ae také i pra tento rok velkomyelné přísni
mnohých dobrodinců, mezi nimiž na prvém místě
stojí sl. městská spořiteloa darem 300 K a al.
parkmistrovský úřid darem 200 K. Těmtoi ostat
ním příznivcům vzdává spolek upřímný a ardečný
dík. Starostou pro rok příští zvolen c. k. gymn.
ředitel Frant. Ratb, místostarostou JUDr. Fraut.
Srdínko, zem. advokát, jednatelem prof. Boh.
Hobzek, pokladníkem prof. Jan Veverka

Národní Beseda koná se, jak oznámeno,
dne 25. ledna 1908 ve dvoraně Adalbertina. —
Oblíbenost representačního plesu toho ve všech
společenských krozích rok od roku stoupá, takže
jest. nesporno, Ze i v tomto plesovém období za
chová svůj lesk a vynikající místo. Poněvadž pak
jedná se o prospěch našeho nejnárodaějšího ústavu,
lze důvěřovati,že rovněž eubskribce u příležitosti
svaní při uvědomělosti českého obecenstva potká
se s výBledkem příznivým. — Reklamace pozvánek

ní přijímá p. Iog. C. M. Viewegh v Hradciové. :

Nastalá divadelní smisema nadchlaně
které slečay tak pro umění, že najednou přistou

ily za člena „Klicpery“. A co zvláště je chvály
odno, že učinily to s čistého uměleckého nad

šení (talent jejich neměl ještě nikdo příležitost
poznati) a nikoliv snad proto,abyse mohlyzdarma
ukazovati v ochotnické loži,

Poustornikův zvomek. (DregoaviWil
larští). Tato komická opora francougaká s hudbou
Maillartovou dávána bude v úterý 10. t. m. jsko
čestný večer kapelníka p. Prochásky.. Doufáme,
že milovníci divadla bojnou návětěvou svou dají
na jevo sympatie své k neúnavnámu,o operu naši
zasloužilému a pilnémup. kapelníkovi Procháskovi;
bude zajisté tento benefiční večer jedním z nej
lepších operních 'yečerů vůbec.

Státní uřízonel kraje královéhra
deckého usneali se založiti samostatnýpodpůrný
spolek a avolávají se za tím účelem atátní zřízenci
všech odvětví k ustavující valné bromadě na
den 8. prosince t. r. o 3. hod. odpol. v restauraci
Pardubské pivnice v Hradci Králové, Malé nám.

Panoráma Národní Jednoty Severe
české v Hradci Králové za Bílou věží
předvádí ve dnech 7. až 13. prosince 1907 serii
obrazů na Čacbonsko čili Finsko. Řada zajímavých

edů na mnohé města finské a zejména na
Javní město Helsingfors s pěkoými ulicemi, velí

mi r i veřejnýmibudovamia sady, namné lidovétypy čuchonské a védské na krásy
přírodní, z nichů na prvním místě jsou nádherné
velkolepé peřeje Imatru a p. — Příště Tripolis.

Ze Záložnjh úvěrního ústav Hradel Král. .vkladů:r kalždy,por.

kladniční poukázky a běžný účet) 30. listopada
1907 K 13,962.51165. — Eskontaměnek: V li
stopadu t. r. dskontováno kusů 1995 v obnosu
K 1.860 60165. — Skladiště: V listopadu t. r.
uloženo zboší v cené K 858.318.

Záložna v Hradci Králové, Výkazzs
měsíc listopad 1907. Vloženo K 118.45994, vy
bráco K 180.29844, zůstatek K 1,598.248-28
Půjčeno K 72.436 38 splaceno K 70051-14, zů
statek K 1.382.846-62. Počet účtů 3226, pokladní
obrat K 737.222-25, zároční fondy K 211.786.

Kalturní světlo v temnotách hra
dockýeh roznášel skoťo všude agent osvíceného
knihkupectví Hynkova. „Prašský kat“ zove se dílo,
jehož |. sešit zdarna ukázkou katdému se dává.
Již v tomto sešitě krvavá sensace nadnormálné
stoupá. „Každý, koho mé rámě zasáhne, bude 85
nem smrtil' — „Pryč s mečem" okřikl jej ne
známý vousáč. — Viděl, že v rukách mužů lesknou
se bambitky. — „Ale krev, která zde bude mým
mečem prolita, padne na vaši hlava“ — Potom
diktoval katovi strašnou přísabu. — — A podob
né hrůzostrašné věty vecpány jsou do ukázkového
čísla v nejpestřejším výběru Proto radíme každému,
aby ae nedal zlákati sebe ryčnější reklamou adal
své peníze na věci důležitější a ušlechtilejší. Mordy
tak příšerně popisované působí těžké sny.

Repeortolrodivadla sdrašených měst
východočeských v Hradel Král. V pátek
6. prosince: Cikánský baron (Strauss) — V sobota
T.t.m.: Špatní pastýři, drama z krabů dělnických
(Mirbeau). — V neděli 8 £ m. odpol.: Veselohra na
mostě (Klicpera); Ženichové (Macháček); večer:
Kouslo valčíku, opereta od Strausse. — Dne 9.t.
m.: Sokyně, drama (Kestermackus). — Dne 10. t.
m.: Dragouni viliarští, kom. opera (Maillart). —
Doe 1i.t. m.: Kouzlo valčíku, opereta (Strauss).
Dne 12. t. m.: Svět bez mužů,fraška.—Dae 13
t. m.: Romeu a Julie, opera (Gounod). — Doe
14. t. m.: Kupec benátský (Shakespeare) — Doe
15. t. m. odpol.: Sněhurka a trpaslíci; večer: Ve
selá vdova, opereta (Lehár).

Výstava obranu „baterie mrtvých"
8 dychtivostí čekáno na okamžik, kdy bude vy
staven veliký obraz proslulého umělce Socbora,
představojící tragickou záhubu statečné baterie
rakouské na Calumu r. 1866. Nyní konečně mů
žeme aděliti, že výstava obrovského obrazu 28
počne v Bobotu ráno o 9. hodině ve dvoraně Adal
bertina ©Umělec sám meňká nyní v našem městě.

Nedostatek uhlí veliíkomranou pro
třídy memajetné. Naříkalose před víco roky
velice na stoupání cen uhlí. Nyní tuto tolik po
třebné palivo jest ještě o mnobo dražší a k tomu
všemu není ani k dostání. Boháč celý vagon do
stane po objednávce hned. T: však, kteří pro
chudobu musejí knpovati na drobno, jsou v nej
větší tísni. Ve středu před zdejší poštou celý zá
stup oblehal vůz sobjednaným uhlím. Div že chudí
lidé v roztrpčenosti pro odepření prodeje nevyvedli
nějakou nepředloženost. A náprava aspoň nějeká
mohla se státi již dávno. Jestliže Všeobetná úvěrní
společnost dovedla osvojí věasoou péčí zmírniti
snačně nouzi o palivo, zajisté že to mobla u
postaráno o režijní sklad uhlí. Doufáme, te pe
tice odbočky Všeodborového edružení křesťanského
dělnictva bude vyřízena co nejdříve příznivě, po
něvadě nouze čím dále více dolebá.

Kateliel, kde nakoupíte k Ježíšku, na vá
noční stromek? Krámy tidovských obchodoíků
jsou již nyní oblehácy, kdežto mnobý křesťanský
a vlastenecký obchodník čeká marně na více náv
štěvníků. Svoji k svému! — „Tohle máš od Je
šiška“ vyavětloje mnohá maminka. A zatím ...
Jeme přesvědčení, že křesťanských solidních zá
vodů Jest zde dosti. Křesťanské vánoce mají přece
nejvíce prospěti křesťanům.

Okrašlovací spolek pro Malšovice
upozorňuje timto obecenstvo na výnos c. k. okr.
hejtmanství v Hradoí Králové, týkející se použí
vání chodníka při silnici od mostu až do Malo
vic c k. vojskem: K stíšnosti okrašlovacého spolku,
odstoupené o. a k.místnímu.velitalýř r Hradci
Králové, adělilo nám toto přípi se due 35.
září 1905, č.502, že jízda koňmo na stezulku do
Maléovic-Néhona mapovězena byla. Též pochod
vojenských oddělení ve čtyratupu jest sakásán.
Avšak při deštivém počasí na rosblácené silnici
mohou vojenské oddíly stezníka buď v dvouřadě
neb jednotlivě ponžívati. O tom dáváme ctěnémn
okrašlovacímu spolku vědomost. C. k. místodrě.
rada Steinfeld. — V zájmu obecenstva jest, aby
trvalo na přesném provádění tohoto výnosu Be
strany ©. k. vojska. Phípadné atížnosti 6 udáním
jmen důstojníků a čísla pluku ozoamovány boďtež
„Okrašlovacímu spolku v Malšovicích.“

Z Třebechovie „ped Orebem“ Die
daného slibu konáme arou povinnost ce o
prvé předvánoční řemeslnické výstavce v Třebe
chovicích. — Sobota 80. listop. věnována instalaci
předmětů, jež v ladném uspořádání vyplail, sál
pí. Jarkovaké přes to, že na dvacot přihlášených
frem vystavovati v poslední chvíli odřeklo. Dnes
už toho namnoze litují, nebot úspěch morální
už dofaitivěí a v u flaančním, již vd
co tyto řádkyplšezše, uoěkterýchvystavovatelů

scela aspokojující. Projděmež se po sálo; ale kde
sačít? Začněmež a exposice p. předsedy Hoůke,
který o zdar rýstavy má velikou záslahu. Vysta
vuje rozkošné bračkářské výrobky z oboru bed
nářského v mistrném provedení Zde také panoval
v den otevření výstavy nejčilejší ruch, a proto se
nedivme, že již druhý dem nápis nad touto exposící
nám blásal: „zaprodáno“! Vedle něho nalézají se
ukázky bednářských výrobků pro praktickou po
třebu, jež vystavaje bednář p. Kodiáček. V jeho
sousedatví nalézá se výstavka | přerozmanitých
špiček k dýmkám. Také p. Jaromořský dosti to
hot» zboží sde prodel v den sahájení. —
P. Řsbák vystavil v mioistuče zrobený svůj rodný
domek, jejž pro tříleté namáhavé práci v překva
pojící věrnosti zhotovil. Výrobek tento těší se ve
likému obdiva. — P. V. Koleš vystaruje moderní
anglický, frakovitý kostým, zdobený bílým taftem
a šutaší. I zde čteme: Prodáno! Za těmito před
wmětyoalózá se několik hospodářských strojů, ješ
vystavnje firma „Hruška“ a již těší se pozoruosti
rololků-odborniků. Z více přihlášených obuvníků
slovu dostal jediný p. Beneš, jenž vystavuje
vkusné ukázky různé obuvi. U dveří umístén mi
etrně provedený zámek v podobě rak. orla —ma
jetek i výrobek uměl. sámečníka p. A. Mrhby.—
Kamnář p Stříbrný vystavenou prací čestně zde
zastupuje svůj obor. — P. Bednář vystavuje pěkné
ukázky z oboru hrnčířství. Ani nechcete věhiti, že
vystavený obrovský „puciák“ (cena 10 K) pojme
do svých útrob půl hektolitru, bahxa 26 litrů atd.
— Jako kontrast vedle tobo rozloženo filigránské,
dětské nádobíško. Chemická cídírna p. Pitra má
své předměty v názorném uapotádání rozloženy ve
dvou skříních. — P. A. Černý vystavuje nedobytné
pokladny a různé tepané předměty ze železa. Na
umělecky provedených dveřích čteme, že jsou již
„žaprodány“. — V koutě sálu strojník p No
vák v pěkném přebledném uspořádání předmětů
„porouči“ elektrice, která mna povel poslouchá.
— Vedle čal.naíka p. Roubala, který vystavuje
nádherný divav, má svou odbornou výstavku bolič
p. Fr. Koteš — Bobaté zastoupen jest odbor
řesbařský Výrobky tyto vystavuje chvalné známá
firma p. Čisteckého.: Rovoět galanterní soustružník
p. Rozkovec čestné se svými výrobky representuje.
— Přileblý kovt sálu hojnou exposicí vyplňuje
soustružník p. Šradlák, který vystavoje i monší
předměty pro praktickou potřebu v domácnosti.
— Umělé j stavební truhlářství p. Uhlíře ladně
se tu vyjímá. — K secesnímu nábytku dobře př'
lébají ukázky knibařských prací knihaře pana
Děďvurka. — Umělé kovářství p. Cejnara vysta
voje nádherné velké sáně a vkusný kočárek. Na
tomto čteme, že dvakrát již jest saprodán s jnéua
kupců připojena.— Překrásnou a bohatou kolekci
zboží osdob košikářetví vystavaje umělecký sávod
p. Brože. — Přirozeno, že předměty tyto těší se
stálé pozornosti četné kolem procházejícího 8e obe
censtva. — Výrobky s kůže čestně zastupaje osrěd
čená firma brašnáše p Fr. Mrhy, jemuž přejeme
mnoho zdaru. — Celková našo úvaha vysnívá r ten
smysl, že skromná naše výstavkapo stránce mo
rální již dnes koragována jest úplným sdarem a
po stránce fioanční jiš dnes jest jisto, še passivní
nebude. Výstavce zdar!

Z Jesefova. Jeho Bisk. Milost daroval
josefovakému spolku vojenských .vyaloužilců dar
60 korun u příležitosti pobyta svého v městě při
udělování av. biřmování. Odplat Bůh a Žehnoj J.
B. M za všecky ty milodary všelikým spolkůma
dobročinným ústavům:

Veřejná čítárna v Hronově Jako jiná
léta taki Jetošním rokem za součinnosti všech
politických stran otovřena tato ku poučení a ps
bodlí obecenstva. Nachází se v prostorných míst
nostech, účelně zařízených, na Velkém náměstí
v botelu „u Sokola“. Otevřena každého dne od
6. bod. večer, v nedělo a svátky od 9—-12 hodin
dopol. a od 2 bodin odpol. až do 9 bodin večer.
Našince zveme, aby co nejhojněji tuto navětěvo
vali a použili tak příležitosti k hojnému poučení
a vzdělání. Z našich časopisů jsou zde vyložesy:
Čech, Obnora, Naše Listy, Vlast, Náš domov,
Šut, Práce, Hlas Lidu, Nový Věk, Jitřenka, Eva, 
Meč, Právo, Budoncnost, Týden a j.v.

K činnostiposlonců mašichnaHšské. Poslanec ba, Šabata, Prokop,
a soudrazi podali návrh na zmírnění poplatkůdo
pravnich a zavedení n0u50 tarifů na dovoz 
hospodářských potřeb do krajin živelními kata
strofami postižených. Téměř čtyřicet okresů v krá
lovetví českém postiženo bylo krupobitím, vodními
přívaly a jinými katastrofami širelaími. Nastalý
tim nedostatek píce, osetí a jiných hospodářských
potřeb nutí zemědělce poškozených krajin dovášeti
nuted, k hospodářství potřebné hmoty r krajia:
neúrodon a Šivelními pohromami nepostižených.
Vehledem k tomu, še ve zmíněných okresích jeví
se citelný nedostatek prostředků peaěšních, jest
notao, aby vys. vláda svláštními nouzovými tarify
umožnila dovoz bospodářekých potřeb do okresů
nousí postižených. Z tá příčiny činí podepsání
návrh: Slavná tněmovno, račíšse usnésti: Vysoké:
c k. vláda se vyzývá, aby bezodkladně zav

a črahách Stroke moúzový tarif pro dovoz ples,osetí, uhlí,stro, baojiv a jiných

ských potřebdoo resů BSivelnímipohon >
postilených. ,



. A Borohrádku. (Vylíčenísoudníhosporu
— « padelvní resistence.) Zoámo široké veřejnosti,

-šedp. farář Vacek napaden byl a ou cti brabě
uřáten pro dodatek k pastýřskéma listu „O volné
Skole.“ Ač mlavil scela věcné proti snabám od
stráníti nábošenství ze škol, přece říd uč. Kajetán
Pelsker ze Žďáru,ač v kostele nebyl (jako není

nikdy). napeal vlastnoručně banopie, že p. farář
čest učitelstva pokálel, kazatelny zneužil, že dělal
z kazatelny nestydaté výpady a fe 8eza jeho ne
tektní jednání másí do daše stydět. To dosnati
mos'l u soudu ©Hanopis ten dal podepsati 4 ate
rastům, z nichž starosta borohrádecký je bratrem
bratří Amrtků. vydavatelů Školy našeho venkova.
Starostové též doznali, že t+ podepa«li a s tím
benopisemsouhlasí.Na své obhájenína radu, dr.
Štemberky nastoupili důkaz pravdy, že to pode
psati musili a na p. faráře u úřadů žalovati tóž
mosili, ježto prý jeho kázaním lid byl tak pobou
řen proti učitelům, že tito byli v nebezpečí života.
Tato celá akce byl ohromný dvindl, za nějž by
se měli oni do duše styděti, ježto to byl holý vý
mysl. — Důker pravdy, ač ku své obraně povo
Jali 96 svědků, se jim nepovedl a museli by
býti odsouzení — kdybydo toho nebyla
přišla na dráze passivní resistence. — Na dem 2.
Hjna t. r. určeno bylo poslední líčení a měl vy
nesen býti rozeudek. Ke všem stáním, jichž bylo již
9, Jesdil právní zástupce p. faráře z Hradce Krá
lové vždy ranním vlakem — vždy přijel v čas, ba
skoro půl hodiny musil ještě v Kostelci n. 0. u
soudu čekati. Toho právě dne a v tutéž minutu,
kdy do vlaku vsedl, zahájena pass resistence, o
níž neměl nikdo tušení, aerci-li jistoty, a přijel
k soudu o 9 minat poaději. Toho ovšemvyužil ze
samé křesťanské lásky dr. Štemberka, zástnpce
obžalovaných. Kdyby ve stejném případě byl tak
Jednal zástupce p. faráře, tu by dr. Štemberka
jistě mluvil o nekřesťanské lásce, necitelnosti,
klerikální drrosti, pauovačonstř atd. — ale proti
faráři, to je něc» jiného. Žádal tedy dr Š'em
berka vynesení rozsudku osvobozujícího. To však
nechtěl učiniti p. adjankt Zippe a to z těchto dů
vodů: Žaloby p. faráře a p. kaplana proti učiteli
Peiskrovi byly spojeny. Vlp. Hubáček byl usoudu
v čas, hlásil cpozdění vlaku a brzký příchod p.
dr Halouzky, zástupce obou kněší, oznamoval, se
p. farář má fonkci pohřební a proto že nyní při
jíti nemůže. Pan dr. Halouzka 8e v pěti minutách
dostavil, tedy před skončením líčení Sám p. soudce
nechtěl vvnésti rozsudku osvobozajícího Anamítal
proti dr. Štemberkovi, še má vyslýchsti ještě pět
svědků p. faráře, k výslecho již připuštěných,
kteři již třikrát se dostavili a dosud vyslechnuti
nebyli, ale dr. Štemberka nechtěl připustit, blásil
smateční stížnost a žádal odročení líčení Pan
soudce povolil. Ale snad se moblo bez ohledu
ma dr. Štemberku pokračovati ve výslechu svědků,
což vlastně bylo jen pokračováním minulého stání
— a pak teprve dr Štemberka měl právo činiti
konečné návrhy, dříve nikoliv. Výsle:h svědků byl
by trval jístě hodinu a ta dávno již byl p. dr. H.
přítomen. Nepřítomnost p faráře nebo jeho zá
stupce čkodild ma jenom v té chvíli, když ko
nečné návrhy pronášeny býti měly a nikoliv, když
připuštění již svědkové měli býti ještě vyslýcháni.
Nevyavětlitelno též, še na přítomnost p. kaplana,
jichž žaloby spojeny, nevsšato zřetele. Než přes
vše to p. soudce rozeadku osvobozujícího (kontu
mačního) nevynesi, protože sám byl pevně pře

svédčen svýroku p fsrářem soukromě sděleného,že p. farář sásadně od žaloby neupostí,
ba sni upustiti nemůše. — ítedyod
ročeno až dovyřisení zmateční stížnosti u soudu
krajského. A tu stale se věc nápadně zajímavá.
Trestatho řádu $ 46 praví, když 8e soukromý
žalobce. k hlavnímu líčení nedostaví, že ne má
sa te, že od obžaloby uponětí Ale páni v Hradci
Král. dali výklad zák.na tento: usmaí se usíti
ua te, žeod obšaloby opouští! Referentem byl p.
dr. Kbon, který dle tvrzení „Oavěty lidu“ vpo
chybuosti, má-lí odsouditi žida čili nic, vždy žida
prý odsoudil. Tak, tak! — Okresní s ud dostal
roskaz od kryjského soudu vymésti rozsudek osvo
bopující. A nyní se na ten $ 46. tr. ř. blíže po
dívejme, on praví: „Kdyš se soukromý žalobce
nedostaví, má 50zato atd.
nedostavil p. dr. H. jako zástupce p. faráře? Ba
dostavil a dostavil se před ukončením líčení, vždyť
8 p. songcem i dr. Štemberkoudisputoval, prote
stoval, vývody dr. Štemberky potíral — a vše

pokolení sjistiti dal. Vidíšs toho, milýčtenáři,ak ge různé paragrafy dají volně vykládati.
Známe případ, jejž svědky dokážeme. Jistý sta
rosta žaloval někoho pro urážku na cti. Žalovaný
včás 60 dostavil, ale žglujícío 10 minut se opozdil.

soudce měl dle zákonažalovaného osvobodit,
yš žalující se v časnedostavil. Ale co ačinil

p.toudce? vanému, še masí chrilku
počkat,až. přijde p, starosts. Pan starosta za 10
minut přišel, a žejovaný byl pěkně odsouzen.
Bratá pravda! — Vědyť všichni soudcové všech

inetancí ee dle týchžparagrafůa přecesoudí jinak dá instance, ba každý soudce i

„.še jistý p. adjank van ošze
ograkodil s drahý edjnakt u | soudu a vtěže
věcí se pyšlovit: „A já bych yl odsoudil "—

A gkb | mohlipolen pokonečna|k věšš' -V aáležitosti uvedené podalU

p. farář Vacek k nejvyššímu kassačnímu souda ve
Vídni zmateční stížnost ku zachování zákona a
jsme věru zase zvědaví na výklad zákona táto
nejvyšší instance. Zároveň ovšem podáno též od
volání k sonda krajskému, o jehož výsledku neo
pomoneme veřejnost spraviti.

Z Dobrašky. Křestauská jednota av.
Václava odvedla ve prospěch slováckých sirotků
v Černové výtěžek « divadla BOK — Proslýchá
se, že místní dámský odbor „Ú.M Š“ ee rozešel.
Také „svatováclavaký dar“ pro Ú. M. Š. letos do
padl slabě. Zvláště pokrokové veličiny dle své
útědrosti přiměřeně přispěly —totiž praslaboance.
Iou, pokrokovým volaým myslitelům pětikoranku
a „Matici“ — koranku. Vlasti. máš dost. Dřív jsi
byla na prrním místě, nyní Da pasledním.. Chara
ktery se nemění, pokrokáři ano. — Zase kus
pokroku. Pan F. dostal z čista jasna vyzvání, aby
směnka, snějící na 600 n, zaplatil jako račitel.
Týž pán sůstal j:lko zkoprnělý, neboť o žádném
ručitelství nevěděl, nikomu sonepodepsal. Jeno
koliega v povoláníM. zneažil jeho jména a směnku
si vyhotovil se jménem F, jako ručitele, sám. Pan
F. ovšem nic platiti nebude, a připastí, aby se
vše projednalo soudně. AL avítí pokrok zářivě
dále! — „Hlasy pokroka“ zmiňují se 0 + říditeli
kára p J. Novotném jako o pokrokáří Divímese
amělosti, 8 jakou di osobují zvěčněléhn, zaslouží
lého muže tahati ve ové řady. Před smrtí ho ne
zaali, i příspěvek od obce mu chtěli odebrati,
hrousíce si naň avůj hladový pokrokový chrup
Kde mobli, jeho kapelu odetrkovali, takže poslední
dobou mu sbyla jen křesťanské jednota a venkov.
Když onemocněl, zbavili bo dirigentství ve spol
cích, ač tam pracoval 24 let. Co umějí, mají od
něho. Za vše sklidil od nich — nevděk. Jeho
smýšlení o pokrokářích ukazuje jestě poslední
dopis, který psal svému kollegovi Zváti tak zbuž
ného muže pokrokářem, jest hlubokou urážkou
jeho čestné památky A protu — varil —
Dae 29. listopadu mluvil v orgavisaci | sociál
ních demokratů bývalý farář p. Jar. Rouček. Od

si jicb nenaklonil. Sám ho'ovšemtaké nezacho
vásá, protože tapil hierarchii církevní jen což.
Přísloví praví: „Špatný služebník, který pomlouvá
evého bývalého pána“, a p. Rouček si to nepa
matuje. Písmo sv. praví, že Jidáš odešel k ne
přátelům Krista, aby bo zradil — a to p. Rouček
necitoval. Za to udělal z Krista Páca rerolucio
náře, který začal vyvraceti židovský klerikalismus
a proto ho židovští klerikálové ukřižovali. Škoda,
že nebyly tenkrát snámy petardy a pumy; možná,
že by Vykupiteli také několik atentátů připsal
Věru že budí hnus takové snižování Božského
Vykupitele. Rouček lhal, že klerikálové se bojí o
Boba a neřekl, že se bojí o spásu duší lidských.
Kritisuje majetek církve, papeže a činí Bi z nich
posměch, pomlouvá dle protestantských a nevě
reckých pamflstů. Horuje pro to, aby, ježto prý
Pán Ježíš chodil bos, též jebo učedníci chodili
bosi. Tak, křesťané, dle Roučka boty dolů! Po
mlouvá, že kaěží ve jistě nemodlí a všecky hříchy
že jsou na farách. Nejspíšesoadí dle sebe. Z mo
dliteb odporočoje Otčenáš, jinou žádnou, Věřím
v Bohe, Desatero, Zdrávas atd. to vynechal. Pro
cessí je hloupost a proto pryč s ním. Též kostelů
není třeba, zvláště ne „nádberných. Klerikálové
vemají nositi hedvábí (mnsí tudíž zůstati židům
a comp.). Je to bída, když člověk opustí svoje
povolání s pak seomusí živiti Štvaním a falčová

el Bistorie Marnotratný syn to měl také zlé, aloo se.

Z Orlických bor. Sotva aklidníla ce
poněkud bouře jarních voleb, už počíná v pohoří
uaáem nové jilření rosamových úsudků, ba aby
tečných náhledů. Jest před volbami do suěmu
královatví Českého; proto nesmí se dřímati, nebo
dokonce pohodloč spáti: Jenerálové radé armády
rozesílají své agitátory do osad našich, aby zde
sverbovali kde koho do svých řad. Praporečník
pardabský plijel do pohoří našeho srovoa na dva

aspoň ta reputací pohromadě, která v jarních vol
bách vyzpamensla ge svon pověstnou agitaci dlo

Blibovánomodré8nebe,leč kdenic tu nicaproto
adieu| — řekl mnohý prozíravý, myslící občan a
opustil řady těch radých, kteří bojují sprostotoe.

Tentokrát přepinje prý zelený přapor na pevoinusvé slávy. Všudetolik přípraví Kdo nejde dobro
volně, krozkazu je hnán, a kdo násilí odolá, tomu
vyhrožováno nepřátelstvím do smrti nejdelší. Agi
tační temperament této ješitné strany předčí na
muoze nískost rudých Leč i ta „nejvzcelenější“
vyhlašovaná strana má svůj stín. Hvězda spásy
v osobě předáka-ministra vydává světlo bledé,
Zásada prospěchářství a diet sastiňují pravou jas
Dost; jest tudíž na bilední, že i zelený prapor jiš
svým vstýčením padli. A materialistické zásady
Booialistické také dlouho triumfovati nemohou;
historie jest učitelkou.

Spolek ku porování chudých
reálky v Jičímě poří

dá dne 7. t. m. v Sokolovně přednášku proslulého
cestovatele p. P. A. Svojaíka « Praby: „O cestě
po Severní Americe.“ Přednáška provázena bude
projekcí mnoha barovných světelných. obrazů, jež
vynikají jseností apřesností. "Program předaáěky:

I část: Popis hlavních měst Spoj. Států Severo
amerických: Z New Y-rku napříč Sev. Amerikou
do Kalifornie. II. část: Vylíčení kultury Ameriky,
zaměstnání, života na farmách, života nábožen
ského a spol. Čenského, školství std. Začátek o půl 8.
bod. več. Ceny míst: Sedadlo1 K,kstání v přízemí
©0 hal., galerie 20 hal. Předprodej lístků v lé
káraé p. Frant. Vitka.

Konferenční řeči konati bude vdp. P.
Alois Jemelka T. J v chrámu Páně av. Vavřince.
v Novém Bydžově od 15. do 22. prosince každo
denně o 6. hod. večer.

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
vykazuje za listopad 10907: vloženo oa knížky
vice o K 8.456'11, vloženo na běžný účet více
o K 180.78486, zůstatek vkladů na knížky K
2,320 88443, na běžný účet K 1,188.815'39;
hypotečních půjček vyplaceno K 63 253:— zůsta
tek K 2.08868469, eskomptovaných směnek K
213 39671, vkladů v jiných ústavech K 855 042 78.
cenných papírů vlastních K 811 884-—, lombardu
K 27620 —, záloh k súčtování K 98.080.42, ho
tovost pokladní K 19.186-82, obrat účetní a po
kladní za čas od 1. ladoa 1907 do 30 listopadu
1907 K 17,830.588:42.

Ze Štrampouchu u Cáslavě. Dne 24.
listopadu konal křest.sociální apolek čáslavský
echůzi v naší obci, k 'níč dostavilo se hojnost
zdejších občanů u četní hosté z okolí. Dp Ot.
Semerád promluvil tu o volení do obec. zastupi
telatva a do zemského sněmu, aby objasnil pří
tomným jednak důležitost těchto aktů, jednak aby
je poučil o závažných otázkách samosprávných
Ačkoliv obec naše rozkřiknuta byla jako socialie
ticko-demokratická, mobl pozoati p. řečník, že, co
Bepovídá, není ještě pravdou, neboť byl jistě spo
kojen i 8 pozorností i e porozuměním přítomných
velmi četných účastníků, a můžeme ho ujistiti, že
slova jeho padla na úrodnou půdu. Bylo by po
třebí, aby častěji se nám dostalo tek milé návštěvy,
a pak jistě j ti, kdož ještě mimo stoj, půjdou
s námi. Bratřím čáslavakým srdečný dík!

Z Chotěbořska. Již několikráte měli
jeme příležitost poukázati na „duchovní“ plody
dopisovatele do Čáslavské „Pravdy“ ; zdálo se,
jako by 80 Sama redakce už byla styděla přijí
mati pod svoji patronáž tak vzdělávající úvahy,
jakými povznésti chce kulturní úroveň našeho pu
boří poktokový p. —cbý. Bohužel naše zdání bylo
jen sdáním, snem, neboť, co v posledním čísle vy
chrleno bylo proti katolicismu, to jest věru hora
concours| Myslíme, že bude to asi oplátka za 17.
listopad a že ooa Úvaha, v „Pravdě“ uveřejněná,
bude asi výhatkem pokrokového řečníka, ktarý
se chystal rozsekati katoliky na schůsi, do níž Be
však nedostal. A tak, nemoha svoji hlubokou uče
nost, čerpanou ze Záře, Červánků a pod. „vzděla
vacích“ listů, uplatniti slovem, přivedl ji na ve
řejnost tiskem. Hádati se s ním o věcech, které
byly ve sloupelch „Obnovy“ stakráte vyvráceny,
bylo by prácí zbytečnou. Jame přesvědčení, bu
de-liv tomto duchu p kračovati dále, že ae vlastní
stravou zalkne. Nevšímali bychom si těchto úvah
pokrokového pána, který, ač jest vyloženým ne
přítelem mladočechů, utíká s nimi do mladočeského
lista, kdyby nebyly smutným svědectvím, kam až
v zavilé zášti může dojíti vadělavatel mládeže,

Namáčí-i své paedagogické péro do takového in
koustu, jak asi vypadá jeho Činnost školskáa jeho
živé olovo! Jak úporný musí býti boj proti tako
vému fanstiamu, to dovede uvášiti jenom ten, kdo
musí a takovými vzdělanci „volnomysliteli“ se stý
kati a potýkati. Ku konci pak radíme p. dopiso
vateli do „Pravdy“, aby toho donkichotství proti
p. faráři Vlčkovi zanechal, neboť počae-li náhodou
pranýřováním osobním on, povede se přemnohému
pokrokovému pánu zle: nemyslíte, p. —cbý?

Z Habrů. Dlespráv listůdenních,kteréti správy ze zasedání semské školní rady,
Kelno našeho ředitele měšť. školy p. Zelinku.
Ztrácíme bo velmi neradi, ač s plna srdce mu
přejeme, že se mu dostalo tak důvěryhodného
místa jako je ředitelství v Čáslavi, a to proto bo
neradi sirácíme, še jest vzorem vychovatele a u

vedl alorem, ale který ji vedl příkladem, nic ne
dbaje na to, še tolikrát bylo .poněm hozeno blá
tem a to přímo od těch, kterým byl nejbližším.
Čáslav může si jenom gratulovati, a jestliže, jak
jemé zaslechli, ta a tem pochopitelná snad osobní
kyselost prokmitla, jist: bližším stykem = p. ře
ditelem Zelinkou úplně zmizí. —

Z Humpolce. Zajímavá věru pro „naše
sokolstvo“ jest správa „Nár. listů“ se dne 26.
listopadu č. 827. Dae22. listop. konala se v Praze
schůze výboru České obce sokolské a mimo jiné
bylo vspomenato „blahodárné činnosti“ zdejšího
Sokola: „V záležitosti exekučního prodeje tělo
evičny v Humpolci podal aa dotaz dra. Sobotky
vysvětlení starosta dr. Scheiner, poakásav ktomu,
že jednota hnmpolecká není již od r. 1906 sdru
ženou Dr. Smrčka £ Olomouce uvedl příčiny
tohoto noblahého zjeva a navrhl, aby jedno
nebyla přijímána do organisace sokolské, dob;
neučiní zadost vóem právním i čestným závaská
a povinnostem. Jinými řečníky bylo konstatovát?,

(sělaý p po 5 let neplatila šádných příspěvky,(pěknýpořádek! 11) a na dopisy vůbec neodpoví



dala (zdvořilostpokrokářská!!), že župní před

sédniotvo všemožně zasasovalo Beo to, aby kbzabráněno exekučaímu prodeji, avšak snaby jeho,

jakož i předsednictva Č. O. S.byly obecním zastopitelatvem humpoleokým i místní oposicí ros

obce sokolské, pronešený nad „pokrokovým“ gu
kolstvem hompoleckým| Silně pochybujeme, že
by zastupitelstvo obecní nebylo chtělo zabrániti
exekučnímu prodeji, kdyby bylo mohlo. Obec naše
jest sevřena tak velikým vydáním, že skutečně
nebylo možno vzíti na gobe takového prodluženého
obra, jako jest zdejší sokolovna. Sokol nemusel
nikdy ktakovým koncům dospěti, kdyby se osobní
věci vyrovnávaly mimo spolek. Největší ovšem
zodpovědnost nese za to p. Václav Vrána, který
Sokola zneuži! k svým zásadám, a kterými žádný
spravedlivý člověk nemůže rozhodně soublasiti.
Jeho vlivem 8e stalo, že ze spolku byly vyloučeny
osoby, které naprosto ničeho uezavinily; jest
z toho nejlépe viděti, jakou hrůzovládu by pro
váděl p. Vrána, kdyby k tomu měl moc. Kuráž
má ještě tak venku, os př. v Senožatech, kde
mluvil o husitiama, o klerikalismu, ale škode, že

někdo z těch jeho ponnebačů nevytáhl noviny,ve kterých jest 16 bodůnáramně choulostivých,
z kterých byl p. MUDr. Jirásek usvědčen před
soudem. Mohl každý posluchač říci: „Vy chcete
mlavit o Husovi? Podívejte se do zrcadla novin
a raději mlčte a zbytečně ae neostouzejtel“ —
V neděli due 1. prosince konala se veřejná achůze
v Jiřicích, kde mlavil „o politické situaci“ pos
lanec katol. Václav Myslivec. Agrárníci v Jiřicích
jsou moc „galantní“; pro sebe chtějí svobodu, ale
pro jiného násilí. Dovedli to tak daleko, že vlivem
svým pšinntili všechny hostinské, aby nedovolili
schůzi v místnostech svých a proto achůze musela
se konati na faře jiřické ! ©Mínění o té věci si
udělá laskavý čtenář sám. — Tutéž neděli konala
se valná bromada sdružení křesť. děluíků v Hum
polci o 8. hod. večer v sále „na Kocourku.“ Pod
pory nezaměstnaným a nemocným dělolkům bylo
uděleno od Ústředí 320 K 34h. Spolek čítá dnes
130 členů, vesměs dělníků a řemeslníků. Založena
byla také bealdka učňů, která jest trnem v oku
zdejším socialistům a proto ve svém Časopise
„Východočes. obzor“ (č. 55.) vrbli se na zdejšího
katechetu Vorlíčka a takové lži si vymyslili, že
to nestojí ani sa odpověď — Dne 8. prosince
v neděli koná katol. spolek „Svornost“ přednášku
dp. Aloise Svojsíka o cestě kolem světa. Před
náška tato bude provázena200 světelnými obrazy.
Začátek o půl 8.h. večer. Odpoledne o 4'/, koná
se přednáška a obrásky pro školní dítky.

Schůze lidu v Semošatech. Dne1.
prosince b. r. konal p. poslanec Václav Myslivec
v Senožatech schůzi, ke které se dostavilo veliké
množství stoupenců sdružení katol. zemědělců.
Socialisté domácí pozvali si na pomoc soudrahy
z Červené Řečice, domnívajíce se, že již na po
čátku zmaří blasováním o předsednictvo převahou
gvojí echůzi naši, Avšak přepočetli se. Katoliků
ukázala se přesila. a schůze přes povykování 50
cialistů započata. Nemusíme uváděti obšírně obsah
stkvělé řeči p. Myalivce. Poukázal na všechny ty
nekalé praktiky soc, demokratů, kteří se považují
za jediné zastance lidu obecného, ale zůstává u
nich vždy při veliké bubě a pravidlem: skutek
utek. Pan poslanec nvedl jako důkaz, kterak při
návrbu Louegrověo starobním pojištění páni soci
alisté ze sněmovny odešli, kterak ve Francii, ač
mají své dva ministry u vlády, pojištění starob
ního dosud nezavedli, a v Německu také jenom
přičíněním katolického centra pojištění to stalo se
skutkem. Dále vytknol, jaký hambog tropí soc.
demokratičtí poslanci s pilnými návrhy proti zdra
žování potravin, když na vše jiné ukazují, ale ne
na toho pravého vinníka, který postaven mezi
zemědělce a konsumenta, proto že jsou to burai
áni, židé, jichž dotýkati se Adler přísně zapovídá.
Náležitě odsoudil p. poslanec nízké a hrabé vý
pady agrárnického tisku proti katol. zemědělcům
a spůsobem poslance důstojným obhájil čest svoji,

napadena posl. Hyršem, který v nedávné achůziv Šenožatech tvrdil o něm, že jest „špiclem“, že
drší s Němci, že mlavil pro Jichvářské kartely.
Pánům socialistům "na jejichnepokojné chování a
poznámky mezi řečí odpovídal p. řečník tak pří
padněa vtipně, že náležitě zkrotli, a ke konci,
jsoůce k „můniči“ hotovi, dalších dotazů se vzdali.
Celg úrhťte vyzněla v mohutné povzbuzení domá
cího i okolního lidu, aby i nadále praporu kříže
Kristova se držel a hesly bojovníků za volnou

vlásku, volnou školu a spičení církve a vlasti svésti
Be nedal.

Z Kelima. „O kulturníchpoměrech na
Slovensku“ promloví v sastoupení P. Hlinky dů
věrnýpřítel jeho a Jarigy P. Vínc. Cigánek, ka
techeta a spisovatel Švec/Blanický dne 16. pro
since t r. udpol.o půl 3. bud, v sále „Zámecké
restaurace“ v Kolíně. Zařízení divadělní. Před
prodej lístků u př. RadyŽivnéhoa u upř. Jos.
Kárnika, koibaře. Vzhledem k tomu, šo bude to

pk „Slovenstva“. vyzývámevás tímto, abyste
pe do Jednobo a dokásali.tak veřéjnosti, še jste
nejea zaatanci: víry, ale i národně. vyspělými. —

vá „Ldóvýho"ápollm,křpst.ssoc.. Kolíněpo! k; M (m — : M m
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Východočeskédivadlo.
Ve čtvrtek 28. listopadu: Hofimanovy po

vídky (Offenbach). Nenspokojily; s přec nemám
odvahy někomu dávati vinu. P. Lebeda (Hoffman)
sám asi nejlépe cítil, že tato role jeho tenora ne
svědčí. Což ostatní tenoři json takelabí? To bylo
by ovšem povášlivým nedostatkem. V předehře
mužský sbor ušel —myslil jsem, že bude horší. První
jednání bylo nejelabší; pí. Nováková nedostačuje
ua přetěžkou koloraturní partii Olympie -a vzala
tuto úlohu takó asi « nutnosti. Komu jsem se di
vil, byl p. Trojan (Spalancani): po jeho obvyklé
trémě nebylo ani potuchy. V drahém jednání ulč.
Drořákové (Giulietta) nepovedla se barcarola, jež
vlekla se dloubo v nesprávné intonaci; což ko
nečně mohlo býti zaviněno polohou těla; ale do
úloby nutno vložiti mnobem více vášně a živosti.
Třetí jednání bylo nejlepší — pí Korzová doká
zala, že stojí blasem i brou mimo konkurenci. P,
Peršl (Copelio, Dapertutte, Mirakel) stále výborný,
zvlášť v tomto aktu excelloval, Též nelze opome
nouti slč. Jovanovičovu (Nicles), která jak nyní
jest, representoje jednu z nejlepších sil opery.
Orchestr místy neuspokojil :valčík vL jedn); rohy
bned na počátku učínily několik hrubých chyb;
také violino Imo zdálo se mi jaksi suše, bez vervy
bráno. Z ostatních chváliti jest mi výborného
violoncellista, violislu, klarinety a velmi delikátní
oboe. Režie p. Peršla vzorná; návětěva dobrá. —
Y pátek 29. listopadu: „Anna Karenina“ (Fořt).
Stejnojmený román Tolstého celkem zdařile adra
matisován, činobře podal příležitost vyniknoati.
Tragédka pí Kovaříková (v titulní roli) poprve ae
představila a procítěná její hra dosábla plného
úspěchu. Rovněž p. Kaňkovský (Alexej) měl
šťastný den a podal výkon bezvadný. Menší úloby
celkem vhodně doplňovaly rámec dramatu, a zvláště
malý diblik v úloze Sérežy těšil se živé přízni obe
censtva. Méně zdařily ze úlohy Vronsky (p. Kovařík),
Stiva (p. Fenci) a Kiti (si. Klokoteka). Celkový
úspěch činobry byl toho večera přecjen velai slušný,
— V sobotu 30, listop.: „Hugenoti“ (Meyerbeer).
Opera staré školy, která svého času pomuhla své
mu tvůrci k popularitě, nese na sobě známky cti
žádostivého ducha, jenž honí ve za efekty, vypo
čítanými oa oslnění devu, známky, které důsledně
v pozdějších dílech provedeny, přivodily úpadek
alaveného mistra. Nám. kteří does slyšíme ohebné
ty melodie bez dramatického spádu, s dlouhými ka
dencemi ve slohu starší italské Školy, jest jasno,
proč Meyerbeer nekonečnou sítí intrik ubíjel genia
Wagnerova: cbápalt předobře jeho převahu. Pro
vedení bylo ucházející. Slč. Dvořáková (Marketa)
zápasila8e zjevnouindisposicí,a proto nenímožno
výkon její bráti v úvabu, ač dlužno přisnati, že se
přičiňovala dle svých sil. P. Novák (H. Bris) ne
správně vokalisuje; pí. Kurzová (Valentina) i p.
Lebeda (Raul) svláště ve IV. aktu vynikli, rovněž
p. Wildner (De Nevera) byl dobrý; slabší mnohem
hrou i zpěvem byl p. Aacheobrenner (Marcel). Ea
semble ve IV. aktu (svěcení zbraní) úplně se ro
sešel a před fiaskem zachránil jej jenom dovedný
dirigent. Orchestr v dřevech nebyl dobře sladěn.
Slabá návštěva snad působila tíanivým dojmem
na umělce. — V neděli dne 1. prosince: „Kouzlo
valčíku“ (Strause'. V neděli již ledacosprojde —
neš toble bylo přec jen příliš „oatré.“ Ale táhlo
to. Dům byl přeplněn, ba mnozí musili odejíti
domů. Nu — neměli čeho litovati; spíše litovati
moeili ti, kteří se do divadla dostali; s velikou
zvědavostí očekávaná operetta zklamala, a bylo to
až k smíchu, když po třetím jedaání sotva míst
ozval 5e potlesk. A vskutku takó tleskati ta
prostým frivolovatem— k tomu patří... řek
něme kus odvahy. Škoda věru té pěkné hudby!
Rosboremkusupodobnébogenrenechcisemazati,
vědyť i provedení bylo „nedělní.“ Představením
tímto hluboko klesla umělecká úroveň divadla,
což sajisté slouží k velmi malé cti eprávy. —
V pondělí dne 2. prosince: „Svatba naší Helgy“,
velmi zdařilá veselobra, dýšící jemným bumorem
scebickým. Svižoá bra několika osvědčených sil
zajistila úspěch. Na prením místě jmenoji pí. Lebe

brým protějškem byl p. Fencl (Jindřich). Dobrá
ckébo tatíka výborně podal p. Krejčí (Materna);

Ů Procházková byla též velmi dobrá v úlozoanačky. — V úterý dne 3. prosince: „Eogen
Oněgin“ (Čajkoveki) místo „Lazebníka Seviliského“
— pro ochuravění p, Havlíka. Přisnám,že jsem
šel do divadla 8 nedůvěrou, která po prvním obraze
ještě stoupla. A myslím, še po tomto aktu málo
kdo byl nadšen. Ženský dvojduett se nezdařil,
rovněž i solo slč Jovanovičovy (O-ga) nebylo čisté
— o sboru nemlovím. Leč v drabém obraze všecko

to nejkrásnější, co jsme dosud viděli, nejen zpěvem,
nýbrži znemenitouhrou. I pí. Nováková (chůva) se

výkon slč. Dvořákovy možno-li stapňoval se v III. 0
braze a došel zasloužené pochvaly. Velmisympatickou
byla vesvó menší úloze pí. Karzová(Larine), rovněž

jiti,: ža počal místy silně inklinovati k nesprár
nému tremolu. P. Lebedovi (Lenski) a Wildnerovi
(Oněgin) nejlépe zdařily se vysoce dramatické scány
Ba „plesua před soubojem;ač, jakznámhlasový

ještě více v rátné roli jeho. Slabým byl psa

Trojan (Triguet); buď nestačil na'svou úlošku,
anebo nevědél, čeho vyžaduje. Poslední obras zas
mena! sestap zvláště pro elč. Dvořákovou; byla
jit hlasově vysílena, ale přece ne držela, obratně:
uapravujíc každou distonaci; může býti sama 66
sebou úplně spokojena S nejlepším úmyslem vy
týkám jí dvě stálé chyby: předně že zvláštním
způsobem velmi neurčité začíná první tóa, jakob:
je) teprv hledala; pak nepěkně vypadá křečovitě
její zavírání očí při zpěvu Z orchestra vy
znamenalo se violoncello zvláště v předehře před
soubajem. též horny byly místy velmi dobré; lótaa
aní taktéž příjemně, vůbec orchestru musím
vysloviti usnání za výborný doprovod a zvláště
krásně provedené lyrické partie, jež v opeře pře

vládají. Dr. Aliguia.

Různé zprávy.
Hlinka do vězemí. Maďarskou vláda

nevyraší z nastoupené niejlnické cesty všecky pro
testy vzdělaného a soncitného avěta. Zavilá zášť
nenposlecbne plov sebe rozvážnějších, a* se ví,
jak čeraou Bkvrnoa. v dějinách Uher aůstine uvěz
nění Hlinkovo nu vždycky. Předpokládati se musí,
že odaonzení spravedlivého bojovníka svobody tím
více podnítí odpor utiskovavých, a že tím přísnéji
bude účtováno 8 násilníky v době dohledné. Spra
vedinost povyšuje národ, hř ch pak bídné činí ná
rody. Mučitelé předepsali Hlinkovi k nastoupení
do žaláfe právě den, v němž měl slaviti svoje jme-.
niny — třicátý listopad. Mělo pro Hlinka aspoň
platiti obecné dobrodiní zákona, dle něhož odgou
zenec má právo žádati dvouměsíční lhůtu k na
stonpení trestu a volba místa, kdo chce vazbu
nastoupiti. Leč neá Hlinka mohl potřebné koncepty
k tomu obdržeti, jiš došel telegram a drubý ex
presní dopis, že Hlinka musí nastoupiti trest bez-.
odkladoě. Právní zástupce sdělil, že sám ministr
prvosudí Gůlather, nevyčkav ani referátu fiškušova,
nařídil, že Hlinka má nástoupiti trest bned 30.
listopadu ráno v 8 hodin a sice nikoliv ve Vácově
jako ostatní spoluodsouzenci jeho, nýbrá v horším
a od Slováků vsdálenějším vězení v Ssogediné.
Vášeň jest slepá Zdaž tímto tolik bezobledným
rozkazem neměly nubýti opory hlasy přátel Hlin
kových, kteří trpiteli radili, aby se vězení zcela
vybnulý A mohl to přece učiniti zcela hladce.
Hlinka odjel z Ustí do Hodonína, kdež mu přá
telé domlouvali, aby vězení nenastupoval. Všecko
marné... Hlioka vypravil se na. trnitou cestu
v průvodé dr. Kolíska a P. F. Válby. Veliký dav
loučil se s mučedníkem. V Marcheku rozloučil se
dr. Kolísek 8 Hliokon; bylo lze předvídati, še by
při další jízdě byl vykázán a uherské půdy. Ještě
v poslední chvíli dály ae pokusy přemlaviti Hlinka
k návratu. Proti závažným důvodům však statečný
tepitel uváděl houževnatě svoje protidůvody: mut
ská a slovenská čest káže „mu nelekati se útrap;
chce osvědčiti důslednost mezi svými slovy a skut
ky; tbeorie a programy mají býti potvrzeny skutky
a utrpením; lid elovenský dává životy za rod
svůj, jeho víra v čistotu a atatečnost charakterem
nesmí býti otrávena.. . Nemožno prý jinak — -
Tedy 30. listopadu o 8. hodině ráno vkročení do
tubébo vězení v městě pověstném nesdravým
ovsduším Tam teprve chudas mabl přijímati gra
tulace k svátku. Jenže vláda maďarská zapomíná,
že pomalu dasné ovsdnší šíří se po celém Zali
tavsku, a še na konec bude z něbo k zelknatí
nejvíce Maďarům samým. Svoboda v poutech 88
rodí. A čím více který národ při dobývání avo-
body zkusil, tím více voloosti ui vážiti dovede.
V XX. století pronásledovati barcovníky za 8vo-
bodu způsobem tak záštiplným, tak krutým, jest
brou velice odvážnou. A všem těm, kteří upřímně
o svobodu národů usilují, jest aspoň více jasno.
Nyní žádné maďarské výmluvy před vzdělaným
světem nepomohou. A Maďaři budou jiš poučení
dějinným vývojem, že všecko má avoje meze. Svo
boda vstane v Uhrách zase, jako vstala v jiných
zemích, které ještě déle despotismem byly ovlá
dány. — „Vzpominajte, pamatujte na mňa !“ prosil
Hlinka při loučení. — Nezapomeneme, vždy ba-
deme míti před očima tvůj krásný příklad, bratře
milovaný|

Jak te vypadá v městě ovládaném
„klerikály“. Rozpičet Vídně na r. 1908 vyka
sající vydání 58,089.990 K honosí se prolimino
vaným (předem rozpočteným) přebytkem 418.140 K.
Městské dráhy, elektrárny a plynároy nesou městu
čistého na 14 mil, K. Kasovní. hotovost obnáší
rovněž na 14 mil K. Ve vydání je preliminováno
na stavbu novýchškol 3mil. K, na rozšífení elekt
ráren, plynáren s drah městských 15 mil. K, na
drahý vodovod 16 milionů K, ná úpravu platů,
městských úředolků 830.000K atd. Za křesťan
sko-sociální vlády zkvetla Vídeň obrovsky. Při.
tom málokde městští úředníci a jiví městští funk
eionáři jsou tek dobře placení jako ve Vídni. Není
tedy starosta Dr. Lueger spátečaíkom. — Zato
pracovníci „protiklerikálaí“ plistapují ke kultu
práci. s velikým křikem, o lesklými frázemi; dů
vedou vymáhatí prosvoje záměry hodně subřenel
a — naposledy miserle a větší dluhy. Aby pak:
nemotornost hospodařenípříliá- neb:la do očí, ud
vrací,se pozornostpoukazovánímnd církovníjměňí,
které prýse musískonfiskovat; pak prý bade lépa
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Ovšem še by to duchovenské jmění bylo zas brzy
stráveno bez valného prospěchu, bex amenšení
bídy — jak to vidíme na Francii.

„Všoodborové združení křesť. děl
mletva“ (ústředí v Hradci Králové) udělilo sa
listopad podpor: v nemoci 509 K 21 h (letos již
7052 K 38 hb) — v nezaměstnanosti 16 K 71h
(letos. 985 K 86 hb) — pohřební 20 K (letos již
311 K 46 h) — mimořádné 5 K (letos 64 K) —
cestovní 164 K 93-hal. Celkem bylo letos člen
stva vyplaceno na podporách již 8578 K 63 h. —
Stálý vzrůst „Všeodbor. sdružení“ jest potěšitel
ným zjevem ve strané katol. lidu. Jen samostat
nou kř. soc. odborovou organisací dělnickou dá se
obmeziti vliv soc. demokracie mezi dělnictvem a
získati pevná základna pro zdravou politiku kř.
soc. v otázkách dělnických. Musí býti naší snahou
vybudovati v každém místě odbočku „Všeodbor.
edražení“, jinak dělnictvo bude stále nepřístup
ným pro idey křesťansko sociální!

Vzrůst cirkve katolické ve Spoje
ných Státech. Žádná země misijní novykazaje
tat rychlý noměrněvzrůsta rozkvět církve katolické,
jako Spojené Státy. Dukomojí to čísla posledních do
aftileti. Roka 1837 byl ve Spojených Státech 1 arci
biskop a 11 biskupů Malý zástap 890 kněží působil
mesi věřícími po růzou bydlícími Jedinou arcibisknp
skon regideaci baltimorskou obýval arcibiskop Ecela

„stsn. 72 kočží bylo celkem v diecési. 'al přišla Fi
ladelfia se 40 kněžími, Nový York 8 43, Boston s24,
Dotrolt a 28, Cincinnati e 21, Vincenajes u 16, St.
Louis se 47, Nový Orlesn s 31, Nobile s 10, Cbarles
6 20 a Bardstowa s 41 kněžími. Cslkem bylo 800 ko
ntelů, 14 kolegií pro mladé mode, 50 akademií pro
mladé dámy, 37 d bročinných ústavů. Dominikáni
měli klášter v Kentucky a drahý v Ohiu, Jesuité

kolej v Kolumbii a noviciát v Marylandu, kolej a no
-viciát v Missouri a kolej v Ken'ncky. R demptorieté
měli srůj dům v Ohio, Vincenciání kočáský seminář

v Misoari, Salpitiani seminář a kolej v Marylandu,
Ze šenských řádů byly zde Uršulinky, Karmelitky atd.
Měly 12 klášterů a vychovávacích ústavů v 9neboli

-diecesích. 7 týdepníků — byly všechny katolické no
viny. — Dnes, po více než půlatoletí, jest ve Spoje
ných Státech 14 arcibiskupů, 89 biskupů, 11.136

vkaěší světských, 3056 řádových bněží. Kostelů jest
12.148. V 66 bohosloreckých seminářích jest 6697
stadentů Katolických kolejí pro mladé muže jest 198,
„akolemií pro mladé dámy 078, farních škol 4364. Ve
všech těcbto ústavech jest 1.096.842 chovanců. -Ve
288 siro'čincích je:t odetřováno 40.688 sirotků, a 942
dobročinných ústavů mé péči o 286.175 osob. Po
drobné statistiky katolíků z r. 1837 dusnd nemáme.
Does jest ve Spojených Státech 16,000.000 katoliků.
I ka'olická literatura dospělak „otěšitelnénu rozvoji.
Roskvět církve katolioké jest v této zemi zajisté za
dak krátký čas zjevem velmi potěšitelným. Amerika
dokazuje výmlavně, se církev katolická jest dřevem
zeleným, še dovede žítí a šířiti ss i bez státní pod
pory. Usekne li se někde na zdravém kmeni církve
jedna větor, vypačí na jiném místě nadějných větví
několik. xPre koho vlastně bylo „vyvlastně
me“ cikovní jmění ve Francii? Francouzský
časopia „Correspondent“ píše: Vklášteře ve Vorsaililu
byla k vyplacení pohledávka 600 fr. Soudzí útraty
dinily věsk 7000 fr. V Niartu při prodeji Karmelit
okého kláštera nasekáno o 2000 fr. více útrat, než
byla odhadní cena kláštera Jistý likvidátor měl pro
dat 27 klášterů. Stršil za ně 3,710.000 fr. Při tom
nadělal o 65.000 fr. více útrat, než bylo povoleno.
Kapacinský klášter r Aixa, odhadnutý na 190,0 0 fr.,
prodán za 88.000 fr., Sacrá Coeur v Maraeillu,odhad
natý na 1,2380000fr., prodén sa 89.000 fr., klášter
Jesnitů tamtéš, odhadnatý ne 1,451.000 fr., prodán
ze 34680 fr, klášter Školních bratří v Paříšíi, od
bedputý na 18,000000 fr., prodán sa 329.600 fr. —
© s toho věsho tedy bude míti chudý francouzský
lid? Prancousští adrokáti a šidovětí bobáči mnou
vi apokojevě ruce. Azbude-li něco přece, vědyť vláds
franoousská potřeboje mnoho na svýšsné pořadavky
vojenské. V Rakousku sa doby josefisské, v Německu
a v Jtalii užilo se též skonfiskovaného jmění círke:
máhok účelům vojenským; chytří didé pochodili při
kěmpi movitého majetku velmi dobře. A chadý lid?
Mělněl = tobo nio.

Zecla modorní sinvmosí. Zssladlevzora

. otžíbrné svatby oslavovala v pořížské spoločnosti velies známá dáma arůj „stříbrný rosvod“. Vystrojila
m přátelům a příbuzným nádhernon hostina a te
elma očíma přijímala blahopřání hostů. Této pří

lešitosti poušil posledně rozvedený její manšel k malé
alomysinosti a poslat jabilantce, drabocenný dar „na
památka mnobých šťastných chvil ješ mu bylo do
přáno prožíti — bez ní“. *

Nový způsob komsorvování vajec.
Čerstvá vojíčka vloší se na 15 minat do vlašné vody
80" C, uložená v pytlíku, na aftě neb v košíku. Oči
tůna pak se ponoří v témše obalu ns 5 sekund do
vařící vody a pak rychle do studené vody, aby rychlo
zabledla. Na to te vejce na vedachu osnší a ibned
lodí do sachého popela dřevěného, drti rašelinné, ře
saaky neb otrab pšeničných a uloší do saché, nepro
eartsvé místnosti. Déle než 5 sokund vejce nesmí býčí

(ooolena ve vřelé vodě, neboť jinak bílek se zkazí.řejcetakto upravená vydrší více než půl roků ajsou
tak chutaá jako čeretvá.

Hnůj mna polí zikdy neneobávojmev wa
lých kopečelch. Buď vyvezený bnůj ihned rosbodďee
s pokad mofno ssorojme, anebo rosbozený nechejmo
pod aměbem, ale saořejmé i ten, jebmile se naskytne
můdsost. Jinak + simě bnůj vozme ne pole asi do
prostřed posemko. Haůj zo nrovné, ušlapo, podle
msvinosti posype superfoslátem nebo moučkon rašeli

-érou a pak hlínou obhodí a pokryje. Přiorání dbojme,

PÁ z VŘOAJO oa ue
-1 Neopasme dobytek na loece a osení v je

a osení. Dobytek mnoho rostlin zašlape, vo šlépějích
co hromadí voda, v níš sehnívají tray rostlin. Mokrá
píos studená způsobuje oboroby ústrojí snšívacích, a
nepohodou trpí dobytek i P . Tož pryč a takovou
psstrou.

Krmení koní fetelom, zvláštěmladým,
nerozkvotlým se nedoporačoje. Zejména však studená,
mokrá a svadlá ;etelina je velmi nebezpečná. Způso
boje ostoliko dírku či koliku, aleji jiné choroby z tobo
povatávají a koné saslábnou. Ani oves přidaný nepo
máhá, protože odchází z těla neztrávený. Lépe učiní
hospodát, když krmí aměskou jetelo-travnou anebo
dobrýmitravinami, kdežto jetelina nechásušit a tím
získá výtečné krmivo. Za krmivo zelené hodí ae emí
Šenina vikve, ovsa a ječmene. Viker má býti tak vy
spělá, až má lusky a zelená zrna. Též seradela po
odkvětě se dobře bodí,

„ Přílohy. K dnešnímu číslu nešeho listu
přiložen je obrázkový vánoční seznam Singer Co.,
akciové společnosti pro šicí stroje v Hradci Král.,
obsahující odporučení její výtečných, co užitečný
vánoční dar zvlášť se hodících původních Sipge
rových rodinných šicích strojů. — Přikládáme též
reklamní list velice solidního velkozávodu V. J.
Špalka, odporučujíce přílohu tu bedlivé pozornosti.

(Zasláno),
Ct. firmě

Ladislav Kasal,
výroba gramofonů a hudebních nástrojů

v Litomyšli.

„Vámi mně dodaný gramofon mi působí svojí
akrostnon výpravou a neobyčejně čistou reprodukcí
takovou radost, še vzdávám Vám tímto nejvřelejší
díky za tak vzorné obaloušení a doporaduji Vaše vý
robky každéma, kdo ne chce dobře pobariti sa levný
penís. S úctou veškerou

Jindřich Dudek, farář v Mledočově,

Proti Volné myšlence.
Takový násev nese právě vydaná brožurav „Ča

sových Úrahách“, jiš aepeal
dr. František Royl.

Jadroý, obsažný spis ten způsobem poutavým
e populárním poučuje, proti jaké „volné“ myšlence
dlužno se stavěti. Vysvětluje markantně nedůslednosti
e ohytráctví „volných“ myslitelů deterministů, boj po
hlavárů „Volné myšlenky“ proti náboženství vůbec.
Pisatel probírá velmi zajímavě volnomyslitelská pra
vidla o autoritě rozumu a „bumanitním náboženatví“,
poukazuje na nendršitelná dogmata těchto myslitelů,
aděluje, jsk málo dbají tito skutečné vědy, ač stále
eo jí vychloubají. V brožaře vytčeno, jak málo můde
náš národ čekati od tohoto mezinárodního sdružení;
pravé, nezdravé cíle Volné myšlenky postaveny zdo
do nálešitého světla.

Brožuru tuto hromadně rozšiřujte!
SNB“ Stran 32. Cena pouze 8 haléřů. "U

Při hromadných objednávkách snadné alery.

Objednávky obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah!“
v Hradoi Král.
Tržní zprávy.

V Aradoi Králové, dne80, listop. 1907 1
ol plenios K 16*00—19 40, dita K 17-90—17-80, ječme
ce K 11-90—12'00, prosaK 12:00—00'00, vikve K 14—
-———,hrahu K 3200 ———, ovsa K 700—7*80,

K 36-—00'—, jabel K 32'00—00—, krap K
22:00—4100 bramborů K 5-20—380, 1hl jetelového
semene bílého K 1836-—ruského K —00——— se
mínka červ., 81'00—110"-—, 1 hl. jetelového ———
méku K 45-00—, lněného somene K 199——20—, 100

kg žitných otrab K 18-00—00—, 100 kg5 pósiňnýchotrab 14'00—00-—, 1ky másle čerstvého K 200
—32324, 1 kg másis: převařeného K —0 —,
t kg sádla vepřového K1-76 —181, 1 kg tvarohu K
©18—059, 1 vejce K 0'07—0-08, 1 kopa okurek KO —
000, 1 malí K 3-60—600, 1 kopa kapusty
K 1:00—1'00, 1 hi olbule K 400-440, kope drob
seleniny K 1'00—300, 1 pytel mrkve K 1:40—1'60,
1 beško krušek K 0-00 — 00'-—, 1 bečka Šrostek
K 00—0'0, t hl jablek K6:00—10— Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne- 30. listop. 1907 odbývaný

bylo: 1) obilí: pšsalce 800 hektol., šíte
439 ječmene 505, ovsa 370, prosa ©, vikve 9, hra
ohu 10, šočky 10, jehel 18, krap ©, jetalov. semínka
n, semene 6, máku 7. — %.) Zeleniny:
zalí 108kop, okurek 0 kop, kapusty 50 kop, cibule
20 bl, drob. zeleniny 90 Ai, mrkve — hl,

brambor 160 bl, salátu 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
85 brušek 6 bl, švestek ©beček 0. — 4) Drob.

a: vepřů 29 kusů, podavinčat 333 kusů, kůslat

JESLE
JESULÁTKA

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE VKUSNĚ,
SOLIDNĚ A LEVNĚ.

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCNAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

ZALOŽENO 1868. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

Káva,

Půjčují za nejmírnější poplatky

Iu národním slavnostemHoblokyi
všech druhů.

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Eradoc Král, Pětidomy, č. 288.

běěběěbět
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VÁNOCŮM
jsou nejužitečnějšími dárky

SINGEROVY|
šicí stroje,

jež koupiti lze ve všech našich krámech

e tímto znakem.

akciová společnost pro šicí stroje.

| hledám v Pražském Předměsíi

pro svob. pána od obchódu.
Lesk. nabídky s plným udáním platu pod zn.

se zvláštním vchodem, „Zvláštnívchod“
s celým Hradeo KKrálové-II. HradecKrálové,

obyčejn. zaopatřením OMP“posteresiante."B = Jiříkova tř. 270. ——

ené | KKOOOOOOOOOXMXXXKK
pac Rozšiřujte!

ae ettí: | faokýmjnolům- volykte
niky, kassety dop. papírů, "Sepesl P. M. Vošavka.

m oapaní a Vyšlov Čas.Úraháchjakosešit©.a 10.
obrázkové knihy. V době, kdy nám hledí urvati mládeš strany

Ju KůtoůohArado Kr
závod umělecký spapírnický,

doporučuje

Madony a Krista,
obrazy a zrcadla všech možných
druhů, moderní rámce, sochy, sto
jany na fotografie a nejrůznější

dekorační v řátelské, jest poměsnío důjeditosti katol
a umělecké Hry, kalendáře, VH alkdstonejenčasové,oi velicenatné. spolků

< předměty. a vše do obora toho spadající zboží. Stran 56. „Gene 18 bal.
Výroba rámců a sarémo
váol obrazů vo vlastní

dílně.,

Při hromadných objednávkách snačsá tlova.

Největší výběr dopisnic. Objedeávkyobratemvyřěí

Velkývýběr,levnéceny KXKXXX XXX KKKa vždy solidní obsluha.

Podělzování.
Za láskyplné důkazy srdečné soustrasti, které nás z blízka i dáli došly sa příčinou úmrtí našeho vrononě milovaného

bratra, švsgra a strýce, důst. pána, pana 1

"Ph. Dra. a Th. C. Františka Malečka,
prvního kaplana u sv. Mikuláše v Prase III., lektora vlaštiny na české universitě, bývalého řiditele rakouského hospice
v Jerusalemě, správce kláštera v Ohotěšově, katechsty na čes. i něm. gymnasiu na Smíchově a ob. škole vŽižkově,
býv. kaplana v Poštupicich; Nswtonicich a u sv. Haštala v Praze, translátora vlaštiny při o.k. zemském soudu v Praze.

spisovatelémnohá vědajtých a poučnýchsplsů atd.atd. 2 V
Zvláště za odělení ev. svátostí mírajících a návštěvy v těšké nemoci mfetním dachovním dpp: Janu Noskovi, faráři v. v.,

Ot. Radoušovi, faráři a Jar. Procházkovi, kaplana, jakož i p. MUDru Jos. Plaňanskému, lékaři ie Žamberka, za oznáníplně
léšení v nemoci,vyslovujemetímto bloboce cítěný,nejvřelejší díkl —*—

Vroucími díky zavázání jsme všem vidpp. dachovním, kteří se pobřbu záčastalli i s farním duchovenstvem, v čele mejíce
vldp. vikáře a osob. děkana V. Hlavsu s Rokytnice, který průvod vedl, měl dojemnou řeč před rakví o životě a zásluhách
zesnulého a pohřeb vykonal. : ; 2

81. mistnímu sboru učitelskému se školní mládeží a budbou, s p. říd. učit. Frant. Rejholdou v čele,sl. ob. zastu
pitelství s p. Váol. Brunou, poriemistrem a maj. zlat. zásl. kříše v čele,sl. sboru dobrov. hasičů s velitelem p. K. Kapounem ml.,
al, sborů. ©.k voj vysloužiloů 4 předsedoup. KI Venciem, sl. švnostenskému spolku s předsedoup. Janém Kopeckým.

"Dále vrouoně děkojeme za zvláštsí projevyBoastrasti všempřibuzným, přátelům a známým, zejména p. Jos. Vitečkovi,říd. učit. v. v. a maj. atříbroého zásl. kříže s korogou, sl. Fridrychové, ind. ačit. v. v.. p.Th. C.P. Hroudovi, kaplana u sv. Mikoláš
v Praze, p. inšenýra Pr. Fridrychovi « Prahy, nejd. Biskupské konsistoři vHradci Král. zvláštěvys.důst. pp. Dr. Al. Frýdkovi'
kapit. děkanu, a Ant. Pogerthovi, kanovníkovi, velosl.faknltě filosofioké vPraze, a Jo svláště p. profesorovi Nlederloví.

VNEKOŘI,due2. prosince1907. : 2“ A© 7 « Rodina Malečkova.
Boi.

Majitel: Politické dražstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a podpovědnýredaktor Amtomíu Pochmeu. — Čískon visk. knihtisčirar * Hrolu Keal



Školská hlídka.
Píše M. C.

Lesní školy. Několik spolků v Lubeku spo
jilo se za účelem zakládání lesních škol, jež mají
býti připojeny k trvajícím ú:tavém pro zotavení
v lesích.

Zemská komise pro ochranu dětí a péči o
mládeš. Užší komité českého odboru za předsed
pictví vicepresidenta c. k. s. 8. r. pana Zabueche
takto ge ustavilo: Místopředseda: o. k. okr. hejt.
JUDr. Frant. br. Tbun-Hohenstein; pokladník:
p. JUDr. Ed. Baštýř, zástupce tébož: c. k. školní
rada Jos. Šauer z Augenburka; zapisovatelem
vládní rada Br. Bílý a jeho náměstkem semský
inap. Jar. Sobičko. Českého odboru došlo na da
rech do 15. listopada t. r. 20.361 K 9 b, z toho
na příspěvcích od škol 11396 K 44 b. Dv. rada
dr. Dvořák a dr. Max Lederer uvolili seo otáz
kách, týkojících se komise této, přednášeti.

Apoštolát modlitby. Na státním gymnasiu vo
Feldkirchu professor dr. Jakob Felder založil ja
kýsi druh epolčování pod jménem „Apoštolát
modlitby.“ Koncem mirulého roku Školního snahou
velmi chvalitebnou zmíněného professora byly členy
tohoto stadentského adrušení více jak dvě třetiny
všeho žactva gymnasijního. Jméno sdružení samo
sebou vysvětluje jeho účel. Dle stanov členové
svým přistoupením zavazají se k určitým denním
modlitbám a nejméně jednou za měsíc že přistoupí
ke stolu Páně. Studenti zaučují se takto životu
křesťanskc-katolickému, sezoamují se 8 užším 1
širším nepřítelem našeho náboženství, učí se čeliti
všemu, co víru snižuje a deptá. Tak sa pomoci
rodičů vychovají se muži pevoí a nezlomní uvíře
i charakteru. Stálo by za pokus něco podobného
saříditi i u nás.

Studium řečí v cisině. V Prosku těm učite
lům, kteří studují nebo studovati si přejí řeči cizí
franconzštinu, angličtinu) v jich přirozených obla
stech, udělí se šestiměsíční dovolená.

Zoufalé poměry ve školstvá bukovinském. Letos
jest v Bukovině 293 učitelů a učitelek bez zkou
šek maturitních a způsobilosti. Na škole v Mihově
učí vesměs ačitelé a učitelky bez normálního vzdě
lání. Za 1749 v Bukovině působících učitelů jest
658 výpomocných t. j. 31.891 Stále a stále do
stavuje se před zkošební komisi do Černovic ročně
sotva 50 kandidátů a kandidátek, kteří kurs rač
ních prací, nebo několik tříd gymnasia absolvovali
nebo dokonce jen obecnou školu „vystudovali“|

V Olomouci a Prase chystají se založiti ka
tolický ústav učitelský. VO.omouci bude asi v době
brské zařízen. Starost o to bude míti spolek:
Matice Cyrillc-Metbodějská.

Hry na školách badenských. Vyšší úřady
školní v Badensku hodlají na všech národních i
středních školách a na ústavech učitelských za
vésti obligátně jedno týdeuní odpoledne pro bry.

O knihách. Kterýsi Američan vypočetl, že ve
Spojených Státech jeat 420 millionů knih v sou
kromých knihovnách, 160 millionů u spisovatelů,
učenců a vynálezců, 60 millionů u koihkupců, 50
millionů v knihovnách veřejných a 20 millionů ve
školách. Pro západní Evropu napočítal 1800 milli
onů, pro východní 460 millionů. Ostatním třem
dílům světa přidělil 240 millionů knih. Nejrozší
řenější knihou jest Bible.

Laciné „kníhy“. V Láru (v Badenskn) vy
dalo místní knihkupectví a rozšiřuje za dva fe
niky knížečky 8 Schillerovou „Písní © zvonu“,
nebo se dvěma balladami Goethovými nebo Ub
landovými. — Nešlo by něco podobného u nás za
číti? Snad p. Kočí by návrh mobl promysliti. —
Katbreinerova továrna na sladovou kávu přibaluje
k výrobkům svým úbledné knížečky, jež opatřeny
jsou slušným obrazem některého básníka německého,
jeho životopis a výňatek z prací jeho pěkaě do
plňuje celek. Pan Vydra i Kolínská továrna mají
zde vděčné pole k následování.

Burské děti v německých školách. Z Jižní
Afriky docbásejí zprávy, že Burové, kteří dříve o
němčině ani slyšeti nechtěli, nyní se zvláštní
láskou všímají si německých škol. Tak ve vládní
Škole ve Windhukru jest tou dobou polovička
žactva národnosti hollandské.

Přítel školství. V Paříži věnoval G. A. Com
mercy 4 milliony franků na účely školské.

Škola a rodiče. Zajímavou noticku přináší
strasburský časopis „Gute Bote“, vypisuje úsloví,
Jimiž přivítal trutoovský učitel rodiče, kteří nové
žáky mu příblašovali. Říkává: „Sám táhnouti ne
mohu, musíte pomoci táhnoati | vy! Pomůžete-li
táhnouti, nesmíte táhnonti do zadu, když já táhou
do předa.“ Když rodiče svého potomečka přechva
lovali : „Lepší dítě nevychované než převychované.“

Polévkovéústavy zakládejte a podporajte tato
„ustitací školní všude všemožně. Bůh bude vaším
odplatitelem. Pamatujte na slova Spasitelova: „A
kdo by přijal jedno takové pachole ve jménu mém,
mnet přijímá,“

K videňskánu dm učitelstva všerakouského.

Německo-oacionální korrespondence rozeslala v m'
nulých dnech na německé krajinské listy vyblášku,
týkající se všenčitelského dne 2. t. m. ve Vídni
pořádaného. Německé učitelstvo ©napadeno jest
v tom letáku, že připustilo jiné feči (českou, pol
skou atd.) na oné schůsi. Problašuje toto za zrada
na národě německém. Německý učitel Viktor
Liscbka však odpovídá, že kdyby nebyl učitelem,
„rozšlapal“ by pořádně toho „vlastence“ z ně
meckc-nacionálních krabů.

„Hnětení“ lebek tupých šáků. Při společné
schůzí zdravotní rady a Občanského klubu v Pitts
bargu přetřásán byl plán, jakým způsobem pře
měněni by mobli býti tupí a Špatně chápající žáci
na školách v premianty. Předpovídá se, že běbem
několika roků nebude na pittsburských veřejných
školách ani jednoho tupého a Špatně se učícíhu
žáka. Tajemství této přeměny nespočívá prý ani
tak v opravení mozku, jako spíše v lebkách dítek.
Připadne tedy blavní část příští výchovy rukám
lékařů, kteří bnětením lebek jejich na žádoncí
formu mají uekotečniti dlouho hledaný trychtýř
učenosti. Plán schválen byl pice většinou přítom
ných, ale ostatní perným způsobem brousili svůj
vtip o lebky pánů kolegů, které prý by také
snesly důkladného hnětení expertních lékařů a
ranhojičů, není-li až pozdě. — To by si vydělali
masseuři peněz!

Kulturní hlídka,
(3) Liberální reformace. Jak dlouhý

čas svolávaly svobodomyslné polnice své věrné,
aby tito očistili český život od „nevlastenec
kého a zoemravňajícího vlivu klerikálaího!“
Jezdilo se na všech stranách hlásati, že nadšené
a obětavé vlastenectví a charakteravat nutno
obroditi na základě, jejž Hus položil. A vý
sledek všech těch frazí? Všimněmesi, jak vy
svce postavení mladočeši — zvláště v Prazu
horlivě se starají o rozmnožení svých statků
vezdejších, jak se pachtí po tučných sineku
rách, jak dávají přednost prospěchu vlastníma
před dobrem úbecným. — A na Moravě? Samy
svobodomyslné „Hlasy z Hané“ (vycházející
v Prostějově) nyní napsaly: „Obchoduí povaha
a obchodní cíl vůdčího českého tisku, sledc
vání záměrů a prospěcbů osobních nikdy posud
tak zřejmě u vůdčího tisku českého nevystou
pilo na jevo, jako v době přítomné.“ A dále:
„Vpluli jsme do nejšpinavějších proadů os0b
ního potírání a to záslabou živlů oposičních.
Jaké květy ještě z toho vypučí, toho nyní nc
možno se domysliti, jsmef teprve na začátka
této vražedné epochy. To však třeba až nyní
otevřeně říci, že politickou oposici českóu ne
vedou dnes zájem národa u jeho prospěch,
nýbrž ctižádost několika jednotlivců a ohledy
abonentní několika listů. Toho nezakryje žádný
křik, žádné osočování osob a směrů daes vy
hlašovaných za škůdné Výsledky rozhodají.
Posavadní výsledky oposiční a obstrukční po
litiky české byly květem, který opadá, nedav
ovoce.“ — Poznání to přichází ovšem hodně
pozdě. Místo slibované společenské reformy —
kšeftařství, slavomam, závist. Místo očisty
hodoě mnoho bahna, které musí nyní zvolna
odklízeti strana ta, která byla způsobem nej
hrabším napadána.

(3) Na křídlech osvěty a Idealiomu.
„Osvěta lida“ dne 23. listopadu píše doslovně:
„Hradec Králové má atrakci prvého řádo: boj
pekeloých kozlů s nebeskými kozami. Oba ne
přátelské tábory mají výtečné vojevůdce. Pe
kelcoé kozly vedou tři vůdcové akademického
grada; v čele nebe-kých koz jest, pánové milí,
velice bojovný, černý nebeský kozel. Nebeské
kozy meší v „Obnově“ a ve „Štítě“, pekelní
kozlové nebeskou faunu zase potirají v „Osv.
lidu.“ Boj zplozenců pekla je předem ztracen,
protože od jakživa mocnosti nebeské nad pe
kelnými vítězily.“

Po přečtení těchto „kulturních“ řádků
bned jako bychom byli slyšeli ozvěna z úst
vychovanců Masarykových: „Cha, cha, cha!
Toble je přece koření“ — — Ovšem takové
ušlechtilé psaní nijak nebude překážeti „Osvětě
lido“, aby zas brzy mlavila o „špinavém ja
zyku, chrlení a slintání“ — „Obnovy.“

Shora uvedená ukázka „vážné kulturní
práce“ jest tím pozorahodaější, že hrubci, kteří
8e nemohou dočkati, aby i jim dával katolický
tisk sprosté přezdívky,otisknou na svoji adressu
potopný název sami. A Hajn jim to přijme.
Soad se dá nyní katolický tisk svésti, aby je
také tak tituloval ...1? A pak se napíše
v „Osvětě lidu“ : „Však vy nadáváte taky.“

A protož, rodiče, jen svěřte zušlechtění a
vzdělání svých dítek takovým pokrokovým
vzdělancům| Pryč s jeptiškami, které nemají
tak valnou zásobu kuřeněných, statečných vý
razů, jako pokroková družina! Lidé, kteří
v tisku sami sebe tak nádherně titulují, mají

zajisté znameniton kvalifkaci k vzoruým titu
laturám lidí jiných. — Vážná kulturní práce!
Tiskové výhony vyšší, nadkřesťanské morálky!

(3) Prehání tomorů. Již tolik smat
ných příkladů — bezcharakternosti vynikají
cích českých umělcův | Zvláště tenoři, vynášení
kritikou, býčkaní národem jako polobozi, od
měňují se vlastní krvi bezcharakterním útěkem,
porašením právoplatné smmlonvyk vůli získání
vyšší gáže, ač se jim přece u „Nár. divadla“
příliš bídně nevede.

Nyní vyznamenal se p. Mařák znovu lá
skou k povinnosti, láskou k národnímu insti
tata, který jeho jméno povznesl. Dostal dovo
lenou, kterou trávil v Paříži; žádal správu
„Nár. divadla“ o prodloužení dovolené, načež
mu bylo odpověděno, že jest jeho přítomuosti
v Praze nezbytně potřebí. Nato odpověděl
Mařák, že si musí za každou cena zajistiti bu
doucnost i mímo „Nár. divadlo“; prý jeho
umění v Praze bylo podceňováno, 00 chce míti
na zřeteli v první řadě své zdraví a pak te
prve prospěch Nár. divadla. Nebude-li dovc
lená prodloužena, nechť aa něho již správa
divadla před novým rokem nepočítá. — Nové
vyzvání, aby konal svoji povinnost. A zase
odpověď: zdraví a bodoucnost, dráždění a
štvaní (!!)obecenstva proti pěvci. — Tu správní
výbor byl uucen na vlasteneckého pěvce podati
žaloba pro porušení smlouvy.

Pěkný úkaz ve smetánce české společ
nosti! Teu muž, který představuje va jevišti
národní hrdiny, oejapně se vymlouvá, aby se
nemusi! vrátiti — do vlasti; dokazaje svým
nepěkoým odporem méně charakternosti než
prostý, udřený dělník, který pro svoje idey
jest hotov ob-tovati poslední groš. A jaká
pýcha v hradi takového aristokrata, když se
ma podaří prosaditi vlastní jastamentl Až
sezná ten český lid, jak před takovým vítěz
ným lvem správa divadla div na kolena ne
klesá, jak ho soažaě zpět volá — pak bude
v Čechách ještě vzácnějším; bodří potomkové
rytířských husitů před jeho majestáter budou
míti respekt ještě větší.

Proč teprve v poslední chvíli, když správa
těžko mohla zjednati nápravu, začal Mařák
„vysvětlovati“? Proč neřekl již dávno dříve,
nač se může „Nár. divadlo“ připraviti? Proč
jen nechával při odchodu svém správa v mylné
domněnce, že v pravý čas charakterné se vrátí ?
Vždyť přece věděl, co to pro celý ensemble
znameaá, jestliže z velikého stroje divadelního
personálu náhle jedno důležité kolečko vy
padne. Odřekne-li někde samostatný virtaos
svůj koncert, to není ještě zvláštní pohromou.
Ale uvede-li tenorista do rozpaků a do zmatka
sta herců, to již jest věru rána veliká pro
vlastenecký dům a dělá to Špatnou reputaci
umělecké obci české před cízinou. Jak vyni
kali povahou svojí nad Mařáka ti prostí pan
tátové, kteří na stavbu „Nár. divadla“ obětavě
platili! Nevěděli, jaká ozvěna po čase z téhož
domu dolehne k slachu jejich,

A naše národní společnost? Sem tam ně
jaká skromná výtka v novinách —- a dost. Ač
se Mařák vrátí, budou ho noviny vítati s po
tleskem zase. Ale — nezbynal-li a nás ještě
dosad smysl pro charaktarnost — mělo by se
odpovědéti na takovou nedůstojnou hra zcela
jinak.

Na katolíka troafá si oficielní vlastenecký
tisk každou chvíli. Že se odhodlali professoři
učiti na katolickém gyrnaasiu, že katoličtí ro
diče vodili do téhož ústava své dívky — už
váramný poprask, jako by se měl tím národ
rozpadnouti. Už problašován velikým křikem
a surovýminadávkaminárodně- společenský
boykot ni professory i rodiče. Ale vůči Ma
řákovi a jiným tenorům, kteří ranili národní
cit v místě tolik citlivém, ozývají se pouze
ostýchavé výtky — anebo se tlumočí hluboký
zármatek, že takový rytíř neráčí nás obmysliti
milostivým návratem.

Podivně se odvděčojí národnímu institatu
ti, kteří by měli býti vzhledem k svému vy
nikajícíma národnímu postavení a vzhledem
k nadšeným ideám, jež uměním svým tlamočí,
pravými vzory obětavých vlastenců. Ubohý
Kajetáne Tyle, kdo to všecko přejímá v národě
tvůj odkaz! A „hasitští“ vlastenci enegoa již
pomalu všecko.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.

, Dle zprávy „Politik“ nadávali českým a
grárníkům socialisté ve sněmovně „chraponni“,
„hřbeti“. Zdaž se odváží agrárníci tak statečně
proti těm hrabcům vystapovati, jako vystoopili
proti dra. Myslivcovi? Stojí za poznámku, že
agrárník Staroštík kázal voliti socialisty jménem



„kultury.“ Proč najednou tak laciné „pomábání
Jida“? Vždyť neodvislý socialista Starck tentýž
den 28. m. m. poukázal v parlamenta na to,
že v socialistických podnicích životní potřeby
o pic laciněji se neprodávají než v ostatních
a že tyto podnik založeny jsou laké za po
moci „měšťáckých“ peněz.

Mezi italskými socialisty vypukl vážný
boj. R-zstoopili se na dvě strany, jež se prndce
potírají. Kazatelským přívržencům Ferriho od
povídá „Protesta amana" ironicky: „Jest mezi
sociálními demokraty italskými hodně lidí
chytrých a dokonce velmi chytrých. Znám
mnohé pány mezi námi, kteří stojí na ramenou
chodých dělníků a při tom berou měsiční plat,
který jest větší nežli plat královského proku
ratera. Jsou ve straně eoc-demvkratické lidé
tak chytří, kteří dva, tři, čtyři, pět služebních
platů — placených stranon — sami vybírají,
jako ředitelé denníků, jako tajemník dělnické
komory, agitátor, cestující omapitorie, dělnický
inspektor, dopisovatel „Avanti“ a tak dále.
Dohromady vynáší tyto úřady jednomu člu
věku 500 lir; a tento obnos otřásá revoluci
nářskýmmiideami příjemců 4 činí ze seciálního
demokrata konservativního měšťáka, který se
bojí, že poctivé dělnické hnutí zbaví bo bez
starostného života“.

V Pešti zastřelil se klempiřský pomocník
Ludvík Kcmár. Učinil tak následkem brozné
bídy, do níž uvržen byl boykotem radých sou
druhů. Nechtel se záčastniti stávky, proto byl
boykotován u po čtyři měsíce byljiž bez práce.

Literatura.
Praktické promluvy k mládsší v příkladech

pro celý školní rok. Sestavil a Konal Fruntišek
Jirásko, katecheta měšťanských škol v Novém
Méstě n. M. — V Olomouci 1907. — Nakladatel
R. Promberger, knihkupec. Kniha obsahuje pa
desát osm promluv, jež vynikají jak názorností,
tak srdečným tónem a vhodnými dolehami prak
tickými. Z té příčiny doporučuje Be přítomný spis
všem katechetům š<ol měšťanských jako výborná
pomůcka.

Nákladem V. Kotrby v Prase. P. A. Špaldák:
Člověk a zvíře. Vzdělavací knihovny katolické av.
43. Za 160 K. — Moderní katechismus 8 trochou
pepře na porozaměnvu. Napsal P. F. Blaťák. Cena
14 hal. — Al. Dostál: Láska sourozenců. Lud
mily, sb'rky zábavné četby pro lid, roč. IX. av. 6.
Roč. předpl. na Ludmilu 220 K. — B. Brodský:
Vesnické obrázky, část III. Sebraných spisů sv. IX.
Seš. 120.—125. po 30 hal. J. Spillmann: Lucius
Flavus, román, Seš. 4.—5. za 40 hal. — Český
jinoch. Časopis pro dospělejší mládež. Řídí V.
Můller. Roč, 13., čís. 1. a 2. Předpl. na rok 1 K.

Z mkladatelství J. R. Vilímka v Prage.
J Klecanda: Prach a broky. Čís. 4.—8 po30 b.
Z Vilímkovy Humoristické knihovny. — Vinnetou,
rudý gentleman Czstopisuý román dr. K. Maye.
Seš. 20.—24. po 32 hal — K. Tůma: Garibaldi.
Hlostrované dílo, Hěící boje ital. národa zu osvo
bození a sjednocení. Seš. 1. a 2. po 48 h.

Nákladem J. Otty v Prase. Kornatění tepen.
Napsal dr. Vl Mladějovský. Za 45 hal. — Než
přijde lékař, Poučení pro nejširší kruhy v rozma
nitých chorobách. Část 1. Za 60 hal. Oba spisky
jsou jako čís. 76. a 77. Lidových rozprav lézař
ských, jež pořádá dr. L Haškovec. — Al. Dumas:
Pařížští Mobykávi. Obrazové knihovny Světozora
seš. 19 a. 20. po 30 hal.

Časopis katolického duchovenstva. Orgán vědec.
odboru Akademie křesť. v Praze. Redaktoři dr. F.
Kryštůfek, dr. J. Tumpach, dr. J. Podlaha. Roč.
48., seš. 9. S přílobou č. 4. „Litte.ae Slavorum
theologicae. Nákladem koihtiskárny kníž. arci
biskupské v Praze.

Křesťanská cvičení nebo výklad velkého kate
chismu pro dospělé. Vypracoval J. Novák. Seš. 5.
14 120 K. Nákladem benediktinské knihtiskárny
v Brně.

Zbrojnice katolická. Spisy vydávané českou
sekcí diec. komitétu v Č. Budějovicích. Kočně
vycházejí 4 čísla. Řídí F. Svátek. Roč. 1., čís. 2:
Manifestační ujezd jihočeských katolíků dne 29
září 1907 v Č. Budějovicích. Cena 25 h poštou.

Kazatelna. Romiletický časopis. Pořádá F.
Vaněk. Roč. VI., č. 1. Ročně vychází 10 čísel ná
kladem Ř. Rup a v Pelhřimově za předpl. 660 K.

Serafinské Květy. Časopis terciářů českoslo
vanských. Pořádá P. J. Rubringer. Roč. VII „č2.
Předplácí se fa rok spolu s kalendářem „Sv.
František“ 2-40 K u administrace v Olomouci.

Prérie. Román J. F. Coopera o severoame
rické stepi. Seš. 1. za 24 h. Nákladem Hejdy 4
Tačka v Praze.

Náš Domov. Nejlacinější obrázkový měsíčník

p lid. Řídí J. Vévoda. Roč. 16, č. 10. a 11.úkladem Jednoty Našeho Damova v Olomouci.
Roční předplatné 4 K.

Kalendáře na rok 1909 nákladem R. Prom
bergra v Olomouci: Humoristický kalendář „Ječ
mínek“, roč. IX. — „Vyšehrad“, roč. VII Oba
po + K. Odporučení hodné.
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100 stereoskopických obrazů z celého světa 8 kukátkem a popisem K 7—, bez kukátka K 5—
s americkým K 9—. s mahagonovým K 11—.

stereoskopických obrazů s kukátkem pouze
K 4->, bez kukátka K 3—.

stereosk. fotografií s americkým kukátkem K 7—.
Dosud vyšlo 7 serií. Všech 700 obrazů za K 26 —.

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

cena levná, jakost výborná,

Důstojnému duchovenstvu
k nastávajícím celoročním objednávkám
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voskové a polovoskové

doporučuje se uctivě

J. Pilnáček,
cís. král. dvorní továrník

=ZZv Hradoi Králové. ==
Ordinariátním listem nejdůstojnější Biskopské kon
sistoře v Hradci Králové byl závod můj již roku
1888 k nákupa voskového světla důstoj. duchbov.
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v Hradei Králové. — Adalbertinum.
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Jana Vaňka

V HRADCI KRÁLOVÉ, proti Grand-Hotelu.
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Dflna ku vyšívání
4 zhotovení ko

© stelních rouch,
korouhví (balda

: chinů), nebes a
"*polkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

a Ld.
+,ýdeň,

© | VMIo, Kaiser
+trasse o, vedle La
zaritského chrámu

Páně
Na ukázku sasilá

se vše franco.GDP
—— Prevní česká

výroba gramofonů.

Ladislav Kasal
v Litomyšli

donoračuje svoje nejdokonalejší mluvící stroje“ od
Kor. 8— výše. — Žálejte cenníky i seznamy.

Moje stroje akytejí vzácný požitek čistým a labodným
přednosem.

G Nábytekna splátky
měsíčné na každou atanici dodává

c. a k. dvorní továrna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ
Hradec Králové,

proti hotelu „Merkur“.

—: Genníky a prospekty zdarma a franko.

OS*> Vhodné "BE

dárky vánoční a novoroční
Za CODYznačně snížené.

2000000006000940000000000
C.k. státem vy- .

znamenaný ZÁ- děDve

bř
vod klobouč

nický.

Klobouky,
čepice,
kožešiny,

papuče (s kotvou),
galoše (trojhran).

na skladě má za nejmírnější ceny

Jos. Dvořáček,
závod kloboučnický v Hradci Král

83. Palackéhotřída. 83.
200000000000009000000000

Mešní vína!!
Veledůstojnému duchovenstva dovoluji sobě na

bídnouti pravé, přírodní vína rakoaeká, uberské i dal

nateké a zejména pozorno je činím na silnější a volechutná

vína Brionská,
pocházející z ostrovů Brionských v Adrii.

Prodávám pak tyto druby dotyčných vín:
Výčepní bílé i červené 1 litr 80 hb, v endech 68 b,
wolní , 1 96 76
tabulové , , 1 , T , 88,

Cenníky veškerých jemných drahů vín rakou
ských, oherských, dalmatských i brionských zašla ku
přání zdarma.

Alois Čížek,
majitel vioných sklepů v Humpolci, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Cechách.74
Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Atelier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
T FĚTIDOMÍ C. 286.

Doporučuje Beslušně P. T. ducho
venstvu k provedení aměleckých prací,

| jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, spo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů atd. atd.

Rd

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

óo:“

KDOCÍLÉNISNĚHOBILÉHOPRADLAI BEZ

BĚLIDLA 5 JEMNYM NÁDECHEMVŮNĚ

NALEM.ZZ ==
ÓkgSTANDLÍČEKroštpozazL2FRANKO

IPÁED PADĚLKYSE VARUJE! S 3
* JEDINÝ VÝROBCE )

ALol5JELÍNEKouiPARDUBŘČE
JADO

AOCERAGOVZAAJANALÁJ, URELAKENAPOD C 100, 0
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Správky rychlo, levně a se zárukou.

Též poštou.

Visací bytové hodiny od
Spolehlivé kapesní hodinky

dopráceod. „20
Studentské, pánské, úřednické a světo
známé procisní hodinky: SN> Schafi
hansen, Intakt, Zenith, Armida, Omega,
Viktoria atd. za nejlevnější ceny.

wap“3letápísemnízáruka. ji

Nejmodernější hodiny
—do ložnic a salonů —

s krásným hlasem bicích strojů.

1 2

Přesvěděte se o vzorné a svědo
mité mé práci a solidní obsluze.

Frant. Oktávec,
bodinář a zlatník

Hradec Králové,
: vedle hot lu „Merkur“.:

VAHASA (MMNENANAMY)
Důležité upozornění.

Vys. důsí. duchovenstvu, konventům, velectih.
řeholim, ústavům a penelonátům!

O«namuji velect. P. T. svým příznivcům a zákaz
níkům, že rozš řiv svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl s to, levně a spravedlivě po
sloužiti zbožím nejlepším. Proto jest mi umožněno při
odebírce aspoň tří kusů s veškerého sboší čítaié ceny
tuctové jako pro obchodnáka, abych dokázal, že možno
dosud 8 velkou výhodou potřeby své u firmy křesťanské
obstarati.

Na skladě u velikém výběru mám zboží: mýdla
toiletní, hygienická te všech vůních 4 cenách. Kartáčky
na suby, pasty, crémy, ústní vody. Kartáče na vlasy,
hřebeny, kosmetiky, barva na vlasy, vůně ve stkvostných
kasetách pro dárky, osvědčené crémy a mýdla k holení,
vyskoušené břitvy anglické. Velký výběr ozdobných jehlic,
dámských hřebípků do vlasů a vůbec veškerého druhu
toiletních potřeb.

Rovněž všeliké potřeby a prácevlásenkářské vyrábím.
Vlasy ustřihané nebo vyčesané kupují sa nejvyšší ceny.

RB" Cenník na požádání zašlu obratem pošty. "Ng

Na přání dovolí si osobně přijíti se vzorky a podati
žádané vysvětlení v úctě

Váolav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l., Eliščioa tř. č. 1.

AONIONIOSIOASIA
AROBIOAYRNDNAMA)

5

|garestesre

4= TOTOTYUUCEUOREEAPERONELEEMEPROOAKTOUTTITETTParamenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

: v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) a

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva |
= svůj osvědčený a často vyznamenaný z

výrobní závod
jvšech kostelních paramentů, |:

praporů a kovového náčiní.
ACenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
: se na požádání franko zašlou. E

——m
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Mřestní liséy

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna,
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< IX VŘ
DULOVIČ,

vrata vjezdová, železné ploty

svícny, rámy a ve
bronze, mosšaze a

a

valná uznání moha
Ceny mírmé — provedení nejlepší.ny



Založ.r.1908. jsoustálonaskladě.
(Bývalý závod Pospišilův.)

O naprosté správnostia solidnosti svědší
sto trvání závodu.

Veliké sklady umožňují vyřizování
objednávek obratem pošty. "9091'*FelvZ

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
rádia praporů. příkrovů, koberců akovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
vJablonném n. Orl. č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, 10zpočty,vzory a hotové zboí
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

X)OOOCXXXIXOOOOOOOA

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

[nž.G, JANA KOTRČE

v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování voške
rých oupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré [předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sahraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“.

Zápiené 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému ducho'enstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku Aryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo

vány,
Mašní nádoby jen v obni

zlatím za ceny velice levné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních se ryle, řádné a
levně vyřísují.

Vše zasílé: jen posvěcené,
Vzorky, 1 spočty, nákresy I

hotovéaboží nankázku franko
se zašlou.

Mj- detaýchRamání po m!í © ruce.
Prosím reledůstejné duchovenstvo 0[kskarou příze

adůvěrunárodadomácímu lorné zí obrychlé a proved
maků sBolkovýchatd.

:9061dápuoj

1903.

ZlatámedaillePardubice

Vídeň 1906 Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praba 1905. I. erua. Diplom čestného usaápí.
kteréjjedině kupujte a žádejte!

„+MONGOPOL.“
akelová svíčkárna a voskárua v MI. Boleslavi.
Tovární aklad PRAJIA, Václavské náměstí 40.

Telefou 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská olice číslo 7.
Telefon č. 416

První česká křesť,-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,|
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkalc. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král České.

Vzorky a cenník sasílají se zdarna a franko |
a požadají se nazpět jen teokráte, nebylo-li nic :
objednáno. ' |

g90000000040000003 |
Ku každé pří |

Hležitost 8

nejlepší dárky;
<7. ŠOLO,Š

zlatník u stříbrník,

přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové,
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou. ©DOO0000000
| dc

Specielní výroba a sklad
domácích

edniček,
všech druhů

= koupacích van
MP“skamny| beznichB

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyne- a vode
vodů, hromosvodů, pivních ti aká.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma u franko,EPP IOP

E83XCEBXC865[XICODXCSDXCPY

Šeob. úvěrní společnost
v Hradoi Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

zárokuje vklady 4'//, bes vědi, 5“
proti s0denaívýpovědí kán prot O0deaní

výpovědi.

Záruka přes půl milionu korun.
Složní lístky zdarma.

Zápůjčky výhodně.
Společnost byla ve dnech 18. aš 23. břesna 1. r. Jednotou

záložen o Praze opětně revědována.

XCO X BI XKEODXEBI XGP X

Jan Horák,
soukenník x

v Rychnově nadKněžnou ©
zesílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zen.ských.
vw

Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosra, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

X60 XGE XFOIX563 X66 X
Veledůstojnému

duchovensóvu!

dan Staněk,
Konviktcké ul., vyučený pasíř epe

cielné ma koste náčiní dovolaie
- doporačiti svůj hojně zásobený

sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,
amp, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádoby at d., věe
s přesném slobu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem v ohni slotí a stříbří. Na pošádání hotové
ráce na «kázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Fruze k volnému nahléduutí. Provedení >d nej
jednoduššího do nejstkvvstnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Víco uznání po ruce. Žádnépresované vý

robby bescenné. Vše posílám již posvěcené.

OOKOIODOCK[XK[KOOGKOKOK.

a | dan kyšnín,
7 (J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

CODXEBDXROI[X]6B2X

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

čís. 19 n., rob

: V Čšh
Hi E27 MAVA |

pi S O SKA
ne“ (9 odborný

— umělecký zárod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. 20nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
40 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduj
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

. 0006 © jm
rámy, sítěmi vsasením.

Veškéré rozpočty, skizey 1odborná rada č, beze
vší závaznosti ku definitivní v08.

PRE"Nosčetnáveřejná !3písemnápochralnáfasnání, "Již

Založeno reku ;1836.BDODOOKKOOKN
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(G tta , Krejší (Tbibaut). Vý

moupočliváe(p. Perly, Dávitěvívelmí úinia.

Proti Volné myšlence.
Tebový DÁzevnese právě vydaná brošarav „Česových Úr *, jiš sepsal

dr. František Royl.
Jadrný, obsalný opis ten spůsobem poutavým

e populárním poučuje, proti jaké „volné“ myšlence
dlažno se stavěti. Vyevětlujemarkantně nedůslednoatí
a obytráctví volných“ myslitelů deterministů, boj po

blavárů „Volné myšlenky“ proti náboženství vůtec.
Pisate! probírá velmi sajímavě volnomyolitelská pra
vidla o autoritě rozruma a „humenitním nábošenství“,
poukazuje na neudrlitelná dogmata těchto myslitelů,
sděluje, jsk málo dbají tito skutečné vědy, ač stále
te jí vychloubají.-V brošuře vytěsno, jak málo může
náš národ čekati od tohoto mezinárodního sdrašení;
pravé, nesdravé cíle Volné myšlenky postaveny sde
do nálešitého avětla,

Brožuru tuto hromadněrozšiřujte!
SR“ Stran 52. Cena pouze 8 baléřů. "©

Při hromadných objednávkách značné slevy.

Objednávky obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah'í
wHradoi Král.

Různé zprávy.
Nový biskup Českobudějovický. Ko

hodnostář, po jehož povýšení na biskupský stolec
katolíci budějovičtí sami co nejvřeleji toužili. Zoali
jej a jeho záslužnou práci již dávno, církevní
odnostář pak zná dobře ty, jež říditi má. Msgre

-Josef Hůlka, upřímný Čech, dokonalý kněz,
milovaný ode všech lidí dobré vůle. Narodil se
10. února 1851 ve Velenovech u Klatov z roda
rolnického. Matka jeho dosud žije. Josef Hůlka

vystadoval gyemainm B Vvysnamenánímv Klatovech, filosofii studoval v Praze; po roce však o
pustil universitu, aby vstoupil do semináře budě
Jovickéto, kdež 18. července 1875 byl posvěcen
na knčze od biskapa Jireíka. — | Kaplanoval
v Blatné, Soběslavi, ve Chvalšinách, r. 1880 stal
se administrátorem poatního kostela u Sv. Kamena
u Rychnova nad Malší. Pak jmenován spirituálem
kněž. semináře v Budějovicích, nato 19. září 1893
povýšen za kancléře a ředitele bisk. konsist. kan
celáře. Postupoval pak rychle v hodnostech, až ze
stal r. 1900 sídelním kanovníkem Dne 14. května
1902 jmenován tajným komořím paspožským, r. 1904
povýšen za g'ner. vikáře biskupa dra. M.J. Říby,
po jehož smrti dne 7. února 1907 zvolen kapit,
vikářem. Mimosvojiliterární činnosta mimoobratné
řízení diecése postavil si pěknou památku založením
kostela sv. Jana Nep. v rodné obci Velenovech.
Jeho Bisk. Milost překročil 56. rok svého života,
Jest vysoké postavy, v jednání s každým velice
milý. Bůh ráčiž popřáti novému ndp. biskupovi,

aby „člouhá léta a v stálém zdraví diecési svojiřídil

Hlas venkovského kněze ke kněě
stvu. Není mezi kněžími nikoho, kdo by nepo
zoroval, že poměry proti katolíkům všudy se
ostřují, že nepřátelství stram stoupá a še jejich
protikatolická agitace jest všjp výbojnější, Nepřá
telé hodlají zachvátiti pro své plány zejména
venkovský lid, a přeborníky vtomto jejich úmyslu
jsou pokrokoví učitelé. Urážky, pomluvy s li ee
ze všech stran jen rojí, a všechna útočnost vede
se ovšem na kněse dle hesla: Bij pastýře, a roz
prchne se stádo. Všechny události dne s dostatek
vypovídají, že není potřebí žádného důkazu ku
přesvědčení, že dlušno, aby se v každé -osadě
kněží vzchopili k důkladné organisaci lidu. Mimo
závažné včené důvody jest tu zejména jisté sebe
vědomí, které posud má každý kněs, nebot pod

poličky, které nám jsou zasazovány, stoupá kreve hlavě a ardce se bouří. Nechf všichni kněží
zvolají: Tak bídbými posud nejsme, abychom u
stoupili tomuto hnusnému štvaní a abychom dali
se umičovati rozličnými mladíčky, kteří několika
napepouškovanými frasemi chtějí říditi život a

tok ve svó obmezenosti nopoznávají, že četba„(asa“ nebo „Oav. lidu“ vystačí spad pro jejich

aměšnou Komýdlivost ale nikoli pro široký proudživota li . Proti socialistům přece máme
zbraně účinné. Osrětlujme jejich protizemědělský
program a promlouvejme o jejich činnosti, která
pracuje jen pro průmyslové dělnictvo na úkor
vemkova. O pokrokářích zdůrasňujme požadavek:
„8 náboženstrím katolickým ze Skol“ a uvádějme
pevnou logikou mravní důsledkyhesla toho, které
ostatně pevně dokládány jsou ztěch zemí, vnichž
náboženská výuka ze škol jest vyhostěna. Nechť
kašdý kněz látku sem směřující Jistě wi osvojí
pečlivým a rozmyslným stadiem. A další úkol
jest právě tak jasný jako jedaodachý. Pořádejte
důvěrné schůze na legitimace a v přátelském roz
hovoru poušajte lid o všech těchto aktaelních
otázkách. (Konec pak můsí korunovati každou
přednášku, a ten uískati 00 nejvíce odběra
telů laciného měl týdensíka, pro zemědělce

„Venkovana“, pro organisaci „Štít“ a j. Výtečné
sařísení mají ve víkariátě díslavském. | Kněšstvo
tam mravně se savásalo, vkašdé farnosti pořádati
wrčitý počet schůsí. Uposorňují na to vldpp. vikáře,
aby savedli tuto povinnost ve všech vikariátech,
Povinnost velí. Povinnost jest principem zásluhy
a provinění a jen ona měří hloubku duší a dává
s vích tryskati obětavé činnosti. Jest to mou po
vinností, tof poslední slovo svědomí.

List Ondřeje Hlímky. Hlinka poslalna
adresu československého komitétu v Praze se Sze
gedinu dne 29. listopadu list, z něhož vyjímáma:
„Odrezali ma od svojich, hodili na oáz najkoreni
tejšicho maďaratva, kde noba Slovákova, mimo na
čeho várňa Svetozára Hurbana -Vajanského sotvi
kedy chodila. Dobrovolne tažko. Mojich verných
dali do Vacova — len mňa — nepeknou vypočí
tavosťou poslali sem. Som už v Segadine nastapu
jem vázbu. Nastopujem já e najkrajšími nádejami,
ovšem nie pro Bvoju osobu, ale pre mój národ.
Este pravda na darm» nikdy netrpela, nebude
trpieť aai pravda naša Slovenská. Moju osamelosf
ledine táto činí sneaitelnou. Čo prišiel aomk muž
skému rozsúdku, držal som sa slov Pravdy : „poz
najte pravdu a pravda vás spasfl“ Naše pravda
cestuje dnes ból'nou Golgotou, zažíva fažké zkúžky,
ale v krátkoj dobe zvíťazit musí a zvťazí. Dnes
naplňují nami vázenia, pobáňajá nás pred súdy,a
my ileme pred ne, trebára vopred vieme, sko do
padoů. Pravé v tomto vidíme blízko č=rvánky avo
body, řinčení půt znači blízky východ slnka ožitía
národa. Chodil som bez mála 2 mesiace medzi Vami,
bratis, hovoril som verejně na kathedrách a po
školách vašich. Či urazil som niekoho slovom alebo
životom? Vy povolaní ste sáliť nado mnou. Aj
mojich nejukladnejších nepriatel'ov len mierne a
opatroe 80m napominal, chcejuc zachovat prikaz
Pánov: „tak svieť svetlo: vaše, aby videli vaše
dobré skutkyl“ Súďte nado mnou, bez všetkej
reservatie poddávam sa sůdau. V mojej duši tie
dve krásky viera a vlasť naživajá v najáplnejšej
shode. Jedna drahů doplňuje, jedna druhá pred
pokladá, jedna v druhej žije, jedna bez druhej žit
a byť nemože. A hla“ mňa zastupitela tohto o
pravdu Kristovho smeru od úradu vyzdvihli, moj
orgán „L'údové Noviny“ cirkevnymi trestami sti
bajá. Tu musí byť niečo chorobného, a toto je
nio iné ako neoprávnený, pohanský chauvinismua
episkopatu uhorského. Pre tento trpí viera, mrav
a našs rodnis svoboda. Tento ničí v zárodku n še
najkrajšie snaby. Nám podkladajá cirkovná izboru
a revoluciu, trebars sa len bránime proti neoprav
neným a nespravodlivým nápadem. Obraciam sa
dnes na české a moravské duchovenstvo, aby sa
nás sastali, bo naši uhoraki bratia pre strach ži
dovski budá mlčať. Obracajte sa na kompetentné
miesta, pedastrite k úsudka naše duchovné plody,
vyžiadajte objektivny úsudok Nedajte padnuf naj
silnejšej bašte viery a slovenčiny. Časopisnám
nahrádsa dnes školui kostol rovnako. Časopisnáš
je rovnako katekismua i slabikár, „Otče náš“ i
„Verim v Boha“. Bez nebo Slováci zabynů alebo
ostaná bezvedomá massa otrokov a helotov hoto
vých na povel nepristel'a i zomriet. Bránie tedy
našu tlač.“ — Odebírejte tudíž Hlinkovy „L'ádové
Noviny“, které vycházejí každý (pátek v Uherské
Skalici (Szekolcza Ny. m.). Předplatné na celý rok
pouse 4 K.

Ve prospěch Hlinkův. Kanovníkmetrop.
kapitoly olomoucké Sigmund hr. Ledóchowski uve
řejnil v „Hlase“ (ze dne 10. prosince) toto „za
sláno“: „Z plna srdce souhlasím s provoláním dp.
dra Al. Kolíska a dp. P. Jana Filipa v „Hlasu“
a „Našinci“ ve trudné zálešitosti slovácké resp.
v záležitosti trpce skoušeného dp. faráře Ondřeje
Hlinky. Připojuji se dpluě k akci (memorandum),
jak naznačena je v „Hlasu“ ze dne 29. listopadu
1907. Věru, je-li vůbec povinností křesťanské
lásky ujímati se trpících, je čestnou povinností
kněší katolických ujati se spolubratra, trpícího ve
spravedlivém boji za nedotknutelná práva přiro
zená. Hleděl jsem, seč skromné síly moje byly,
obšírnými zprávami informovati na místech nej
kompetentnějších v Římě. Je jen uvítati akci ta
kovou, zahájenou silami spojenými. Hledejme s dů
věrou pomoci silami spojenými na onom místě,
odkudž vycházelo povždy blahodárné avětlo pravdy
a kde utiskovaným kynula povědy silná, zmužilá
ochrana: u sv. Stolice, — Táže se slovy jednoho ze
zmíněných provolání: „Politujeme jen a nepo
můžeme ... .?“, odpovídám výzvou druhého:
„Otevřme ústa svá zlásky k bratřím kněžími“ ..“

Slovenští dráteniei obětem černov
skýme. Drotaři s Rovného v Trenčanské stolici
sebrali několik korun ve prospěch obětí černov
ských a odvedlí je a tímto přípisem: „Keď sme
sa dočítali v „Lud. Nov.“, čo 8a stalov Černovej,
velká látost na nás přišla a od plača ani čítat
sme nemohli. Ach Bože, kdeže jetá pravda, kdeže

bludí svetom — — Držíme za povinnostpriopětmalým daročkom D4 ulevenie biedy a hladu ubo
hých sirot černovských.“ — Tu promlavil vlaste
necký cit nefalšovaný, neumělkovaný. U nás nyní
z „vlastemectví“ dobře tije a tyje mnoho lidí,
saujímajících vlivné postavení. Zato chudí drotaři
bez velkých gest, bez nastudované pózy dali vřelý

chodupřímnémavlasteneckému bola. Jestpřece
en veliký rozdíl mesi odchovanci Hliakovými a

odchovanci mladočeských pozérů.

Tém, kteří dále u Hlinkou styk
udržovati se smaží, oznamujemesdělení jeho
přítele dr. A]. Kolíska z Hodonína: „1. Adressa Hlin
kova sní: Audrej Hlinka Sseged, Allamfghás. Magy
srorezág. 2. Hlinka dopisy i přijímari i posllati aní;
pondvaíá ubojí jest pod kontrolou eprávy vězeňské,
doporudnje se největší opatrnost v projevech jemu za
sílených; stačí pozdrav nebo prosté adálení. Vášná a
choulostivá adělení radím posílat pro něho zatím na
moji adresou, v příhodný Čas vhodným spůsobem vše
dvručím nebo na některého jiného důvěrníka sloven
ského, má li kdo snámého. 3. Hlinka projevil přání
čístí mnoho novin a časopisů. Prosím al. vydavatelů
naších listů, sby ma na udanou výše adresu Jaskavé
sasflali svoje noviny a Čavopisy. 4. Životopis Hlinkůr
a nástin jeho bojů posud nevyšel, vydám jej později
a objednavatele a pořadatele přednášek odkazují zatím
ne „Národní Listy“ ze dno 8. listopadu a „Vídeňský
Věstník“ (Vídeň VIIa. Mechitaristong. 5) ze dne
80. listopadu. — Přátelé, dokazajte, še dojem řečí
Hlinkových nebyl probavý, že dále s plným soacitem
vzpomínáte bratří utiskovaných a svláště šlechetného
Hlinky. Stýkejme se s tímto nadšeným bojovníkem
aspoň prostředečně — dopisy, novinami. Kdo na něho
dopisem vzpomene, činí dobrý akatek, jeko by vězně
navštěvoval. A Hlinkovi ovšem nejde o vlastní osobu,
ale výhradně o celý utiskovaný národ. Ale nebadon
písemné vepomínky, zasílané na adrossu jeho, také
nepřímým důkazem, že jeou nám drazí Slováci vůbec?
A to bude jistě hojivým belsámem pro rančné srdce
trpitelovo, pozná-li i v žaláři jakýmkoli zoůsobem,

de nade, nadšení pro Slováky trvá dosud v míře neztenčené.

Bealistická proroctví majísmutnýosud.
Masarykova „Naše Doba“ měla za to, že arci
biskup Kohn vrátí Be z Říma bez trestu — což
by bývalo ovšem velice vřelý“ přáním našich
přítelički — a ejhle! — aklaplo prorokovi. Teď zas
prorokovala „Naše Doba“, že ve sporu bonnakého
professora theologie Schrórs: 3 bard. Fischerem
vláda „jistě asi“ dá se na stranu kardinálovu.
Zatím však již deset dní před vyjitím toho pro
roctví vláda rozhodla ve prospěch Schěraův. Tadíž
to „jistě asi“ zůstalo zbožným přáním — již po
skutka. „Jistě asi“ co srdce rádo má, tomu snadné
uvěří.

Cesty terroristů bývají rozllčné,
někdy na pohled i zcela zdvořilé. Socialistický štáb
v Praze potřebuje nyní mnoho peněz. Zvýšeny
organisační příspěvky — ale to Samo ještě nepo
může. Proto jest potřebí, aby platili ješté ti tolik
tepaní „měšťáci“. Socialisté tedy prohlašojí: „O
vánocích na stůl každé rodiny, dům od domu, byt
od bytu musí býti položeno „Právo Lidn“. V kaž
dém čísle bude blanket, jehož vyplněním může se
každý přiblásit za odběratele. Na nikoho nemá
být vykonáván žádný nátlak, nikdo nemá být k ni
čemu donucován. Jenom s těmi chceme počítati,
u nichž najdeme dobrou vůli a kterým schází je
nom případné upozornění, aby vřaděni byli do
počtu našich odběratelů. Soudruhům nepřipadá
žádná jiná úloba, než aby každý ve svém obvodu
25. prosince „Právo Lidu“ rozuesli a potom ještě
jednou obešli byty, do nichž list dali, a vysvedli
buď kladné nebo třeba zamítavě vyplněné při
hlášky.“ — Každý, kdo ví, jak provádějí socialisté
skutkem svoje na pohled nevinné tužby a návrhy,
pozná hned, kolik uhodilo. Zde mezi řádky může
ee čísti zřetelně, jak nechtějí radí prováděti ná
tlak. Bude se chuditi i do těch domácností, které
důvěrníci rudíznají jako zásadněprotisocialistické,
A tyto domácnosti že nechtějí socialisté donuco
vati k placení výpalaého? Prý — dle prohlášení
— na nikoho nemá být vykonáván žádný nátlak,
ale — byt od bytu musí se položiti „Právo lidu“.
A pak nastane druhý inkvisičníakt — vyzvednou
se přihlášky, vyplněné buď kladně nebo záporně.
Radí exekutoři dostanou tak do ruky pisemný
sernam těch neposluchů, kteří si i přes dvojí ne
vítanou návštěvu zachovají kus svobody. A pak
běda! Ví se přece dobře z voleb, jak dovedli v
Praze socialisté bezky určitě napovídati, co třeba
činiti vůči živnostníkům, kteří veblesovali se 80
cialisty. Ovšem že terroru Bocialistického lidé té
měř Šmahem se bojí — a tak valná část pokoj
ných občanů raději úpis podepíše. Aby byl po
koj... Málokdo tak umí ničiti existenci lidí ne
pohodlných, jako to činí rudá armáda. Mladočeská
Praba má se nyní nač těšiti. Jak patrno, tpode
přela její „svobodomysloá práce" svobodu v Praze
pramálo. Královské město sténá těžce pod bičem
terroru.

Katelictví ve Francii v rozkladu?
Ministr- Briand chtěl „čistiti“ ve školách dále;
pokusil se odstraniti i ten malý počet učitelů ná
boženství, kteří fakuitativně působí na lyceích.

Proto vydal rozkaz radám lycejním,abyprohlásily,jak sondi o potřebě učitelů náboženství. A — od
povědi jeho touhu zklamaly. Skoro všecka lycea
prohlásila ae proti odstranění učitelů náboženství.
— Ve Francii jest jen potřebí lepšl a účelné or
Ganisaceutiskovaného katolictva; postup jeho bude
pak zabezpečen.

Oprava kalendáře v Ruska. Když
papešská stolice v XVI. století, dbajío vědeckých
poznatků, opravila juliánský kalendář, neznal fa
natismus pověrečných pastorů německých mezí.
Vyčítáno papežl i rouhání. Naposledy však j pro
testantětí Němci poddali se prouda odůvodněného
pokroku. Leč ruská trojka jede v takových pří
padech až příliš zvolna. Nyní teprve možno čekati,
že přestane zbytečné matení dní v měsíci, jež se
v Rusku jinak počítají neš u nás. Carské komise,



ustanovená k opravě dosavadního juliánského ka
lendáře, dokončila své dílo a odevzdala svoje vy

vání k prozkoumání a schválení 6v. synoda.
ak se mé za to, bude měsíc únor příštího roku

zkrácen o 13 dní, tak že roský kalendář so bude
sbodovati s naším od J. března 1908. Takový ra
dikální, s počátku ovšem hodně nesnází přivodící
tez jest již konečně natný. — Teď jen jde o to,
bude-li se gážistům vypláceti plat na březen o
pravdu o 13 dní předem, bude-li Be zkrácený
únor počítati za celý měsíc vězňům, pošle-li se
předplatné časopiaům opravdu o 13 dní předem,
a nebudou-li vojáci po zmisení těch třinácti dní
„naslubovati“. Bude-li v těchto případech rozhod
nutí vlídné, pak zajisté změna kalendáře bude
dosti veselá. Ubohý únor! Jest nejchudší mezi
měsíci; k tomu každá tři léta uberou mu den —
a teď v Rusko scyrkne se následujícího roku skoro
na polovičku.

Chadák Hilsmer! Aby so křesťanský
lid ještě lépe přesvědčil, že vůdčím kruhům ži
dovakým jedná Se o nezřízenou nadvláda, o chrá
nění židovských provinilců vším způsobem, o to
se starají Bvojí nezřízenou agitací sami. Kdyby
Hilsner byl učjakým mučedníkem za svobodu,
slavným spisovatelem nebo bývalým vůdcem po
litieké strany, pak by se málokdo pozastavoval
nad tím, že souvěrci chtějí bo chrániti, z vězení
mu pomoci. Leč přece známo a dogvědčeno jest,
že Hilsner již před obviněním z vraždy nedělal
svým souvěrcům žádnou Čest, a že slušnější žid,
který jej znal, těžko by mu byl podal ruku. Když
však vyřčeno obvinění z vraždy, najednou židov
stvo v svorném šiku vzalo věc „mučedníka“ Hils
nera za svou. Israelský tisk fanaticky hanobil ty
lidi, kteří vůbec se odvášili tvrditi, že Hilener jest
vrahem. A když i druhá porota Hilsnera odsoudila,
přemýšleno dále, jak „chudáka“ vysvoboditi. Pra
cováno, aby se přelíčení konalo potřetí; div že
ještě nežádali židé, aby bylo dovoleno jim sumým
„nejspravedlivější porotce“ jmenovati — kteří by
„chyby“ dřívějších oděinili. Vypsána cena na „vy
pátrání skutečného vraha Hrůzové“, poněvadž prý
Hilener tvrdí ... Ano, protože sám Hilsner tvrdí!l
To se přece ví, že Hilaner nebude avědčiti proti
sobě. — Židé by mobli býti rádi, kdyby ee o
Hilsnerovi docela mluviti přestalo; mohli by se
Bpokojiti s tím, že roztrpčení, jež silně kvasilo

Bos neapravedlivým a (fanatickým stranníkůmilsnerovým, konečně se značně uklidoilo. Ale —
Židé ve své zaslepenosti musí a musí ua odbytou
aféru npozorňovati; nejširší veřejnost musí znovu
se dovídati, že vůdčí kruhy židovatva považují
stále věc Hilanerovu sa záležitost všech souvěřců.
Poněvadš vědí vyní, že by se Hilaner před po
rotou novysekal ani potřetí, chtějí „ubožákovi“
pomoci způsobem ješló sajímavějším. Vídeňský
advokát dr. Bedřich Elbogen uveřejnil otevřený
list na adreseu Jeho Veličenstva, prose panovníka,
aby u příložitosti svého jubilea dal Hilenerovi
milost. Současně jsou připojeny letáky s výzvou
k podpisům. Letáky ty rozšiřují židovsko-německé
denní listy v celém Rakousku jako přílohu. Tohle
už jest přece přespříliš — takovým veřejným, vy
zývavým způsobem činiti nátlak na mocnáře. Coš
již vrah Hilsner neobdržel milost tím, že se ne
dostal na šibenici? Proč najednou umlká israelský
hlas o potřebě třetího soudu a z nedostatku jiných
prostředků aspoň prosí o milost sprostému zločinci?
Má míti enad vrah židovský zvláštní výhody oproti
vrahům z křesťanské krve zrozeným již z té pří
činy, že jest žid? Tytéž listy židovské, které
dříve tolik velebily rusko-židoveké krvavé zákeř
níky, které pořádaly štvanice proti raskému po
kojnému lidu, najednou jeví náramný soncit. Od
Maďarů jest barbarsky utiskován celý slovácký
národ, nejšlechetnějsí jeho synové jsou vláčení do
vězení. Starají se židovětí poblaváři aspoň trochu,
aby takové násilnosti, páchané na lidech nevinných,
přestaly? Ne — židé zvláště v Uhrách sami jsou
pracou rakou utiskovatelů. kdyby židovutvo moblo
nyní dokásati scela světle, že Hilsner byl vlastně
odsouzen nevinně, pak bychom ge takové žádosti
nedivili. Ale — žádati spontánně, tak houfně milost
pro sprostého sločince, který již před velikým
svým proviněním byl samému tidovetvu.na obtíž
— to uš jest přece něco zvláštního. A bned
otevřený list na samého císařfel! A to v době,
kdy národ náš proti velikým útiskům Němců, jimiš
trpí celé národní těleso, adresauje otevřené listy
nejvýše příslušným ujinletrům! Zvláštní náhledy!
Národní učedníci Hlinka, Jariga, dr. Šrobar
mohou trpěti dále; ale vrah Hilener, ten zaslouží
milost! Zkrátka židyvášeň. zaslopuje. Mojí však
věděti, že takovým způsobem posilojí hnutí anti
semitaké sami.

echetný viastemee. V Katlině zemřel
B7letý sládek Fr. Bergm, vlastenec ne ústy, ale
skutky. Ústřední Matici Škol. odkázal 16000 K,
Pošumavské jednotě 12000 K, spolku pro ne
mocné plicními ohorobami 4000 K, čeaké dětské
nemocnici v Praze 5000 K, galošil nadaci pro
kariínské chudé v obnosu 10.000 K, atd. Čest
budiž památce jeho.

Hostiná Amerika najednou následkem
finaoční krise stala se nehostinou. Průmyslové
zárody savřeny, statisíce dělaictva bez práce.
Evropští vystěhovalci valem hrnou se spět do
Evropy. Dopravní lodi a železaiční vlaky
hou obsábnonti ty obrovské zástupy. Na slezském

nádraží Bohumínském odehrávají se přímo zuřivé
boje mězí vystěhovalci o kousek teplého místéčka.
Pod širým nebem ve vší nepohodě atojí tisíce Čo
kajících ne další dopravu do vlastí.

Bchodok liberecké výstavy činípůl
milionu korun. Garanční fond obnášel 2 mil. korun.
— Když se chystala jubilejní výstava v Praze,
Němci snažili se ji poškoditi. Nepovedlo se, pro
slulá výstava měla výsledek atkvělý. Německá vý
stava od nás nespravedlivě tupena nebyla, náš
národ jí nekladi překážek — a přece celá ta
sláva dozněla v mollové tonině. Také důkaz, jak
neprávem Němectvo v Čechách pohlíží s patra na
náš národ. Uspokojivý fioanční efekt výstavy se
nedostavil ani za značné sončlonosti jiných Němců
rakouských, ani četoými návštěvamiNěmeůs říše.

Smutné vámoce nastanou, zdá se, české
mu Školství ve Vídni. Spolek „Komenský“, který
tou dobou vydržuje látřídní Školu obecnou a
jednu obecnou jednotřídku, jakož i 2 opatrovny
a 8 jazykových škol, sobavou pohlíží do budouc
nosti. Krásný zájem, který se jevil o nedávné
Jubilejní slavnosti, která přinesla spolku 4 nové
zakládající a celou řadu členů činných, pojednou
ustal. Spolek už dosnd nucen je obraceli se
zvláštními listy na českou veřejnost, které po
slední dobou zůstávají z valné částí nezodpověděny.
V tomto měsíci bývá vlastenecká raka lidumilů
otevřena nejštědřejí; proto dovfáme, že Česká
veřejnost nepřipastí, aby tato doba skončila pro
české školatví vídeňské pohromou. Vítány jsoa
sebe menšl dárky a ovšem také adresay těch, na
které mobl by se spolek „Komenský“ (Vídeň
V.—1 Margaretenstrasse 100) s úspěchem prc
sebně obrátiti. Složní lístky zašlou se na požádání.

Z rescluce mistrů pekařských, shro
mážděných v kolínské Sokolovně dne 24. listopadu
t r, vyjímáme toto: Jako výrobci protestujeme
proti soustavnému zdražování všech životních po
třeb, které se provádí většinou způsobem nmělým
buď celní, obchodní aneb daňovou politikou, aneb
soukromou spekulací jednotlivých kartelů, speku
lantů a barsiánů, což vhání malého výrobce nutně
v náruč bídy, an týž na základě své skrovné bo
spodářské prosperity postrádá těch prostředků, aby
se levným zbožím na delší čas zásobiti mohl a
napotom v době stoupání a drahoty cenu svého
výrobku a vysokou cenou materiálu v soulad
uvésti nemůže. Proto shromáždění žádá parlament
a vládu, aby neodkladné předsevzaty byly kroky
k nápravě těchto neutěšených poměrů a odvrá
ceno hrozící nebezpečí hladu a z toho pak vyplý
vající bouře občanstva, které již dnea na mnobých
místech propukajl. Jako radikální prostředek k
odstranění tohoto zla považujeme otevření hranic
na přívoz, a zákaz vývozu obilin potad, pokad
tyto vysoké ceny a nedostatek obilí potrvají. Aby
chom se sebe avrbli odinm zdro žovatelů, vyzýváme
naše pp. kolegy, aby Be všude houževnatě domá
hali toho, aby ceny výrobků našich dle 5 61. ž.
ř. úředně byly upraveny. Nebademe aspoň lidem
napotom považování za jeho škůdce a sami budeme
chránění přednásledky těžkých někdy přímo ztrát,
an i dle š 61. ž. ř. na určitý výdělek nároky míti
musíme.“

Dobrý keřem. Soud ze Spljeta v Dalmacii
oznamuje, že se jako svědci dostavil arcipraděd P6latý,
jeho syn 74letý, vnak BOletýa pravnak xéletý, který
přinesl j svého dvouletého syna. — Svědkové tito
přišli ee Zsgorja do Spljetu pěškyl

Skvrny, shledané na šatech po dešti, vype
reme z látek neosoleným odvarem fasslovým. Na 4 litry
vody bere se půl kilogramu bílých fazolí, jež ne vaří
bodinu. Látka se omodí v odvara nemydlená, vypera
se, v měkké vodě vlažné ae vyméché, lebce vyždímá
s na ruba se vyšehlí. — Ovocné okvrny s těla smizí,
jestliše příslašné místo umyjeme podmáslím nebo ky
selým mlékem.

Hálo známá příčina „vymranuti“
fetele. Mnosí bospodáři vi nepovšímnou, že jetel,
Jestliže je řádně upasen, t. j. dobytkem důkladně
ušlspén a uúhučlen, novymrná v té míře jako jetel
nespasený. Na podsim všady leší po polích hromádky
bramborové natě, slámy atd, pod nimiž ahromažďoje
se maošetrí škodlivého hmysa vůcho drahou, klerý sde
hodlá přezimovati.Krtkové, hledající potravu, vyslídí
hmys brsoa proryjí dotčená místa skrz na skrs tak,
de ani 1 cm" nezůstane nedotčsn. Totéš možno pozo
rovatí na jetelištích nespasených, v nichf hmys na
léaá prozatímně ochranu a výšivu na simu. Krtkové,
ješ přirozeně jen tam nejdeme, kde je pro ně doati
potravy, proryjí jetel.šté ne ;ovrobu křížem krážem.
Mladý jetel vyhání své kořeny mělce pod povrchem.
Rytím krtci poraní kořínky u protofe doba vegetace
skončile, nemůže jetel náhradných kořínků vyraziti a
vyhyne. To bývá tedy ton úojčastější přičínou vypi
morání jebolů, čemuž možno zabřániti pilným opásé
ním jetelišť; lepším prostředkem ještě jest jetelišté
těžkým válcem uválet.

Mořské výzkumy. ProfesorAgassisarořej
nil svo,
ckého

so diví tvorové v moři ašpo jistou hloubku,ne bloaběji neš 171 sábů pod hladinou. Dále následuje říče
neprosté smrti, ješ sahá aš po vrstvy 50—60 sáhů
nade dnem mořským. Zde znova poĎínají so úkazovati
šiví tvorové. Ustrojí těchto uvířátek a rostlinek je

n přizpůsobeno ohromné tíši vody, kterou je jím
Palčlkné Sure šiví utreje.

soud v Bruaěvikuodsoudil tamější | to
várníke Bicich strojů R Lehmanna pro přečin
zákona o ochraně známek klamivým paděláním

původních Singerových šicích strojů k peněžité
pokatě 1000 marek, náhradě 9000 marek a k od
stranění besprávného označení, pokod se týčo
k aničení strojů ozoačením tím opatřených. Proti
tomuto rozsudku Lehmancem podanou revisi sa
mítnul oyní i trestní senát říšského soudu něme
okého ma návrh Singerovy akciové apolečnosti
jako neodůvodněnon a potvrdil z plna rozandek
zemského souda brunšvického.

Vyunamenání oisimy. Naletošnívýstavě
v Braselu bylo Akciové svíčkárně a voskárcě
„Monopol“ v MI. Boleslavi za její tamtéž vysta
vené výrobkyudělenonejvyššívyznamenáníasice
čestný diplom a zlatá medaile.

Doplňovací volby členů a jich zá

stapců do odhadní komise pro osobnídaň s příjma odhadního okresu krá
lovéhradeckéhe konají se: pro I. volební
sbor na den 3. ledna 1908 a II. volební sbor ns
den 7. ledna 1908 — vždy od 9 hod dopoledno
až do půl 1. hod. odpolední. Každý oprávněný
volič I voleb. sboru může voliti 2 členy a 2 zá-
stapce a volič II, voleb. ab. 1 člena aLzástapce.
Volba konati se bude v etni č. 4, berního referátu
v Hradci Králové, v domě starého Rudolfina čp.
186/187 a bude ji říditi c. k. fuaoční tajemník
Josef Čečil. Podotýká ee, če zrolen může býti
každý, komu v r. 1907 ogobní daň z příjmu ulo
tena byla a zanesen jest v sesnamu voličů. Dále
se připomíná, že se volby konají výhradně úřed
ními lístky hlasovacími a to zvlášť pro členy ko
mise a zvlášť pro jich zástupce. Oprávnění voličí
mají hlusovací lístky, řádné podepsané, buď osobně
aneb prostřednictvím legitim. zástupce v místnosti
volební a v bodinách vyznačených volebníma k 
misaři zároveň u voleb. legilitnací odevzdati aneb
řádně podepsané listky hlasovací i 8 volebními
legitimacemi včas (dříve jiš) do volebního města
pod adresou volebního komisaře zaslati. Nedosta
tečně frankované aneb nefrankované zásilky s Ilatky
blasovucími nebudou přijaty. Konečné ae podotýk:,
že z nynější komise následkem projití fankční doby
vystupují, však opět zvoleni býti mohou: Členové
[ sbora: pp. Viktor Collino, ola. rada atd. a Jar.
Červený, továrník v Hradci Králové. — Člen II.
sboru p. Jalina Kuse, c. k. dvoroí fotograf atd.
v Hradci Král. — Zástupci členů IL.abora: pp.
Jindřich Jelínek, mydlař v Hradci Král, a F. V.
Fiala, obchodník uhlím na Praž. Předměstí. —
Zástupce členů II. sboru p. JUDr. Al. Zimmer,
adrokát v Hradci Králové.

Obcená jeduota eyriilská zvek valné
hromadě na 19. prosinec o 6. hodině v místnostech
„Křesťanské Akademie“ v Praze I. (Řetěsová ul.,
roti c. k. dívčímu paedagogiu). —-Program: 1.

mí protokolu o poal. vsiné hromadě. 2. Zpráva
jednatelská. 3. Zpráva účetní. 4. Volba nového.
výbora dle $ 13. stanov. 5. Volba revisorů účtů.
6. Návrh na směna stanov. 7. Volná návrhy. —
Nesejde-li ve dostatečný počet členů o 5. hodině,
bude valná bromada zahájena o půl 6. bod. Čle
nové diecésní jedovty cyrillské jsou zároveň členy
jednoty obsené. — V Praze, 10 prosince 1907.

erdinand Lehner, předseda.

(Zasláno).
Ve veřejné protestní eohůzi pokrokového kleba

v Sokolovně dne 6. prosince b. r. tvrdil jscm proti
výklsdu p. dra. Klampara, še semuká dkolní
rada dádela od adejší okr. školní rady a obsostho
sestupitelstva pouze vyjádření jen o spojení obou ohla
peckých škol zdejších pod jednou správou. Na tomto:
tvrzení sstrvávám přes opačný výklad p. prof. Mareše,
Jjemžprohlašoval proti mně,že viděl dvé listiny, jednu
o školách ohlapeckých a drahou o školách divčích.

2 prohlášení mého tedy vysvítá, do cslý boj o
řebolní učitelky byl katolickému obyvatelstva
vnacen vlivy, které dnes popírají všecka vínu ma.
rosvíření této otázky. Nemusíme ne lekati boje, ale
přálí bychom si otevřenost a přímost od svých od

půroů. nejména od těch, kteří nám nesprávnosti předanají.
V Hradci Králové, 12. prosince 1907.

Dr. Fr. Roy.

Východočeskému Ubzera. Vposledním
okamšíku čteme vaše upozornění, očemprý nepíšemeo.
Proto zas upozorňujeme my, še to vyšetřování děje
se právě ma úřední dádost kněžstva ©A tohlo zas no
píšete vy.

Přátelé! Bliží se: konec roku.
Proto prosíme, aby byly co nejdřive za-
praveny všecky nedoplatky za „Obnovu“
a „Časové Uvahy.“

Zaplatte Hined! Ušetřítenám lak
mnoho práce s nemilým upomínáním. Kdo
odkládá, lehce zapomene.

Kdokoli si ponechal „Zrcadlo po

dlužného obnosu, nechť též bez meškání
vykoná svoji platební povinnost!

Adrsinisír Obnovy“
(a „Čas Úvak.“



Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 7. prosinos 1007 1

i [nos K 18:00—1920, dita K 17*40—17-80, ječmoBoK 11 20—12'00, prosaK 00 00—00'00, vibv: K 14-—
=——, brahun K 0000 ———, oea K 820 —740,
čodky K 36—40—, jahel K 09 00—00—, krnp K
00:00—0000 bramborů K 840—000, 1 hl jetelového
semene bílého K 138-— ruského K —00——— ge
mínka červ., 8100—110'—, 1hl. jetelového ———
máku K 44—46'00, IněnéhosemenoK 09 —00—, 100
kg žitných otrub K 1403—16—, 100 kg pleničných
otrub 1300 —14—, +:kg másla čerstrého K 32-20
—240, 1 kg másla převařeného K —n0
1 bg sádla veprovoho K 176—18i, 1 kg traroba K
©33—0"40, i vejce K 007—0'08, 1 kopa okurek K 0 —
000, 1 kopa zelí K 300—400, 1 kopa kapasty
K 100—4 00, 1 hl otbule K 480—500, kopa drob.
zeleniny K 100—300, 1 pytel mrkve K 000—-000,
1 bečka hrašek K 0:0 — 00—, 1 bečka švestek
K 00—0'0, 1 bl jablek K 8:00—60-— Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 7. prosim. 1907 odbývaný

„přiveteno bylo: 1) obilí: pšenice 188 hektol., žita
217 ječmene 178, ovsa 147, prosa 0, vikve 0, bra
ahu 1, čočky 00, jabel 8, krap 10, jetelov. semínka
6, lněného semene 0, máku 3. — 2.) Zeleniny:
selí 66 kop, okurek O kop, kapasty 32 kop, cibu'e
18 bl, drob. zeleniny 100 bl, mrkve 28 hl,
brambor 65 bl, saláta 00 kop. — 8) Oroce: jablek
36 hl, hrujek 6 bl, švestek. beček U. — 4; Drob,

dobytka: vepřů 7 kneů, podarinčat 456 zasů, kůzlato kusů.

Nelekejte se
vydání, spojeného 8 výzdobou
vánočalho stromečku. — Za
ceny značně snížené nakou
píte překrásné avíčičky, aví
cioky a roztomilé kovové
ozdoby. v závodě Josefa
Jelinka, mydlářena pod
slci a přeavědčíte se, že není
13 příčiny obávati se

drahoty. ::

Vánočnía
a novoroční
dárky,

toiletní kasety
fotogr. aparáty

be upadající koupí katdý velice levně a
aalidněo akáná P j

droguerii===

Jana Vaňka
V.KRADCI KRÁLOVÉ,proti Grand-Hotelu.

CL. nabídky vyprošuje si usavřené
B B nešč. „orohýdomov20" I

poste rostante Přibyslav u Mém.Brodu.

000000000 000000000

Za místo

hospodyn
nejraději na faru,
s lepší rodiny, dob

tiché povahy.

( dívka
kachařka,

Legitimace| un
de důvěrnýchschůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

B „dystati180lovně

1Běkogstéimttottntradě-rié“

KJARUŠEH4 Sřols
* BRMO=

Triumí sezony!
Ghoeto-li poříditi stálou zábavu,

chcete-li aby ta zábava byla dokonalá,

chcete-li aby reprodukovanábudbabylazvučná,

Chcete-li aby vyvozovanýspěv byl čistý,

Chcete-li míti radost ničím nerušenou,

Chcete-li býti úplně spokojen —zkrátka

chcete-li míti stroj naprosto bezvadný,

pak koupíte si jen náš

gramofon
„OREL“

Orl“"„ [6 má vkusnou úpravu a květinový trychtýř,

0 |“„ [6 má skoro nezničitelný eilný stroj,
tí má odbornými časopisy uúsnanou nej

„Oral zvučnější zvukovku,

daj
psoT0V| má technicky bezvadné zvukorámě,

0 |“9 [6 má proto la“odný, ploý, sytý hlas,

„„[ralé není žádný tuctový německýfabrikát,

„rl“ je stroj ideálnědokonalý.
Nejlepší příležitostný a vánoční dar.

Každť (kdo osobně přišel stroj koupiti, všdy koupi.

jen „ORLA“, jakmile jelyšel jeho krásný přednesl

Žádný jimý stroj v téše- oeně-Váe-tal: neu
spokojí jako „OREL“. Věřte odbornické radě a
kupte si jen značku „OREL“.

Cena K (BO-—franko I s beodnou
kamkoliv.

Při hotovém zaplacení přidáme 3 oboustranné
plotny. Dodá Vámjen firma

K.Jarušek a spol.,
-© první český a největší

odborný obchod mluvícími strojí na Moravě,

Brno Velké náměstí č. 6.
Žádojto „Jaraškovy Bezody“

Nejlepší
vánoční dar!

Objednejte včas, před
vánocibude. jistě

"4 jde

©
da

velké

U. F. LA

Ferdinandova tř. 48.

86.

franko.
Nejnižší měsíční

splátky.

u
——

oING

jež koapiti lze ve

| m.
ZV

= Co

obrazy

NGHANS,

LROVÝ

všech našich krámech

ER Co.



ú nejlepší jakosti, tudíž
nejlev. koupíte u fmy VIKTOR ČEJKA,

sklad uhlí a dříví
vwPlotištích u Hradce Král.

ORP Též doporučuji svůj h jně zásobený sklad
dříví palivového,měkkéhoi tvrdého. ij

denně co přídavek dožrádla jen za 1 haléř
pravého

pícního vápna
„v | Prasátka rostou

nláří očividně, kdyžte zoačkou J 8 jim bospodyňka
přidává| pravi

de'nědoším SE“ světoznámého pravého

pícníhovápna "B Hospodář“se značkou 3

Učiňte proto malou skoréka s přesvědě:te
te, de bez „pícního“ to dále nejde! | 6 kg plom
bovaný balíček za K 2— nefranko, 26 kg stojí
K 6—, bo kg K 1125, 100 bg K 22—. Při

větší objednávce zvláštní ceny.
Družstvo„Hospodář“vMiloticíchn.Bodvou.

DO BUUBEAEBU

Obce právo a M00.
hospodářských, lesnických a j.

Sestavil Pilip Knopf, c. k. okres. tajemník.

Druté až na nejnovější dobu doplněné vydání, tak
zákon domovský atd. — Cena 2 objemných svazků

K 14, váz. K 16.

Praktické této knihy seřaděné v abecedním
pořádku nolze starostům našim postrádati, neboť
každé nařízení, zákon atd. hravě se najde a tím
mocho námaby i času Be uspoří.

1 z Návod k sepisování
Úřadní podání. listůživnostenských,

smluv, kvitancí, plnomocenství, žádostí. Poučení
o eměnkách a pozem. knihách. Napsal J. Keller.
Cena 40 kr., váz. 60 kr.

doplněnýŘád živnostenský Š2Piiní
vější dobu. Cena 60 kr.

Vzorný dopisovatel,čt
dopisů soukromých i obchodních. Mnoho Bet
vsorů. Cena 2 al. 20 kr.

I. L. KOBER v Praze, Vodičkova ul.

sávod umělecký a papírnický,

doporačuje

Madony a Krista,
obrazy a zrcadla všech možných
druhů, moderní rámce, sochy, sto
jany na fotografie a nejrůznější
dekorační o

a umělecké ©
předměty. w

Výroba rámců a zarámo
vání obrazů ve vlastní

dílně.

/ ©00
© 6 psacíakreslicí potřeby.

Skvostná alba a památ
miky, kassety dep. papírů,
modlitební, obchodní a.

obrázkové knihy.

Hry, kalendáře, "mg
a vše do obora toho spadající zboží.

Největší výběr dopisnic.
Velký výběr, levné cen

a vždy solidní obsluha.

VDOVA
osamělá, z lepšírodiny,řádaj obesnalá
v domácích i bospodáfekých právech, hledá

přiměřené místo u oteršího pána ma faře.

Laskavé nabídky vyprošaje sí pod snačkon

== „Wdova“
do administršcs t. 1.

* * *

Rozšiřujte

Časové úvahy!
E

OP“ Svůjk svému!=

Rudolf Váňa
v Movém Bydžově,

náměstí a Chlumecká ulice,

doporačaje svůj hojně zásobený

obchod přírodním vínem,
lahůdkami, konserv. rybami,

sýry, cizí uzeninou, nejjemněj= |

„šími likéry, koňakem atd.

Moderní pražírna kávy.

MC
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Skladiště. Eskont směnek a faktur. (Směnárna.

m | Záložní úvěrní ústav |
ě v Hradoi Králové.a 

Vklady napohledPoukázky4. odednevloženído dnevybrání. 
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Naše vyhlídky na nejbližší volby.
(14) Na důvěrné schůzi dne 10. t. m. byl

též referát o volbách do sněmu království če
ského, k němaž — kdyby čas byl nepokroéil
a třetí referent čekal — bylo by velice za
jímavýma velepoučným bývalo zapřísti debatu
o vašich vyhlídkách na volby do zemského
sněmo vůbec a v jednotlivých volebních okre
sícb zvlášť. Měli jsme ta důvěrnoíky ze všech
konců diecése a byli bychom slyšeli úsadky
rozličné. Badiž tedy dovoleno, navázati na tent3
předmět v „Obnově“, jež zajisté ráda otevře
sloupce své aspoň k žurnalistické debatě.

Já se na sitaaci naši v tomto směru rů
žově nedlvám, vycházeje Be Stanoviska, že 86
může ona zjepšiti jen tenkráte, jestliže se si
tuace protivných stran zhorší. Tuť přece jed
noduchý fysický zákon o váze těles. Je tomu
does tak? Mám na mysli ovšem venkov, kde
jsounašimisonpeřiagrárníciasocialisté.Obilí
platí, dva rolníci sedí v kabinetu; což divu, še
agrárnické listy hledí toho využitkovati, a že
výsledek tento připisují své organisaci, a že
toma věří rolnictvo, která zapomíná, že v 4
grárních klubech nedělají se ceny obilí, nýbrž
Da trhu světovém, ministři pak v zemi, kde
nedělají strany, resp. parlament, vláda, nýbrž
vláda strany, že nejsou vyzuameuáním pro
stranu, nýbrž její léčkou, čili pastí. Říkalo Be:
„Oaem dii oderunt, magistram fecerunt. (Koho
bohové nenávidějí, učinili jej učitelem.)“ A
v tomto případě mohlo by analegicky u nás
platiti: Kteroo stranu chce vláda přivést brzy
ku pádu, z tá vybere si ministry.

Kdyby křesťanští sociálové a agrárníci
zachovali si svou samostatnost a do vlády ne
vatoopili, mohli všdy provozovati oposici v čase

prbodném a nepotřebovali nechat do sebe buti při každé příležitosti od těch, kdož mi
nistry nejsou, ale rádi by se jimi stali. Lid od
jakživa věří těm, kteří jsou v oposici a více
elibují; a že je tak vychován, na tom je vinna
vláda, která myslí, že s jejím německým by
rokrsatickým, centralistickým aparátem vše

FEUILLETON
Domokratický sběratel.

(3) Pan ředitel rozsáhlých statků hraběte Stein
burka měl srdce velice demokratické, ačkoli to
„málo na sobě pociťovali ti úředníci, kteří se s ním
stýkali čistě úředně. Kde všsk pan ředitel Sebral
něco dostal, kde mu byla prokázána pozornost
tučným dárkem, tem télo srdce jeho láskou ik těm
nejnižším, Ten lev, který se uměl tolik rozkřiko
Yeti i na dost veliké pány, choval se jako berá
„nek k lidem prostým, kteří dobře vypozorovali,
jakou hlavně zdvořilost pro sebe žádá.
. Pan otec Melka byl nájemcem panského
mlýna. Bodrý mlynář shledával se 6 ředitelem až
"příliš često. S počátku zval Sebrala k různým
slavnostnějším příležitostem sám, hostil ho jako
knížete — inu pro dobré oko. Sebral ušlapal si

„kidyllickému zákoutí pohodlnou cestičku. Koždou
„chvíli příšel moudfe a důležitě prohlížet, kde co
vadí — obyčejně dvě hodiny před obědem. A
prášek už při zahrčení kočáru v duchu nadával,

(CO de zas musí k vóli vzácnému hosti neběbat. A

kdyby aspo fen lakota dalnějekou diškreci [| Po
jidle s pe pltí z blahosklonným úsměvem ředitel
obcházel dvůr, problíšel chlévy, díval se na kur

(ník, zkoumal, jaká bude úroda na zahradě, +Ale
to máte pěkná kuřata! Takový druh posud ne

mám.« — Rozumí se, že po tskové pokloné pan
otec musil aspoň jedno kuře dáti darem.— »Ajaj,

"to jsou pěkná bouseta! No — není divu, tady
"mohou mít všeho dost. Kdybych jen taková měl|
"Pro jiné veliké sterosti člověk zanedbává svoje
vlastní.« — A už dvé houssta přestala po dvoře
capat.— +Hm, tyhle hrušky jsou dobré k uscho
vání na zimu. A už se mohou Česst, jek pozo
ruju, viďte, pane otčels == Znalecký rozhovor

*končil praktickým čísem. Pan otec ulehčil stromu
. © polovici úrody, Sebral odvášel si na kočáře
"pytel...

— l

stojí a padá, nedávajíc jednotlivým národno
stem, co jim po zákonu Božím i lidském, do
konce i po základním zákoně státním náleží.
Za dnešních okolností nedá vláda ani křesťan
ským sociálům katolickou uoiversita, sni ne
splní českým agrárníkům jich národní poža
davky, prení k vůli liberálům, druhé k vůli
německým nacionálům. Proto se obě tyto strany
ve vládě opotřebují, jako kdysi němečtí kon
servativci, jako Staročeši a jako Mladočeši; u
faktický efekt nebode jiný, než ža si také
chvíli povládnou, a že ae několik předáků do
stane do ministerstva, nebo do vysokého stát
vího úřadu. To lid prohlédoe, začne se od nich
odvraceti a bude popřávati sluchu těm, kdo se
mo budou představovati v národních poctivi
cích, třeba to byli rytíři z Hubáčova,

Proto organisujme, ale nenamlonvejme si,
že hodina vaše padla 1. února 1908. Snad je
do ní pět, svad ideset let, ale hodina ta přijde
a rozhodně dříve, než agrárníkům v jich boji
proti Mladočechům, protože tito měli přec jen
široké vrstvy národa za sebou, kdežto agrár
nici mají jen blok zámožnějšího roloictva, sor
Ganisovaný v okresních zastapitelstvech

Áni o 80c. demokracii není možno říci,
že by byla tou dobou v úpadku. Je tu sice
ponižající, če se tak silné strany nikdo nec
ptal, chce-li býti zastoupena v kabinetu, ale to
právě na vevek jí prospívá, protože může vždy
v novinách blásati: Ještě nepřišla hodina naše!
Ale sociální demokracii zabije něco jiného, a
to je ona sama svým utopistickým, nemožným
programem. Kdyby socialističtí kandidáti jen
desátý díl splnili, co v době voleb alibovali,
mohli by s oimi jich lidé býti spokojeni, ale
oni ze zásadního svého programu, jeuž je dělí
a věčně od ostatní občanské společnosti děliti
bude, nesplnili a nebudou moci splniti ničeho.
Co jako vymoženost svou vyhlašají, toho by ae
bylo pracaojícím třídám dostalo i bez nich A
sice nejako požadavek internacionály, ale jako
požadavek času, zvlášť když ostatní strany
zpravidla i formálně je předejdou, jako se
etulo se starobním pojištěním dělnictva. Pra
cující lid svým časem pozná, že byl nesmysl
= — —

Panímáma često hněvem se necítila. »Víš co,
nezví ho letos na posvícení; snai porozumí, jak
máme rádi takové dlouhoprsté návštěvy, takovou
prajskou dobrotu.c

»Jos, mávl rukou pan otec; sa pek bude
ten nesyta sekýrovat, až bych se musil vystěho
vat. Ty bo neznáš; on umí prohánět jinší lidi než
jsme my. To víš, těch jeho pět rozmazlených
dětí něco spotřebuje!«

>Teda mu po jídle aspoň nikdy nic z hospo
dářetví nenabízej;, my potřebujeme-pro své vlastní
ještě spíš.«

Po tomto rozhovoru za deset dní byla nu
cena hospodyné pořádati hostinu zas. Celá byla
hoěvem rudá. V prostřed oběda vešla do šalandy.
+To vám povídám, chaso, nic tomu bumbrlíčkovi
z hospodářství neukazujte, nikam ho nevoďte, Sle
pice, husy a kačeny pozavírejte. On je horší než
exekuce.«

Sebral vyšel po dobrém obědě na dvůr,

do domu. s»Přecebude nějaký úloveke, pomyslil

liké pece bochníky chleba. Jaká lákavá vůně!

jest nejlepší — z poctivé české mouky poctivě
pečený.«

Již jiš se drala na rty mládkovy slova: »Ale
někdo by nejraději chtěl taký poctivý chléb po

»Ba, však to dá dření, než si člověk na vesnici
kus takového chleba může ukrojit| Jinde nejraději
by jedli bez práce.«

»To je pravda«, opáčil řeč Sebral; svíte,
mladej, ted jsou na světě čím dál vělší ležáci, po
malu nebude chtít nikdo dělat. . . Ale — sbych
nezepomněl řeč — ty bochníky jsou výtečné.
poznám to už po vůní. No — jeden si vezmu,
Třebas tenhle krajní.c

To je těžká věc, jemnostpane, bochníky
nejsou moje a.. .«

nými sliby jen klamán, a to bude počátkem
konce mezinárodníbo socialismu.

Naše doba příjde, ale bude k tomu třeba
pejméně jednoho šestiletí. A až přijde, masí
nás najíti připraveny, abychom mobli říci:
„Jsme zde.“ Nyní, kdy živnostnictvo se počíná
organisovati, potřebovali bychom zvláštního
listu pro živnostolky jako aoli, aby seiv tom
směru nevyplnilo, jako dosud: „Kdo dřív při
jde, ten dřív mele.“ Budeme-li to my, či Mladc
češi, či národní sociálové, je dnes dosud ne
rozhodpato, ale sociolisti to jistě nebudou.

Církev a škola.
(M) Pokrokový klub v Hradci Králové

stará se svědomité o to, aby hradecké obyva
telstvo mělo zábavu. A věru zdá se, že jen
k vůli zábavě a svému potěšení, k sůli egraci
pozvali si sem na minalou neděli poslance říš
skóho, professora dra. Fr. Drtinu. Byla to
protostní schůze v Bále Sokolovny, totiž měla
to býti protestní schůze; vskatka to byla kc
mická scenerie, které se činně účastnilo i ně
kolik mladších členů professorských sborů ú
stavů královéhradeckých. Pánové ti, podobní
jsouce klientům svým tak v 11—1l4 letech,
smáli se vesele, vtipkovali, skákali do řeči
atd. Širší vrstvy do Sokolovny se nedostavíly,
takže to byla čistě pokrosářská společnost se
svými předáky, nezbytnými židy, trochem zvě
davých ženských a žaček nového lyce4, Pánové
čekali jistě něco jiného, proto byli v mrzaté
náladé.

Pan řečník pr.f. dr. Drtina ve své hla
sené řeči, přednešené oratorským způsobem
osvědčenéhoočitele,vyložilobšírně,co je církev,
jaké má záslahy, co je škola, spojitost školý
s církví, krátce řečeno přednesl stračné dějiny
Školství, kteroužto látku všichni posluchačijebo
od 10 let poslouchají. Přednesl věci relativně
správné, se svého slanoviska správné, vědecky
proskoumané a vědou odůvodnéné. Vážili jsme
si p. prof. Drtioy jako osvědčeného, zkušeného—

»Co a? Vždyť přece mne znáte a víte, jací
jsme s paaem otcem přátelé,«

>Hm — teda se půjdu zeptat.« Mládek se
nevracel nějak dlouho, Prašek střežil nápeč. +Ale
— jaké čekání,« rozhodl pan ředitel, vid, ho.hu.
Tenhle krajní mi dej do kočáru, víš, pěkně do
zadu do vyhloubeného místa zs opěradlo.

»To jo,« vyvalil oči prášek, =a pak dostanu
od mládka tskové tři lívance, až mi div hlava ně
uletí.« »No — kluku hloupá,« zabručel ředitel,
vzal jeden bochníček sám a v kočaře jej do zá
suvky zastrčil, Pak šel ještě pátrat po perličkách,
které se mu předešle tolik libily; ty nebyly
nikde.. . Stavil se v zelinářské zahrádce.

Zatím u pece bodně drsné domlouvání mlád
kovo. —

oVšak já to napravíma, poskočil si najednou
prášek. »Víte co, půjčte mi nůž.«

"A co chceš dělat, rarášku 2«
»To uvidíte hned.« — — —
Když Sebral dojel domů, poručil služce, aby

vytáhla tén bocbníček. Když se vrátila služka do
pokoje, sdělovala: +Milostpane, tsm nebyl boch=
níček, tam byl jen tenble malý skrojek.«

sChasa ničemná, dareběcká, zlodějskále u
levilsi milostplinprudce.»Tohlevyvedljistěprá=
šek s tím mládkem.«

A mesi tím, co přemýšlel Sebral vážně o
zkaženosti světe, všecko se ve mlýně smálo nad
podařeným manévrem práška, který bochníček
v kočáře odkrojiž a skrojek kurkou na vrch tak
obratně zpět poloil, že nebylo znáti, jak veliký
díl chybí.

Sebral pukal zlostí několik dní, ale pak si
pomyslil, že lepší něco než nic a brky zase mlýn
poctil návštěvou.

Po straně na práška zasykl: »Kluku nezbedná,
ty umíš už teď krást chleba.«

sA voni takys, vyhrkl chlapec s šmisel rychle
v dalandě, “



historika psedagogie, do jisté míry snad i
zdárného praktika, úcta tato k němu jako vědci
v nás troá; aloe jak jsme pozorovali, ovzdnší
parlamentu a veřejné činnosti jemu nesvědčí.
Nečekali jstne z úst jeho nedůstojnou pomlavu
v anekdotě o posl. Myslivcovi, nečekali jsme
od něho ani tak bezdůvodně příkré 8 neza
sloužené odsouzení letáku „Štítu“, jenž tobo
nikterak nezasluhuje.

Bylo viděti podivný rozpor mezi p. po
elancem a zdejšími pokrokáři. Myslíme, že p.
prof. Drtina nezuá vlastně celon věc, neví, oč
ge vlastně jedoá,'neví. kdo má oa celé té věci
spojení škol a vyhánění jeptišek osobní zájem.
Celá věc zde není rozhodně se stanoviska
programa strany pokrokové správná, strana
pokroková páše tímto =kutkem bezpráví na
celé řadě učitelů, jimž béře se naděje domoci
se výhodnějšího místa řiditvlského; městské
zastupitelstvo i se Školní radou učinily dle
vzoru několika měst nešťastný ústupek „špar
systému“ zemské školní rady, nčinily náraz nn
hradby separatisace Škol, na níž každý aku
tečně pokrokový člověk státi musí. Jest t» jen
osobní zájem a nenávist, která vede několik
přewmrštěnýchpánů k tomu stanovisko, že svstry
stůj co stůj, dříve neb později, násilím nebo
amrtí ze školy odstraněny býti musí, je to jen
nezdařený nátěr pokrokovosti, osvětářství, za
nějž se tito pánové staví a činí smutně slav
nými.

Po řeči prof. Fr. Drtioy promlavil MUDr.
Klumpar. Bodrý teuto pán docela sousedeky
vyložil ještě jednoo celý případ sporu a eska
motérsky dokázal, že klerikálové uadávati ne
smějí, to že je licencí strany pokrokové, která
nadávati smí, která si už několik těch nadá
vek, ovšem docela nevinných, jako jsou: „ne
beské kozy“ atd. alá „Osvěta lida“ dovuliti
může. Při řeči bodrého pokrokáře panovala
mezi poslochači živá, oenacená veselost. Ta
ková zábava by měls být při stolech. Lidé
se očividně výborně bavili nápady oblíbeného
dra Klampara.

Na to promlavil vidp. Tbdr. Fr. Reyl.
Ten ve své přednášce probral totéž thema,
jaké p. dr. Drtins. Řekl: „Není divo, že Hra
dec Králové, jako sídlo mnoha škol, pocitoje
živé záchvěvy moderních problémů ve výchově.
Proto je boj zdejší pochopitelný. Zde nejde o
spojení škol, zde je boj proti jeptiškám, proti
církvi, proti náboženství katolickému, křestac
ství a náboženství vůbec. Přece není zde
žádného důvoda,aby řeholnice ze školy masely
jíti; výtce, že málo naučí, že neznají život,
přece nikdo z uvážlivých lidí nevěří. Odpor
proti nim je ze zásadního stanoviska, vězí
v moderním názora životním, který bojuje
proti starému názoru, který nezaá Boha, duši, ži
votvěšný, svobodnou vůli, který má úkol životní
v příjemném požívání darů světa. Škola starého
vázora připravoje člověka k života časnéma
i věčnému, ozbrojaje ho ba cestu ustáleným
Zivotnítm názorem, kdežto výchova nového. ná
zoru cílí k tomu, aby vyvinola přirozené
vloby dítěte, aby mu zpříjemnila pozemský
život. Názory ty si přirozeně odporují a spola
bojojí.

Je to, jak říkají, zápas vědy s vírou. To
však není pravda. Přísná, ale pravá věda ne
může starý názor vyvrátit, růže ho vysvětlit,
objasnit, může přispěti k jeho porozutnění,ule
vyvrátit oikoliv. Nelze oba názory ve Škole za
etávati, protože by to vedlo k rozvratu dětské
doše. Jen jedeu a to starý církevní názor mosí
ve Škole všemi činiteli, nejen katechetoa, býti
šiřen. Náboženství ve Škole je nezbytně oatné,
bež něho mravní výchova vo Škole možní není.
Moderní názor vědecký du školy nepatří, po
něvadž není ucelený, jednotný, hotový a jím
také nikdy uebude.“

Pak promlavil vldp. dr. Royl o víře při
rozené a nadpřirozené, o vědě a náboženství.
Všech těchto prvků potřebujeme k životu,
proto jich potřebuje též škola. Náboženství
vzdělává s vědou rozumm u zejména srdce, je
podporou mravnosti. Tomo svědčí hlasy vážných
učenců jako Dardíka, Julesa, Simona, Tolstého,
Fouilé-ho, V. Huga, Palackého, Riegra.Školy
církovní a řeholní jsou scbváleny i od prutiv=
niků. Náboženskou výchova žádá i zákon a
proto vyhoví úkolu školy jeu učitel věřící.
Sestry za věřící považovati dlažno, proto jsou
nejlepšími učitelkami. Nechceme žádných mi
losti pro školské sestry. Postavme se na půda
zákopncu! Nechceme žádných privilejí. Seatry
mají kvalifikaci, vyhovují zákonu. Nár na tom
nic nezáleží, jak se učitel šatí, kde utrácí svá
slažné a kde. zůstává, proto nemají také jiní
býti tak netolerantolmi a vyčítat sestrám jich
přesvědčení, šat, klášter a přísný život.

Výborná řeč vldp. dra. Reyla byla jako
studená sprcha na roztoplená a rozesmátá srdce
posluchačů.. Maoho jich střízlivě prokouklo a
procitlo z opojenl šamivým vínem osvětářského
pokrokéřetví. :

To vycitil dobře p. prof. Mareš. Jménem
městského zastupitelstva počal ykládati jestě
jednou celou řeč, stěžoval si na o, že ju di

noncován (Od koho, proša nač? —rádi bychom
věděli. Není p. prof. trápen atihomamem ?), dů
kazů prý proto ovádět nebude.

P. dr. Drtina mlavil pro domo ena. On
není proti náboženství. On ctí Boha, jako nej
větší dobro, dokonalost a krásno, i on má své
náboženství, ale koná dobro jen pro dobro
samo. Ctí Boha, ale nemá žádné aatority,
žádných závazků. Katolíci Boha mají, ale on
prý ho teprve hledá. Kdy Ho nalezne? Věří
sice ve věčnost, ale nikoli v peklo, protože
neuí prý tam pro ně místa(!) Nevěří v zázrak,
atd. To je pozornhodný rozpor ve filosofii p.
pr.fessora, — Kvasí to v p. profesora, kvasí.

Je, jak se již více lidí ozvalo, eklektika
to výborný eklektik. Při tom zoá výborně daši
davu a dovede lahodit, násobit. Byla by to bý
valu vážná schůze, kdyby nebylo dra. Klum
para 8 jeho komickým výstopem a konečné
resoluce. Na celé schůzi tvrdí se: „Nechceme
odstranit jeptišky“, ale v regoluci žádá se jich
amorlisace a pro budouci čas oepřijímání žádné
řeholnice.

Chtěl ještě rmlaviti p. red. Al. Hajo, ale
nemlavil. Vzdal se slova, Jemu též slovíčko.
Račte si pamatovati slova p. prof. Drtiny, jenž
řekl, že nebade zcela nic proti tomu míti, aby
řeholnice si učily ve svých školách řeholních,
a račte nechati školy řebolní na pokoji.

Obecenstvo: učitelé, profassoři a židé cho
valo se až na několik mladších pánů slušně.
Do předsednictva zvoleni byli: p. dr. Klumpar,
p. Čermák, p. JUC. Scheiner. Jaký byl a3 ko
nečný efekt? lou, pokrokáři učinili ohromný
pokrok, získali všechno obecenstvo hradecké,
zaryli si do petice, polehtali bránici diváků a
opona spadla. Čtyřicet repriss!

Dopis z Prahy.
Nadbytek kandidátů poslanectví. Mulá Stra

pa v Praze jest jednou z částí královského blav
ního města našeho, o kterou se po staletí nikdo
nestaral. Vláda 8e o ni nestarala « důvodo,
že má v ní svá nejvyšší úřady, politické strany
o ni nepečova'y, ješto se jim zdála býti příliš
aristokratickou, a staroměstská radnice oa ni
zanevřela, že se v ní nedala dobře prováděti
strannická politika. Teprve v poslední době

kandidáti semského poslanectví. Z:mský mandát
za Malou Stranu zsstapuje touto doboa někdej
ší pra'eký starosta JUDr, Vladimír Srb, jenž
však své malostranské a hraděnaské voliče
doposud ani neuznal za hodny představiti se
jim ve schůzi a podati zpráva o tom. jak pro
Malou Stranu a Hradčany pracoval. Iou, soad
je to přílišně obtížné, zajetí po elektrické
dráze do malostranské Měšťanské Besedy A
bodrým Malostraňákům vyložiti | nejnovější
věci v politice, kterou provozuje za ně.

Na staroměstské radnici není tajno, že
malostranští voličové jsou se svým poslancem
drem Srbem valně nespokojeni. Této okolnosti
míní při příštích volbáchvyažitkovaji jeden
z pánů náměstků starostových a chce ocházeti se
o mandát malostranský. Je to první náměstek,
dr. Aotonfu Štych. Mimo tohoto chce zkasiti,
zda-li by na Malé Straně prošel, soudní ad
juakt Jaroslav Mattoš, obecní starší dr. Josef
Šapich, starosta Českého klubu v Praze, dále
dr. Ladislav Pinkas, malostranský obecní starší
a čleo rady. městské, a ještě dva. jiní kandi
dáti. Bude to podle vósho veselávojna o man
dát, ježto nikdo nebude chtíti ustoapiti, a
bikdo se takó oeptá, sda-li nynější poslanec
malostraaský, dr. Srb, ustoapí,

Pokod jsme mohli sjistiti, badou v praž
ských městechkandidovati dále: itarosta dr.
K. Groš, jenž při minslých volbách do rady
říšské dal se stěží pohnouti, aby oouchásel Be
o mandát, náměstek starostův J. Jirousek,
nyní takó pošlanso, a obecní starší : dr. J. Pod
lipný, taktéž nyní posleneo, dr. Ed. J. Baštýř,
dr. L Jeřábek, snámý sastance památek staro
pražských, Al. Vantček, řezník, dr. K. Černo
horský, Prantišek Filip, Matěj Blecha, stavitel,
Václav Břesnovský, poslanec, Frant. Hašou
rek, tajemník jednoty soukromých úředníků,
dr. J. Bcbarf a František Zvěřina, inženýr.
Jak viděti, neberou to jistí pánové se svými
fankcemi dosti opatrně a obratně. Na hroma
dění fankcí zbynula jiš tak moobá. politická
strans a hynou ne ně imladočeší. Rosumí 00,
še ke všem aveleným tato kandidátům posla
neotví přibudou ještě růsní ti dři Klamparové,
Kórnerové, Baxové; Drořákové, atd., neboť
každý absulvent práv, jenž odbyl -daktorát,
vrhá ee honem sa „obětavého zastance lida“,
-duufaje, že timto způsobem sáhydojde. bo
hatství. 2. .

V kuždém případě bude oa voličstvu
aby pány kandidáty poučilo, še důvěra, svě,
řítí někomu maodát, bade vyžadovati stále
větší opatrnosti při zklsmáníčh, jaká se do
stávají voličatva volbou nepovolaných Šplbavců

sa poslancee. Praha má přece kráčeti v této
věci v čele českých měst!

Na vrub „starého systému“. Pravouočištaci
vzbudil v listopadové schůsi sboru obecních
starších ua radnici otaroměstské dotaz obec.
ního a cís. rady Reinwarta ohledně hospo
dářatví, po léta provozovaného na hřbitovech
Olšaoských. Doklady, jež uváděl, byly také po
dle toho, aby opravdovou sensaci badily. Na
hřbitovech Olšanských jest nadbytek vody, po
třebné k zalévání, než přece den co den na
Olšany voda byla svážena ve voznicích! V raj
ské zahradě má obec pražská obrovské zahrad
nictví, z něhož by mohla zásobiti celou Prahu,
proto však přece byly činěny objednávky kvé
tin pro hřbitovy potřebné za hranicemi, v Ně
mecku, nebledíc ani k tomu, že měly býti ob
jedoúvány u zahradníků pražských, když jevila
ge již toho potřeba, Vkanceláři hřbitovní měli
podepsáno maožství blanketů účetních, a inohli
objednávati dle své chuti, což také činili, a
městská pokladna platila. Inspektor záduší,
obecní starší malostranský Fr. Hubáček
vedl si v táto fonci způsobem nebývalým, po
nechávaje zřízencům kanceláře úplně na vůli,
aby dělali, co chtějí. A také dělali, jenom že
pražské obcí škoda. Dotaz páně Reinwartův,
jenž náleží k tak zvané straně bospodářské,
právě se vytvářející, byl nemile přijat stra
nami kompromioními, zejména sdražením Gro
šovým, jehož inspektor hřbitovů, Fr. Hubáček,
II. jest členem. Bylo také velice žehráno, že
měl tazatel přijíti e touto věcí do sdražení a
nikoli do plena ebora, leč tyto moudré -rady
zůstaly již bozvýslednými, poučvadě věc pro

milé do veřejnosti a nutně vyžadovala vysvěení.
Toto bylo dáno v poslední schůzi sboru,

leč bylo nad míru — zajímavé. — Jménem
komise pro obecní hřbitovy na Olšanech bylo
prohlášeno, že vlastně nedál se žádný Šiendrián,
neboť se to tak děje prý na Olšanech po celá
desetiletí, a stal-li se, že byl jenom v důsled
cích dřívějšího systému, v obvyklosti zacho
vávaného správou hřbitovní... Většího vy
svědčení chudoby nemohla si komise pro obeon|
hřbitovy ani dáti. Tedy Šleadrián, při němě
plynuly peníze pražského poplatnictva za hra
nice do Němec, jest v důsledcích starého 8y
stému! Věra, povážlivější výmluvy marně by
se dovolával, to již přestává všecko! Praví se,
še neslýchaným tlito hospodářstvím byla obec
pražská poškozena nejméně o 100.000 koran.
Člověk by čekal, že růzaí ti Hubáčkové se
poděkují, a fankcí, na něž nestačí ani duševně
ani jinak, se vsdají, leč chyba lávky. Ti se drží
kolem nynějšího starosty jsko klíště, ješto
všecko jest jakýmsi vzájemně se podporojícím
bratrstvem, beze stanov a řádů, leč tím pra

Ktivojním a cílů svých ei vědomějším. UtohéPrabo|

Pom. red. Pan starosta Břevnova J. Ko
lator sděluje s námi, že ani sám ani prostřed
nictvím jiná osoby nezakoupil alkdy v celém
rossáblém katastra obce Střešovické ani jed
noho čtverečního metru pozemka; 8 p. starostou
dr. Grošem ani 8 osobou jemu domněle blízkou
o šádné koupi a oventnelním prodeji pozemku
na remisi pro elektrickou drábo nemluvil, tak
Ze jeho osoba do příslašného dopisu we dne
15. listop. sosla mylně byla vpletena.

Obrana.
(3)Kdeše ceto ehcestarati také

o šivmostalotvo © Jest to — světe,div sel
— Herbenův „Čas“. List, který se před soci
alisty přímo plazí, který jim slažebničkoje,
i když radí dávají doatí makarvě na jevo, žo
o jeho příslohu valně nestojí — najednov obce
sachraňovati Šivnostníky. Na ty dvě stolice
sednouti bude věc velmi obtížná, i kdyby ran
lističtí eskamotéři vynaložili všechen důvtip
k umělým manóvrům. Jak těžce socialisté
poškozovali Zivnostalky, jských násilností
proti nim se dopouštěli, jak jim nepřáli sva
body ani při volbách, o tom „Čas“ bál .f
pronésti důrazně odsuzojící mínění. — A teď

fakta, še křesťanští sociálové začínají„nd
by bylo ovšem nedozírně veliké. nebezpečaj
atví. pro „pokrok“, kdyby ee. podařilo křasf.

sociálům zjednati vášné úspěchy, Proto.. krokáři, bonemna -palobo, aspoň pře hodi
nou dranáctoa ! Jástliže.jate nepomohli živnosi
miotvu z Jásky k.-.něma samémo, ohbopte 88

ge pustil do studia jiveostenaké otázky, kdyš
se mu jednalo 9 mandát,za městokog,$kapihu.
Masaryk rosil také k vůli mandátu mlovili o
šivnostnictra Šíře, ač se přece musílo věděli



dle jeho jednání, že proti vůli soelalistů málo
co pro živnostníky vykoná.

Dle „Časa“ bylo by živnostnictvo v lóně
strany katolické „ztraceno pro naši národoí
věc a náš těžký národní boj změnil by se
v beznadějný. Sahá-li klerikalism drzou (!!)
rokou už na jádro našich národních šiků, musí
náš pokrokový tísk tloaci na buben a varovat,
dokad je ještě čas.“ — Bodří pánové, ten „kleri
kalism“ nesahá „drzou“ rokou na nic. Hájí
Pouze to, co jest od dávných dob jeho majet
kem, jeho državon. „Drzoa“ rokou 04 něco
sahá ten, kdo pro sebe chce zabrati něco, co
ma posud nenáleželo; a tohle dělají pokrokáři
a židé. Na institutech, založených velikou obě
tavostí katolictva daří se nyní dobře židům a
jejich pokrokářským spojencům. A jak pranic
nemusí katolictvo „drzoa“ rukou sabati na
živnostniotvo, to dokazují dějiny středověku
a novověku; dějepis dosvědčuje zřetelně, jak
právě v době mohutného vzepjetí katolicismu
stav skutečných živnostolků byl hájen a zve
lebován a jak byl chráněn před výdělečnými
příživníky židovskými i nežidovskými. Otevřete
na př. dějepis Prahy od Tomka. Tam shledáte,
jakému výtečnéma vývoji těšil se stav živnost
nický zvláště v XIV. a oa počátku XV. století
za vlády „klerikalisnu.“ Ovšem když zavlád!
Jiberalism, k židům tolik vlídný, pak klesal
v nerovném zápase 3 kapitalismein živnostník
za živnostníkem. A teď socialističtí dělníci
živnostníky ještě dorážejí. Proto má katolictvo
plné právo chrániti nešťastné oběti protikatc=
lických sociálních soustav před rukama, které
je rdonsí. Strany protikatolické měly časn
dost, aby ukázaly, zda dovedou živnostnictvu
lépe pomoci než katolictvo.

A právě v posledním čase, kdy dr. Sto
jau tolik o živnostnictvo 8e zasloužil, kdy ka
tolické schůze, resoluce a programy na tolik
pilném zřeteli měly prospěch klesajícíhu
živnostnictva, páni pokrokáři odpočívali a či
nili komplimenty socialistům, Až teď — kdy
vidí, že zdravé jádro živnostnictva poznává
pravé své zastance, bubnují na poplach: „My
mosíme taky — jedná se o další boj „s kleri
kálismem“. — Přiběbnout s kopistí po nápeči

a přpřátí si u cizího ohníčku — to dovedekaždý.

Politický přehled.
Ministrpresident bar. Beck zaso dovednou

svou rukou vybrázdil z těch nesnází, které
hrozily pádem uejen vládě, ale i parlamentu,
Bar. Beck dosáhl, co ohtěl, jedná se již o ra
kooskc-nherském vyrovnání. Na denní pořádek
dostslo se prostředkem pilného návrhu Chia
riho, který přijat 400 hlasy proti 40. Proti
hlasovalo: 10 čes, radikálů, 3 moravští lidovci,
18 členů jihoslovanského klobu, dr. Masaryk
a Drtina, klub rasínský odešel před h'asová
ním, atd. I soc. demokrati hlasovali propiloost
návrhu; čeští radikálové ve své malomocnosti
stali se vlastně směšnými. Národní klub český
blasoval sice pro pilnost návrho, ale prostřed
nictvím předsedy svóho dr. Kramáře podal při
tom státoprávní obražení. — Uklizena také
neshoda mezi fioančnímministrem Korytovskim
a většinou sněmovny ohledně snížení cakerní
daně. Rozpočtový výbor usnesl se totiž navr
hnonti sněmovně snížení daně z cukru jednou
pro vždy o 8 K. — Masuryk se svým pilným
návrhem pohořel; přispůsobil se návrbu křesť.
soejálů, protí oimě ověj návrh mířil a tak do
sáhl opaku tobo, čebo chtěl dosíci. Vládatedy
vyzvána, aby dala sněmovně sáruky, še bude

prod všem streamickým útokům chrániti svos učení, vědy, víry a svědomí. — Dol.-ra
kouský sněm schválil t, r. osnovu zákona, jímž
se na pokračovacích školách učňovských sta
noví ačměina výhradným vyočovacím jasykem.
Ježto velká většína učňů vídeňských jest pů
vodu slovanského a očmčiny nezná, vyzvali
slovanští poslanci ministrpregidente, aby osnova
zákona sněmem dolnorakouským schválenou
nepředložil císaři ku echválení. — Do Národ
níbo klebu českého zvolen místopředsedou za
stranu katol. národní posl. dr. Hruban, do par
lamentární komise posl.Šillípger a hr. J. Tban,
náhradníky V. Myalivoc a Kadičák. — Strana
národně sociální v Čechách svolává do Prahy
ne neděli 22. procisee ojezd malých zemědělců,
chtějíc takto z
— Rejvyšší ek somský kníše Lobhovie

hran sa svého úřadu, rozloučjy00jiš. cuzemskými úředníky.
Ve Vídei kemale ce porada zástapců slo

vasských národností na říšeké vaděza před
sednictví dr. Nramáře. Jednalo se o tom, sda

podářskýchdoboda.mesirakovskými Hloraay,ch do m u i Slovany,

bylo-li by mošso dojíti ku společnému odru
žení všech Slovanů na poli kulturním a hos

podářekém. Poláci a Rusíni se jednání neú
- | německém Hčském sněmu připravila ni

vláda osnovou nového spolkového zákona,která

vylačaje užívání jazyků neněmeckých, rozhodný.
odpor většiny. Utiskovaní přece jednou najdoa
patřičných zastanoů.

Čo hlásam, to musím skutkami | potordiť
Prečo by som neobeloval s mojho šivola dva roky,
keď 15 Černovanov dalo život celý?

ondřej Hlinka.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy lecénní: Ustanoveníjsou : pan

Jindř. Kolář,administrátor, za faráře v Poniklé;
p Vojtěch Balcar, farář Kadboštský, za faráře
do Cerekvice; p. Jou. Vojtěch, administrátor, za
faráře ve Rtyni; p. Frant. Proschwitzer, b. vikát,
farář v Niederhofu, sa děkana do Vrchlabí; p
Frant. Klusáček, koop. ve Zruči, za koop. do
Dobřenic; p. Váci. Pleskot kaplan v Dobrašce,
za koop. do Olešnice; p. Václ. Oliva, kapl v Ce
rekvici. za ediivistr. do Radhoště; pan vn: Mu
cháček, administr.. za kapl. v Cerekvici. V Pánu
zesnul: pan P. Raim. Hain, O. S A., převor
Aogast. kláštera ve Vrchlabí + 7. prosiace.
Uprázdněná místa: Luže, fara patron. kníž. Thurn
Taxise, od 1. proBince; Radhošť. fara patron.
kníž. Tburn Taxise, od I. pros. 1907; Nieder
hof, fara patr. nábož. matice, od 1. ledna 1908.

Program pro mimořádaon schůzi
městského unstapitolatva v Hradel
Králové, jež konati se bnde v pátek, dne 13.
prosince 1907 o 4. hod. odpol. 1. Pronajme se vy
biráví poplatků: a) o trzích výročnícha týdenních
na rok 1908; bi o trzích dobytčích na rok 1908.
— 2. Uděli ae nadace: a) Frant. X. Laušmana
pro stadající zdejšího gymnasia; b) Frant. X.
Lavšmana pro stadující zdejší reálky; c) Váci.
Miloše Červeného pro studajícího zdejší reálky;
d) Jana Martince pro chudé vdovy; e) Ludvíka
barona Malovce pro obudé školal dítky; f) Bi
akupa J. N. Brynycha pro podělení dvou chudých
rodin o Štědrém večeru. — 3. Udělíse jedna žen
ská porce Špitálská. 4. Vyjádření o žádostech: u)
p. Jaroslava Oma za koncessí knihtiskařskoa; b)
p. Bedřicha Steina za rozšíření koncesse tiskařké
na knibtiskařskou; c) fy Bratří Guthové za kon
cessi k výčepu vína přes ulici v domě čp. 129;
d) p. Leop. Kršky o povolení k výčepu vína v
domě čp. 87: ©) p. Karla Peera za koncessi ka
várenskou pro dům čp. 258. 5. Volba jednoho
člena divadelní místní komisse. — 6. Žádost p.
Ed. Aschenbrennera, fiditele divadelní společnosti
východočeských měst, o bezplatné dodávání uhlí
a dříví k vytápění garderob v městském divadle.
— 17. Volba jednoho člena odboru pevnostního,
rozpočtového A revisního; požáruího, živnosten
ského, sociálního, jatečníh) a odbora historického
musea. — 8. Návrh na zřízení popisního úřadu a
na schválení vydání s tím spojených a předpisů
o povinném hlášení. — 9. Vyžádá se dobré zdání
o žádosti p. Julis Pažoute, posluchače lékařské
fakulty v Praze, jemuž udělena byla nadace Bar
toškovaké, aby požitek z nadace Protivovské, který
vybral si £w první rok svých studií, nemusil vrá
ceti. — 10. Rozhodne Be o žádostech za udělení
práva domovského. — 11. Verifikace protokolů
o schůzích městského zastupitelstva.

Ve schůzí městské rady králové
hradecké dne 9. prosluce 1907 osnesen>:
Učiní se veřejný projev, čelící k tomu, aby k ob
starávání pensijního pojištění soukromých úřadníků
byla pro král. České zřízenaJednotná, národnostně
nedělená útadovna zemská se sídlem v Praze. —
„Jednotě umělců výtvarných v Praze“ „Husova
fondu“ a „Skuherského nadaci“ udělí se obvyklý
příspěvek. — Žádost obce Pražského Předměstí
za odprodání jezírka č. kat. 798 postoupí se tech
nické kanceláři k návrbu. — Vyzvání zemského
výboru, aby o všech podnicích, při nichž jest ne
bezpečí, že staré stavební památky neb jinaké u
mělecké neb bistorické předměty poškozeny bandou,
purkmistrovský úfad zpravil prostřednictvím c. k.
místodržitelství c. k. centrální komisi pro zacho
vání oměleckých památek ve Vídni, bylo vzato na
vědomí. — „Prvnímu rybářskému klubu“ k žá
dosti jeho sa pronájem rybolovu v Labi a Orlici
v býv. pevpostním rayonu se odpoví, že obec po
drží i v roku 1908 pronájem rybolovu ve vlastní
rešii. — Místní odbočee Všeodbor. sdružení kře
stanského dělnictva k žádosti za zřízení městské
prodejny ublí pro dělnictvo a maloživnostníky 80
sdělí, že opatření takové městskárada již učinila.
— Poukáše se k příjmu odkax učiněný p. Č.
Mabriem v obnosu2000 Kpro zdejšíústav chu
dých. — Vshledem k výnosu c. k. místodržitelství

vyplácení se bude s pouchovsltého jmění kostelode dae 1. ledna t. r. remunerace pro hu

30Krodnésvýšesa.©, Objednajívedalší34— j í es a
disticího prostředku „nepřitěle prachu“ pro čištění
podlahy v městském Klicperově divadle. — Návrh

vy obecné školy dívčí na podělení žákyň po
ž sadace Mikšovy byl schrálen. — Místní or

800.-dem. podaná žádost, aby obec ve
vlastal režil předsovsala stavbu dělnických domků,
které by dělníkům přenechávala jednak na mírné
aspuity, jedank za nejlevněji vypočtěnou činži,
postoupí se sociálnímu odboru.

. Vánoční výstavka v městskémprůmy
slovém museu v Hradci Králové letos pořádána
nebude. Sešlo ae jen asi 15 přihlášek. Z Hradce
a okolí ani jediná.

Bezplatný kurs pro Imtarsování
dřeva přiměstském průmyslovém massu v Hradci
Králové. Jelikož nejvyšší možný počet účastníků
karsu jest dovršen, nelze více nikoho přijmouti,
Vztledem k velké zaměstusnosti učitele kursu o
vánocích odkládá se odbývání kursu na dny od
od 20 —22. ledna příštího roku. — Přiblášky do
chemického kursu pro malířa pokojů, písmaa na
těrače přijímá řiditelství musea do 30. pros. t. r.

Z čítárny a kalhovny městského
průmyslového musea v Hradel Král.
Čtenářů v měsíci listopadu bylo ve 14 večerech

959. Z těch bylo 369 studujících, 362 živnost
níků, 125 úředníků, učitelů a 114 dam. V čí
tátně vydáno na 744 žádanek 630 svazků odb.
spisů 8 412 děl předlohových. Domů zapůjčeno
206 osobám v místě 235 svazků koib a 1172
predlob. Do okolí 10 osobám 8 avazzů a 206
předloh. —- Do knihovny vřadény nové kuiby
pod inventárními čísly 1960—1978. Mezi časopi
sy přibyly: „Helios“ s přílobou „Der Elektro
praktiker“, „Divadelní Rozhledy“ a „Živoostník“.
— Za přispívající členy musea přihlásili 8e pp.

JUDr. A1. «ročke, adv. konc. zde, Jos. Matouš,
supl. prof. v Jičíně a Jos. Černý, zámečník
v Tfebechovicích. V zimních měsících není čí
tárna ve středu odpol. od 4—6 přístupna.

Uhlí pro chadiau. Obeckrálovéhradeckáprodává počínajíc dnem 11. prosince 1907 nema
jetnému obyvatelstvu svému a hlí a sice nejméně
1 g, a nejvíce 5 g. I g za K 3650. Prodává ae
jen proti lotovému zaplacení v městském důcho
denském úřadě, a uhlí potom vydáváno bude ve
městské plynárně v době od 8—1% hod. dopoledne.

Pro uhlí vyžádané k prodeji lidem nema
jetným přišli ei nejprve lidé zámožní. Nyní již jest
náprava a my doufáme, že režijní sklad bude
sloužiti dále výhradaé nemajetným; neví se oikdy,
nač sj v případě kruté zimy zase uhlobaroni vzp7
menou A komu by pak bylo nejhůř?

Výstava fotografií z jihoslavských
semi. V závodě c. a k. dvor. f:tngrafa p. cís.
rady J. Lunghapse vystavena ve výkladní skříni
proti Grand-hotelu kolekce zvětšených pohledů
z Bosny, Hercegoviny, Čeraé Hory, které při své
studijní cesté zeměmi těmi sám zhotovil.

Panorama Jednoty Noveročeské
v Hradel Král. vystavuje ve dnech 14, —20.
prosince t. r. pěknou serii pohledů z turecké dr
žavy Tripolska, přiléhající k moři Středozem
nímu.

pořitelna královéhradecká Vmě
slci listopadu 1907 na nákladní knížky uloženo
K 224.882-76, na vkladní knížky vybráno K
116.642'60, vklady koncem list. K 12,061.64130,
pa bypotéky půjčeno K 18.193'73, na hypotéky
splaceno K 121.71963, v hypotékách koncem
listopadn K 9,678.478:32, cenných papírů v zá
sobě K 2,138.000, uložené přebytky K 1,144.82399.

Věelařský spolek pro Hradec Kral.
a okolí pořádá v neděli dne 15. prosince £. r.
v hostinci u Fišerů na Slezském Předměstí ve
řejnoa achůzi spojenou se zajímavou přednáškou:
O včelaření vůbec promluví pan říd. učitel V.
Posplšil. Začátek o 3. hod. odpol., hosté vítáni.

Důležité upozornění! Stálese opakují
případy, že soukromým osobám bez předchozího
objednání jsou poštou zasílány balíčky kávy, ci
korky, pláten a jiných drubů zboží a tím vyzvá
ním, aby zboží bylo vráceno v případě, když se
nepodrží. Upozorňujeme oténé obecenstvo, že dla
výnosu ministerstva obchodu ze dne 6. května
1907 č. 8223 prostým přijetím takových zásilek
udresát nebóře dle zákona žádnou povinnoat zboží
zaplatiti nebo zpět vraceti, anebo s odesílatelom
sděliti, že nabídka jeho se přijímáneboodmítá Zboží,
které nebylo objednáno a zůstalo aopoužito, ne
chá se prostě doma ležeti do té doby, až zasílatel
zboží baď sám nebo svým zřízencem odaésti si dá.
Jiných povinností příjemce nemá! — | Obchodní
gremium v Hradci Králové.

Ze Slezského Předměstí. Svatojosefská
jednota odbývá dne 16. t. m. výroční valnou bro
madu o 3. hodině odpol. v hostinci „U nádraží“,

i níž přednášeti bude vsdp. ThDr. František
ale z Hradce Králové o katolické organisaci.

Přátelé, probuďte se již jednon z dřímoty, do
stavte se všichni a dokašte tak hojnou svojí
účastí, še jsou u nás ještě katolici, že lid náš
není zfanatisován demagogickými řečníky! Po
přednášce bude podána jedoatelská a pokladní
správa za rok 1907, potom volba výboru a přijí
mání nových členů.

Obecní zastupitelstvo maSlozekém
Předměstí vzdává tímto nejsrdečnějšídík Bpo
řítelnímo a záložnímu spolku sa laskavé věnova
ných K 30 na vděčnou pamět zemřelého člena
záložny p. Jana „ které ve prospěch chu
dých byly olešesy m od obec. zastapitelstva ucj
potřebnějším příslušníkům obce jeou rozdány. Kéž
Bůh dá více takových dobrodinců ko podpoře našich
obudých, neb od těch nejnuznějších a nejchudších
jest též nejapřímnější „Zaplat Bůb'!“



Občansko-živnost. Beseda v Kukle
mách pořádá v neděli dne 15. prosince t. r. vho
stinci p. Josefa Kurge ve prospěch Slováků ve
čírek spojený a přednáškou o Slovensku.

A Ilořle. Velmi krásný večírek uchystala
zdejší odbočka Věšeodborového adružení křesťan
ského dělnictva dne 8.t. m. v hostinci „na Špíci.“
Pozvání k nám tamburači katolické jednoty z
Hradce Králové, jichž hudba při prvním vyston
pení v městě našem tolik se zalíbila, že všichni
poslacbači dychtili znovu ji usyšeti. Byl-li pak
připrvním tamburašském koncertě sál cele naplněn,
dostavilo se dne 8. t. m. tolik návštěvníků z místa
i okolí, še eál a vedlejší místnosti naprosto ne
stad.ly, tak že mnozí musili se vraceti. V míst
nostech bylo přímo k umačkání. S velikým nad
šením nasloucháno jednotlivým číslům jihoslovan
ské budby, která za řízení sbormistra dp. Sabuly
velice bravurně byla sebrána. I solová čísla hon
slová, která hrál dp. Sahula za harmoniového prů
vodu dp. Paukrte, přijímána s velikým potleskem.
Naše členky přednesly velmi svižné pěkné dekla
mace. P. Podzimek ze Sobčic velmi vzletně pro
alovil krásnou báseň Hornofovu. Tamburašům ode
vzdána z vděčnosti pěkná kytice. Morální a hmotný
výsledek byl stkvělý; večer uplynul jako v po
hádce. Svojí návětěvoo nás poctili místní pp. du
chovní a dp. farář Vít z Jeřic, Jakož i jiná intel
ligence. Velikou záslabu v uspořádání tak ušlech
tilé zábavy mají horliví členové a členky Všeodb.
sdružení s p. Munzarem v čele. Děkujeme vrouoně
pp. tambarašům i všeconěm hostům, těsíce se zase
na brzkou sbledanou. Zdař Bůh!

Z Dobrašky. Pan dopisovatel „Hlasů
Pokroku“, takto „výborný obchodník“, obviňoje
mne 8.t.m, že jsem nebyl dobrým obchodníkem.
Nemám potěšení jej znáti; akrývá se za redakci,
poněvadž by se sotva chtěl pod ty nepravdivé
řádky podepsati. Pravím tolik, že nelidským o80
čováním a nikoli malým obchodním vzděláním byl
jsem připraven o svůj majetek i o věno po otci.

ytýkáte mi, že si počínám neobchodnicky. Mys
lite snad, že jsem měl nějak šikovně oblásiti úpa
dek, „vyhořet“ nebo něco podobného? Vím, že to
jinív nouzi obratnědovedou,a vede 8ejimdobře
zas. Platil jsem do posledního dne, zaplatil jsem
nejméně 5.000 K soudních útrat, do nichž mne
vehnali pokrokáři. Zaplatil jsem ještě po dražbě
„Občanské zálužně“ svůj zbytek asi 300 K pro
etřednictvím p. Jos. Nemajera, který vědy hleděl
mi pomoci z oné eitnace. Lituji však, že neměl
jsem to potěšení poznati p. Buh. Čížka, dříve vám
tolik odporného, při jehož pomoci, jak jsem pře
svědčen, byste mne byli nesničili. Pane pisateli,
proč pak také jednou se nerozepíšete o neobchod
nících jiných, na př. o p. Brožkovi? Jest odsou
zen a trpí i za spoluvinníky, od něhož tolik rádi
brali až příliš lacino víno, pohlednice, fiky, cuk
roví .. . Jen počkejte, až se vrátí a bude pože
dovati od jednoho spoluvinníka zaplacení, jak to
dopadne! A vy ani neblesnete! Aféru trubkovou
přenechávám příslušné firmě; ať si vyřídí vše
sama! Konečně vás ujišťaji, že nejsem klerikál,
jak vy mne nazýváte, ale křesťan. Posledně byl
jsem též v „Osvětě lidu“ nazván žido- i němou
žroutem. I tenkrát připravili jste mne o zaměst
pání. Vy lidamilové, dovedete pěkně existenci
Jiných podporovati! Jen pozor, abyste se o vlastní
ostré zbraně nepořezali! — Fr. Javůrek.

Z Debrušky. (Zasláno).Městskárada v
Dobrněce, na kterou podniknut byl vědomě ne
odůvodněný útok včísle 46. tohoto listu neznámým
na cti utrhučem, podává veřejnosti toto vysvětlení.
Pravda jeat, že obec Dobraška dlubuje městské
epořitelně kolem 200.000 K; nedoplatek úrokový
povetal tím, že dosud obci splacen nebyl ze sta
vebního fondu místní dráhy obnos v rozpočtu obsa
žený kolem 10000 K obnášející a určený na za
placení těchto úroků. Až zmíněný obnos bude obci
zapraven, což v brzkn se očekává, teprve pak
bude možno nedoplstek úrokový £ dluhu obec
ního vyrovnati. Rozpočet obecní bývá každoročně
po dobu Jádenní v městské úřadovně za účelem
nablédnutí do téhož veřejně vyložen. Objasnění
toto zajistů všem soudným občanům postačí a vy
vrátí neodůvodněné zdy na městskou radu
učiněné. V Dobrušce, dne 8. listopadu 1907. Sta
rosta: E. Žižke, Jos. Petráň, Jan Burian, Boh.
Člšek, Jos. Petřík, Š. Munk, Kařel Sochor.

Z Kostelce m. ©. Katolické jednota v

neděli 15. prosince t. r.pořádá večírek, při němžpromlaví p. t. p. JUDr. František Herman, mag.
sckretář z Prahy, o Volné myšlence. Začátek v7 hod.

Z Jaroměře. Dne 15. prosince pořádá
katolický spolek svou řádnou měsíční schůzi ve
spolkové místnosti „U zlatého kříže“, na které
promlaví dp. Jukl, katecheta, o poměru strany
nášík stranámdruhým.Začáteko4.bod.odp.
Pro členy a jimi uvedené hosty.

Ze Belnice. Ke konci měs. listop. posvětil
vdp. děkan zdejší na žádost p. barona Kónigwartera
parní pilu v Kvasinách. Světe, div se! Žid posvětit
dal po katolicku pilu. Proto tolik rámusu v Nár.

HatechDřávu Je, ma eel Obzoru“ „Porětěu. yby alo pravdu yl V prvních třech
časopisech- setvrdí, Ze vdp. děkan dostalza to
100 korunek. Pane dopisovateli, nejste totožný
s tím pánem, který několik dní před svěcením
v jistém hostinci vykládal dvěma pánům, že prý

vdp. děkan uš se šel zase nabízeti pilu posvětiti,
vyvšak, še nato nedržíte? Kdybyvykládalispíše
své rozamy z lesního inženýrství, lépe by učinili!
Pan děkan nikde se nenabízel, ani 100 K neob
dršel. — Obeení volby v Solnici dopadly tento
kráto příznivě pro konservativce. Ač strana vol
ných myslitelů burcovala v O3v.1. kagitaci, přece
strana umírněných, tolik kaceřovaná, zvítězila ve
všech sborech. Ten tribun lidu, p. Fajst, povýšen
k nemalé šalosti svých odpůrců za radu. „Vlas
tenecký“ dopisovatel libuje si aupoň, že zvolen
israelita Mahler, člověk pokroku — Němec. Jinak
lká nad nesvolením náčelníka Sokola. Velká však
většina voličů dokázala, že štvanic protinábožen
ských i proti vdp. děkanoví má dosti a dle toho
vi i počínala. Pánové J. Bek, Ant. Kalous, Ad.
Nebuda dáni do pense. Všecky vzteky nyní obra
cejí se proti p. Fajstovi. On volby vedl a pomocí
chudších, jichž dobrým zastancem byl a jest, také
zvítězil. Plod vzdělanosti ukázal jeden chlapecký
nezbeda, který pomocí psacího stroje narobil han
livých plakátů o p. Fajstovi ve verších a ony za
noci po městě dal publikovati. Z toho ai p. Fajet
nie nedělá, aspoň ví, jaké popularitě se těší a od
půrcové jeho že marně ge namáhají, aby ho Besa
dili. Anonymně hanobit, k tomu má pokrokáf ještě
kuřáže dost. Jinak však jsou mnozí moderní „cti
telé neohroženosti mistra Husi“ básliví jako zajici.

Z Čermné a Lanškromma. Severočeská
Jednota za epolupůsobení širšího obecenstva hodlá
sříditi v naší obci veřejnou čítárnu pro lid, k če
muž se staly již první přípravy. Čítárna má býti
umístěna v nové měšťanské čkole, a její správa
ověřena zvláštnímu komité, sestavonému ze zá
stapců všech stran. Otevřena má býti na Nový
rok, a dosud přislíbeno asi 70 časopisů, mezi nimi
15 listů katolických. Místní katolíci musí bdíti, aby
tento podnik náboženství nespravedlivě neškodil.
— Nákladem obce a z milodarů bude co nejdříve
otevřen polévkový ústav pro přespolní žáky,
z nichž mnoho nůstává ve Škole přes oběd.

Do Velké Cermé u Borobrádku.
V letošním prvním čísle časopisu „Škola našeho
venkova“, jehož redaktorem je J.e Sertka, říd.
uč. a zástupce učitelstva v okres, Školní radé,
dočítáme se ve zprávách a rozhledech paedago
gických zajímavé správy: „Zpovědnice — paře
niště epidemie.“ — Pav redaktor vypisuje z „Osvěty
Lidu“ č. 86. dopie jistého otce rodiny, který prý
pozoroval své i jiná dítky školou povinné, že sti
ženy byly ošklivými vředy nas nose, v ústech a
krku — a hrůza hrůzoucí: dítky uhnaly si vředy
tyto ve spovědnici. Otec týž prohlédl prý si zpo
vědnici a seznal, že na mřítkách v nich zůstávají
Ipěti výpary z úst mladých i etarých hříšníků,
etišených různými chorobami — a dítky prý při
tlačí své rty hodně těsně na mřížku — a násled
kem toho prý objeví se jim v obličeji, na rtech,
Da nose i ústech vyráška a vředy — díté prý po
vážlivě onemocní a snad i zemře. — Mají prý si
toho u nás zdravotní orgány všimnouti. Nuže my
s Vámi, p. redaktore (který čerpáte články z Osvěty
lidu, kterou sám časopis pokrokovýchučitelů „Český
Učitel“ oazval „stokou špíny“), na okamžik sou
blasíme a chválíme tu Vaší péči o zdraví dítek;
souhlasil by s Vémi každý, kdo Vás dvbře nezná.
Kdo Vás však dobře zná, ten ee té Vaší póči
eměje. Proč? Jen malé strpení, my to dokážere.
Zná to každý, že právě maličké děti, než jdou do
školy, mívají vředů plno na nose, ústech a jinde
-- a ty přece ještě nechodí k sv. zpovědi, vždyt
jste to konečně juko otec viděti mohl na svých
dětech. S těmi „výpary“ na mřížkách Ipících s
nedělejte směšným, vědyt ty Výpary Se vypaří a
nic z uich nesbude. My známe jednoho pokrokář
ského učitele (a Vy jej znáte také dobře), který
nebyl ve zpovědnici více vež čtvrt století, a týž
učitel byl pln vředů ošklivých v nose, bana celém
těle tak, že nemohl ani chodit a obecní strášník
na zádech jej nesl z nádraží do nemocaice k lé

pařeniště epidemie hledejte jinde a nemusíte ani
choditi až do pardubské Osvěty. Jděte do Boro
hrádku, kde Váš bratr Ant. Sinrtka, obecní starosta,
má „Závod na družení hadrů ve velkém“, jak na
psáno na jeho firmě. Víte, že kupuje i hadry plné
nečistoty, krve, bnisu atd., které nevyprášené roz
dělují dělnice dle druhů v malé místnosti. Mimo
to kupuje kosti, jež, plny červů v páchnoucích
na nich zbytcích masa, umístěny v kostnici ve
velikém množství. Celý tento páchnoucí závod na
lezá se ve středu městečka, v těsné blízkosti ma
lých a chudých domků, v nichž plno malých dětí,
a těeně vedle toho závodu vodo školní ulice, kudy
právě dítky školou povinné denně do školy ve
velikém "musí chodit. V létě chůze vedle
toho závoduje obtížná prosá —tam také
sídlo velikého počta . myší a jiného
štiplavého hmysu. Na te ve ové péči o zdraví
dítek sám také upozorměte sdrarotní orgány!
A ještě něco: Máte cám aatomobil,kterým pře
jedete na allnici všeliken nečistota — a tea Váš
uprášený a znečištěný automobil dáváte mi čletit
od školních dítek — což pak, p. redaktore, není
toto čistění zdraví čkolních dítek nebezpečné?
Možná,že toještě jichzdravíprospívá,protože

úmysl Vál jeko rodokiov je průsreěný: dou

i lida zoškliviti spovědnici vůbec, viďte. že ano!
Ale pamatujte si dobře, p. redaktore © Školy na
bebo venkova, že jste přísahal jsko učitel vycho
vávati děti nábožensko-mravně, a k náboženské
výchově patří av. zpověď, a kde ta se dobře
koná, tam není epidemie bříchů a k tomu má
pracovati každý poctivý učitel. Který však učitel
ve svém siskuplném Časopisu uveřejňuje, že ná
boženství ze školy má býti vylončeno a spověd
nici má za pařeniště epidemie, takový učitel ne
má se blásiti sa vychovatele katolických dětí.
Ten má šádati sa místo na některém učilišti,
kde se shromažďují výhradně děti rodičů pokro
kářských. A kdyby se měl zákon stávající pro
váděti, pak by úřady rorbodně oa našich školách
netrpěly takové vychovatele, kteří způsobem
tolik nápadným dávají na jevo svůj strannický
hněv proti přesvědčení katolickému. A jednaly by
úřady školní jen dle zákona, kdyby pokrokářeké
bo učitele každého, který výchovu náboženskou
dítek obrožaje, £ našich Škol vykázaly, jen že bu
diž Bohu žalováno — tak se neděje nyní — ale
stano se jistě v budoucnosti.

Východočeské divadlo.
Ve čtvrtek 5. prosince: „Dalibor“, opr

ra (Smetaca). Nehybné první jednání oživeno
bylo, když po hlačných fanfárách přišel král
Vladislav, provázen jsa davem třech zbrojnošů :
skvělý tento průvod8 osmihlavýmzástapem „lida“.
tlsnícím se na. jevišti, působil dojmem vskutku
imposuntním . ... difficile saliram non aeribere.
Nraujjší správa divadla si asi myslí, že musíme
býti spokojení ae vším, a nedá Biani tolik práce,
aby objednala několik statistů. Provedení bylo
chabé; jedině na p. Lebedovi (Dalibor) bylo vi
děti, že hraje a nadšením pravého umělce; s ním
sávodilai pí. Karzová (Milada), které by pro
spěla většl přesnost v taktu; dobře, až ka po
divu provedla úlobn Jitky pí. Nováková. Ostatní
bylo slabší, sbory nejslabší, ba v posledoím
obrase úplně nesprávné. U altů pozorují často,
že neznají ani text. Prim stále předbíhá a ne
pěkoě poslouchá se ustavičné vibrato, zvlášť
v místech, jež vyžadují pevného tabu. Flétna
v nižších polohách neladí. — V pátek 6. pro
since:„Cikánský baron“, operetta(Strauss.
Melodická a pěkná, ač starší, tato operetka při
vábila velké množství obocenstvaa celkově mohla
leckoho uspokojiti; p Holík (Šandor) byl lepší
hrou než zpěvem; jebo tenor zní ve vyšších po
lohách stísněně; p. Krejčí (Koloman) byl dobrou
komickou figarkou; ale vo vděčaé té roli dá se
provéati více. Velmi dobrá byla al. Jovanovičová
(Čipra); s čím nesouhlasím, jest saměstnávání
sl. Dvořákovy (Žofka) v operettě; je to přepínání
mladých sil. Sbory závodily v dojemném uoisonu.
—V eobotu7.prosince: „Špatní pastýři“,
drama (Mirbeau). Záhadný Roul (p. Kaňkovský)
evede dělaictro ke stávce, jež skončí strašným
krveprolitím. Z celého dramata dávám přednost
prvnímu jednání, jež uchvacuje svojí prardivostí
a bylo též velmi dobře eebráco, až na p. Kaň
kovského, jenž neuměl úlohu. Tento nedostatek
zuáti bylo svlášté ve IV. jednání, a působilo to
velmi nepříjemným dojmem. Tak krásná úloha
snad zaslouží studia. Také kolísal p. Kovařík
(Hargang) zvlášť ve III. jednání. Démonického

obránce nedostatečně charakterisoval p. Soukup(Maigret). Zato výborným byl p. Krejčí (Capron),
v němž bych nikdy byl netošil takový talent pro
tragiku. Pí. Kovaříková (Magdalena) podala opět
výkon vzácné krásy; ale vadí jí silně špatné
výslovnost. SI. Engelbertová (Cathiardova) byla
jednou z nejsympatičtějších a nejpravdivějších po
stav večera. Souhra, až na řečenénedostatky přesná,
zajistila úspěch dramata, jen poslední jednání jest
až příšerně drastické. Režie (p. Kaňkovský) velmi
dobrá! — V pondělí 9. prosince: Sokyně (Ki
stemaeckerse). Je to moderní francouzské hra s
nezbytnou manželskou nevěrou a rosvodem; so8d
origineloí jen tím, že sklemané zákonitá manšelka
obětuje své štěstí solyni rovněž nešťastné. Hra je
přemrštěně povídavá a začne zajímati teprve ve
třetím jednání. Z účinkujících patří palma slč. Še
třilové (Johanna) a p. Kaňkovskému (André). P.
Kovařík v úloze intrikána de Lignenil méně se
tamlouval. — V úterý 10. prosince: „Posetev
níkůr zvonek“ (Maillart), opera utarél (ras
cousské školy. České libretto (od Stankovakého
obohaceno jest několika nejapnými vtipy,
vůbec v originálu nenalézám; e naopak 6
vaně komické soóna, kdy astrašený desátník aří
cenému poručíkovi představuje novomanšely, úplně
Jest vynechána. S potěšením konstatuji, že
i ženské i mužské v prvním jednání dosti ne či
pily; vůbec na o snáti bylo propracovanos
a měla úspěch, ač hlavní role byly v rukou slad
čich all Ovšem jest to dílo dosti jednoduché,
svlášť harmonie vedena jest často vcalých partiích
na deoa, třech akkordech; ale Mmelodickyjest
velmi dobrá, a instramentace často pěkaě barvitá.
Na p. Wildmerovi (Belamy) bylo snáti nejistota
a-snad lodisposici, neb pěkný baryton ve
vyšší polose zněl poměkud drsně. Sič. Dvořákova
(Rosa) dobře si vedla vrozmarnéreli; několikrátvšakznatelačdistomovalaapíseňveIIIjednání.
(„Již vidim, celé we“ hla brou.. Ka
deucs nutno ovičiti. Též č hrala pí No



Poznámky k řeči Masarykově 0
svobodě vědy.:

Píše venkovoký kněz.

Nevytýkej nikdo, že katolíci zabývají 60
často Masarykem. Kdo rozpoznal, jským zavi
lým a nespravedlivým nepřítelemjestMasaryk
všema katolickému jméno, azná vždy za vhodné,
aby bromaděny byly důkazy 0 jebo duševní
tvářnosti, myšlenkové nedůslednosti a drabdy
i o mezerách vědění. Nedávno jen tak miino
chodem slyšel jsem jedoohbočeského ioteligenta,
jenž má zvučné jméno, jak se vyjádřil, že „Ob
nova“ Masarykovi zadala již dosti takových
ran, po vichž zůstávají dlouho modřice, a
kdyby prý pokrokáři aspoň na chvíli dovedli
se zbaviti svó doševní závislosti a nesamostat.
nosti, že by se Masarykova povýšenost v jejich
míoění ve moobém obleda povážlivě oviklala.

č Masarykova pro svoboda universit
níbo vyočování va příklad působí takořka
svrbění póra v ruce a vyvolává natně poznámky
o své jakosti. Ukázal v ní, že dovede jíti bodně
a bodně dolů a že má odvahu spáchati barakiri
na pověsti své jako filosufa 8 vědce. Protkával
řeč svoji tvrzeními, která již dávno v duševní
sbrojoici tábora protikatolického obíbají jako
všední a chudé fráze a která nesnesou již ji
nébo, leč přirovnání k řídké pěně.zvětralého
piva. Co nového pověděl ve své řeči, bylo, že
úniversity jsou sociálně-konservativní. Není
sice možno Čísti v lidských duších, ale před
pokládám, že kolegové poslanci tímto jeho vy
nálezem byli jistě překvapeni, ba mnozí, kteří
ovědoruěle sledují veřejný život a jemněji cítí
koltorní a sociální proudění, byli asi přímo
obromeni. Lafontaine při provozování své ve
selobry „Florentin“ se tázal, který hlupák sepsal
to elátanino, Masaryk snad ee zeptá, od koho
jest to mistrovské rčení, že oniversity naše
Jsou eeciálně-konservativat. Masaryk ovykl si
omračovati lidi tím, že přebazoje význam slov
jako žooglér koule a užívá obsahově ustálených
pojmů na označení poměrů, které 86 jim zá
sadaě protiví. Pro nevědomce to může býti
ovšem dobrou spekulací.

Nikdo není na pecbybách, jakou úlobo
hráli roští studenti v domácí revoluci. Hroztá
doševní nesamostatnost, slepé napodobení revo
lačních ideí západc-ovropských, mravní a ju
telektaální pokleslost, ohrožování vlasti, bnusné
vraždy, nezralé a domýšlivé zasahování v po
litika při nedostatku vážného nazírání na život,
strach před studiem — takovými a podobnými
vlastpostmi roští studenti představili se E. ropě.
Nu, a byli to universitní žáci Masarykovi, byli
to jeho odchovanci, zaujímající různá povolání
v životě, kteří na schůzích A v novinách posí
lali do Baska pozdravy a vyslovovalio překot
své eympatie. — A to dělo ne před tváří všeho
českého a slovanského světa, kdy kde koma
bylo známo, že raské revolaci vtiskly ráz cizí
myšlenky a cizí peníse, majlol za účel úplný
rozvrat slovanské voleříše. Dříve ještě, než
ruský dopisovatel „Časn“ Vletavin své přátele
poučil, že raská revoloce jest sprosté vraždění,
nemohouel přinésti žádouoli reformy, každý

- upřímný Čech nad touto Masarykovi oddanou
inteligencí z té duše musil se hanbiti. Jestliže
jest takové počínání sociálně-konservatávní, pak
ruští stodenti jsou jen mírně pokrvkoví.

V životě pak domácím, českém, nelze ne
pozorovati u odchovanců Masarykových příkrou
nesnášelivost ke každému jinému přesvědčení,
jednostrannou vědeckou domýšlivost, chorobně
vyvinatou, vše posuzající náladu, přátelství
k rovoločním myšlenkám sociálně demokrati
okým, o nichž sám Spencer poznamenal, že
vítězství jejich bylo by největší pohromou lid
stva. Nelze také vlasteneckou vlažnost zakrýti
doktrinářekými výklady o vyšším českém na
sírání, a pustá negace, ba frivoloost nábošen
ská marné se opentlaje jalovými frazemi 0
novém vyšším náboženství, jehož podetatnou
snámkou jest, že se pořád ze své nicoty ne
může vynořiti. Ctibodné, konstitativoí pojmy
epolečenské všude náležitě rozpilovány, thec
retický a praktický materialism udomáoněn.
Slova oohrošování vlasti, společnosti a náboženství
jsou tedy roshodně pravdiva a předpovídají pro
rochy smutnou budoucnost. A jestliše proti všem
těmto skutečnostem brání se Masaryk sociálně
konsorvativní onivereitou, pak jest to jen pc
Jichocení, jako jistí briganti v sentimentální
náledě dali si názov brigantů „šleobetných.“

Masaryk v řeči své zdůrazňoval ucelenost
násora vědecko-filosofického, kteráž ucelenost
zůstává pořád ještě kamenem madrcův, a pro
tož tvrzení jeho třeba zařaditi jako domněnka
mesi četné domočoky vědecko-filosvfické, které
se vzájemně potírají. O ocelenosti moderního
násora světového mobl by snad Masaryk před
nášeti někde v soukromém lidem neuvě
domělým, ale nikoli

četní vzdělanci, kteří o věcech takových dove
dou přemýšleti. Jest v tom vlastně urážka,
když Masaryk takovou nehoráznoa pravda od
vážil se poslancům předkládati. Jmenujme
materialism, pantheism, skepticism,positivism,
a ukáže se hned, že směs jen několika těchto
systémů vyvrací nÁZOťMasarykův ze základů.

Náš flosof proti katolíkům sebevědomě
problásil: „Vy máte víra a autoritu, a my
máme vědu. Ovšem že máme víru, ale páni
učenci i s Masarykem mají vědu, jež nemůže

která výrok

Masarykův hodně posměňoje.
Na příklad přírodní vědy mlaví 0 ato

mech. Ale kdo viděl kdy atvm 8 kdo jest o
něm pevně přesvědčen? Hmota prý se skládá
s atomů. Atom jest pedělitelný, všecka tělesa
jsou dělitelna. Jest-li atom nedělitelný, jest
netělesný, hmota však jest bytně tělesna.
Jest-li atom nedělitelný, jest nebmotný, a tak
máme bmoto, která cení hmotou. Hle, víra
v atomy — A ne věda. Vůbec věda má po
mocné pojmy, které nejsou dokázány a v nět
nutno věřit.

Ostatně i vědeckc-Alosofický názor Masa
rykův, jeboš ucelenost snažil se nalhati, jest
všecek založen na víře. I Masaryk zná svět
tak, jak se nám všem jeví, avšak že jest pod
statná podobnost mezi jeho skutečnou přiroze
ností a obrazy jeho v mysli naší, to nemůže
býti postřehuuto 8 dokázáno, 8 jest-li vám
vůbec znám, masí nám býti znám jako závěr
ze zásad, které nemohou býti ověřeny pokosem
m které jsou předmětem viry. Slyštel Zase
víra — a ne vědal

Co jest podstata života? Nevíme, masíme
v oi jen věřit. Co jest podstatou bmoty? Ne
víme, věříme v ni. Kdyby věda nepředpoklá
dala, kdyby přestala věřit, rozpadla by 8e
vnesoastavný zmatek. Atak poznáváme, še víra
jest nulným a všeobecným šivlem lidského rosumu.

Jestliže svět hmotný není nám přístapen
až do nejhlubšího svého nitra a jestliže véda
musí chtfc nechtic věřit, jak možno rozumově
odůvodnit, že Masaryk předhazoval uám kato
lékům víra v řád oadpřirozený, jenž se nám
tolika zářivými zjevy oblašaje? Vědecká pýcha
jest nadutost ducha, jenž zhlíží se v tom málu,
co ví, jako marnivá dívka, která neostále točí

zrcadlem.

9 Přohoemevyšší náboženstvíI Dobře, my chtění
Masarykovo nepotlačujeme, ale dovoleno jest
de ptáti, od koho to vyšší náboženství choe.
Od nějakých mátob jistě ne, od svých žáků
také nikoli, vždyt jest jejich učitelem. Ne
zbývá tedy, Dež aby dal to vyšší náboženství
on sám, což bylo od jeho věrných již častěji
oapověděno. Ale a všech všudy, kde to nábc
ženství konečně jest? Tato otázku činiti máme
zajisté právo, když Masaryk tak dlouho volá,
a my tak dloaho čekáme. Proto jest svrcho
vaný čas, aby 8i pospíšil, sice si rozammaílidé
navyknou mysliti, že jebo náboženské snahy
acvrkly se na podhó toliko chtění a volání.

Masaryknoho myslí,alev tomtoohleda
všechno nepromyslil a jmenovitě nepoučil se
z minulosti a z psychol gie človědenstva. Dě
jioy dosvědčují, žo všechny slavnostní pokusy
lidstva, založit náboženství přirozené bez nad

řirozeného, byly bezvýsledné. Dlouho již před
Masarykem oblašována budouci náboženství
lidstva. Nemobli-li je otvořiti, aspoň o něm
prorokovali, přeměňovali malomoc v naději
právě jako Masaryk, jenž obstarává staré snahy
v novém vydání. Ale lidstvo nemá času čekati,
chce Boba pro daešek a ne pro zítřek, lidstvo
poznává, fe mnozí filosofové žádali na rozumo,
čeho nemůže dáti. Masaryk odmítá náboženství
nadpřirozené, zjevené 8 projevil to také ve
své řeči; dochází k tomu konci, k němuž došli
jiš všichni před ním. Chce-li člověk dospěti
k oábuženství rozamem, padá nevybnotelně
v propast nevěry. Přes všechny lepší snahy
Masarykovy dosvědčují pravda tato jeho od
chorancí, Uteří po většině prohlásili to na
sjezda volné myšlenky: jsme mevěrci. Účinek
odpovídá příčině.

Masaryk, postaviv proti katolíkům ve své
řeči determinism, nepostřebl ani dost málo,
jaký sestrojuje proti svým snabám sarkasmus.
Není tak hned veliké protiřečnosti, jako u
može, jenž jedním dechem mlaví o pokroko
vosti, amravněnosti a zároveň přiznává se k de
terminismu. U Masaryka, jenž jest vyhlašován
za velikého myslitele, bodí to přímo úžas.
V přírodě, jak učí přírodozpytci, děje 80 vše
dle orčitých zákonů matně. I oapadlo někte
rým učenoům prohlásiti obdobu zákonů pří
rodních se zákony epolečenskými. Jinými slovy:

vaně. Tím ovšem škrtnata jest svobodná lidská
vůle, a platí tu pouhé nutnost. Člověknese
podle tohoto učení prostě břímě předarčení,
ně když příchásí na ovět, a sůstárá stálo pod

Však jisto jest, že nemůže býti tato

nutoost lidského jednání vědecky dokázána a
jest na člověku, zda jí chce věřiti anebo nikoli.
Masaryk, jak z řeči jeho patrno, v ni věří,
čímž opětně nevědomky ujišťuje, že jeho opo
sice ve jménu přísní vědy proti víře vystavena
jest na písku. Když o něčem nemůže nás věda
přesvědliti, a my odkázáni jsme na víra, na
stává důležitá otázka, co máme v tomto ohleda
věřiti. Zda v nutnost lidského počínání, n. bo ve
svobudu lidské vůle? Zajisté rozhodneme 86
věřiti to, co jest pro člověka mravně plodným,
co může v oás apevňovatt důvěra v samočinný
pokrok a práci. Nebudeme tedy věřiti to, co
na všechny touhy po pokroku a reformách
klade olověnou tíži pochyby, co ochbromuje 8
skličaje.

Nelze tedy pochopiti Masaryka, jenž
všechno posuzuje, všechoo chce reformovat,
volá po vyšší mravnosti a po vyšším nábožen
ství a vedle toho mluví o determinovanosti,
dle které všechny společenské -léje jsou neob=
lomoými, nskutečňujícími se 74xony, od nicbž
není možno se odchýliti. Vždyť jest to jasné:
kdo hlásá delerminism, musí se sříkati reformá
torské úlohy.

Hlásati vyšší umravačnost a ačiti, co
člověk koná, že oatoě koná, jest prostě ne
smysl. Umravněnost a pokrok k dokonalosti
může však na človeka žádat učení katolické,
učení o svobodě lidské vůle a zodpovědnosti 8
nikoli determinism, jeuž všechny základy mrav
nosti boří.

Pojem filosofa-vědce a nedůslednosti, a Ma“
saryka právě vytčené, naplňají člověka pocitem
blabokého kontrastu. Žádal ve své řečisvoboda
vědy, ale vědu sama zkompromitoval odpory
a nedůslednostmi. V závěrečné odporědi v roz
pravě o oniversitách maoho měnil, odvolával,
kompromisoval a mluvil, jak v Čechách nikdy
nemlaví. Slovem byl to jiný Masaryk — méně
sebevědomý. Prohlá-i!-li, že není proti nábo
ženství, nýbrž proti křesťtauskc-aociálnístraně,
pak slova jeho znamenají, aby katolíci mlčeli
a nechali organisace a politiky. Pro Ma:aryka,
židy a všechny liberály bylo by to ovšem velmi
pohodlné, pro katolíky však sebevražedné, Ob
ne, pánové, katolíci již dobře pochopili, co
máte za labem, a proto musí provésti organi
saci do posledního muže a ženy, org2nisaci jak
proti přímým u uezastřeným vašim útokům,
tak proti širokým nádržkám vaší sofistiky.

Kulturní hlídka,
(3) Obrovský obras Sochorův „ba

terle mrtvých“. Uměleckédílo to těší se pc
sornosti zcela zasloužené. Jest Sochor českým Ve
reščaginem? Liší ee od ruského umělce tím, že
se dle možnosti vybýbá efektům příliš dráždivým.
Scenerie obrazu není přesycena krví, neapeluje na
nízké pady davu; nikde z obrazu na tebe nozírá
hrůza umělkovaná,opíš vyčteš z mistrných tahů štětce
Sochorova vřelý soucit k lidem velice trpícím, snahu,
aby zpodobení bolestných výjevů vzdělávalo a ni
koli aby krvelačnou vášeň posilovalo. Na tvářích
padlých bojovníků uhostil se vážný majestát smrti,
vzbuzující spíše úctu a soucit než hrozný děs.
Jeden skonavší vojín má ruce sepjaty. A teď ty
zručně zachycené kontrasty! Na jedné straně ra
něný vojín, těžce, zoufale hlavu zvedající, na drubé
vojín 8 dělem ujíždějící, jehož vzezření prozra
zuje radost, že unikne, že nebude sdíleti osud
těch, kteří kolem něho v prachu leží, atd. Zvlášť
překvapí, s jak velikou pílí, 8 jakým porozuměním
jsou malování koně padlí, ranění, dokovávající i
poplašení. Tu by i vynikající polští ualíři nalezli
mnoho poučení. Na široce založené studium hy
noucích koní také umělec věnoval mnoho finanč
ních obětí a nešetřil vůbec žádné velké námahy.
Obraz jest ovšem realistický, pracovaný dle nej
modernějších požadavků. Kdokoli však dvoranu
Adalbertina navětívíš, zdrž se při prohlížení aspoň
bodinu, sbys porozaměl všem detailům nádberného
díla, abys vystihl dobře v celku i podrobnostech
pravou tendenci obrazu a abys poznal měkkou,
3 rpnoa duši toho, který obraz vytvořil.

(8)Vůdce a taky-vůdce. Hlinka stal se
vůdcem lidu bez laciných afektů, bez pozérských
řečí. Z celého jednání jeho patrno, jak se snaží
dle možnosti stavěti skromně osobu vlastní do
přítmí a jak mu jde o to, všechen slovenský lid
katolický i nekatolický sdružit v jeden šik proti
utiskovatelům. Masaryk pomáhá národu blučným
upozorňováním na své jméno, nepoctivými rozběby
proti katolictva, jehož součástí jest veliká část
národa, a káráním těch, kteří ze sociální nutností
staví so proti přehmatům židovatva.

Hlinka přeje každému jeho přesvědčení,
žádá toliko od každého spravedlivost a od Slo
vanů pilné sledování společných prospěchů národ
ních. Nepromlavil slůvka nespravedlivého a fana
tického ani proti utiskovatelům slovenského lidu.
— Ač jest upřímaým katolickým knězem, nepo



dráždil na své přednáškové cestě ani pokrokáře
ničím. — Masarykoveký tisk zlobně ae mastí těm,
kteří by ei dovolili proti Masarykově neomylnosti
něco namítati, ač již tento pán sám tolikrát různá
svoje „přesvědčení“ změnil.

Hlinka jde vpřed důsledně. Zůstává s příčin
nejvážnějších věren svému přesvědčení katolickému,
třeba že podstonpil při tom trpkou zkoušku ne
spravedlivým jednáním biskupa Párvyho. Ač Be
beze všeho bezcharakterního vykrucování mobl
žaláři vybnooti, přece odhodlal ee ztratiti všecko
a zpečetiti správnost cesty nastoupené přijmutím
krutého trestu. — Jinde však jest morálka vyšší,
zcela moderní. V „Čase“ otisknoto těžké ústní
obvinění Masarykovo katecbetů. Katolíci se brá
nili, „Čas“ si brál na pána. Teprve když hrozil
soud, najednou problášení, že se referent „Času“
vlostně apletl; ale — ale — věta v pokroko
vém orgánu vytištěná řece jest pravdivá. Sbá
něny tedy najednou zároveň důkazy pro správnost
věty i pro to, že Masaryk větu vlastně jinak pro
slovil a to tak, če to nebylo trestné. Ototu hlavně
šlo. A jiní, Maearykovi blízcí „přátelé pokrouu“,
kteří přece měli čekati na zářivý příklad pokro
kové statečnosti velmistrovy, začali docela sháněti
pro Masaryka poslanecký mandát; tak chtěli pa
ragrafu, hlásajícího poelaneckou imanitu, užiti ši
kovným tabem k zcela jinému účelu, než k jaké
mu byl určen.

Hlinka k soudu se dostavil, aby znovu zpe
četil ústy i utrpením slova, která blásal dříve.
Masaryk při přelíčení však brdinné zůstal doma.
(Pokračovatel mistra Husa !!) Vždyť by se ho před
soudem mohli tázati, jaké skutečně jeho smýšlení
vůči katechetům jest. Opakovati, co bylov „Čase“,
bylo by trestné, zmírniti amysl té věty při sbírání
důkazů, bylo by příliš komické. Proto vůdce scho
val se v roshodném okamžiku do zálohy, za své
kompanie. Tak to bylo nejpohodlnější. Zůstane-li
obžalovaný při obyčejném přelíčení doma, není
třeba výtek. Ale zde se jednalo o vůdce strany,
o smělého Iva, který měl dost kuráže tenkráte,
když se ma zdálo, že uepříjemná chvilka pro jeho
řeč mu nehrozí. Když však měl zpečetiti svoji srd
natost a obětavost v „hájení pravdy“ také v době
těžší zkoušky a dáti příklad nekompromisního
hrdinství, oblekl se do domácího županu. Nu —
a vždyt konečně tohle nebyla ani tuk veliká ne
důslednost, jako když vůdce strany odsuzoje církve
všecky a zexistenčních ohledů přece setrvává for
málně v církvi té, ku které dobrovolně jako do
spělý muž přestoupil a v jejíž věroučné články
vlastně nevěřil.

„Pro vlast svobodul“, tak zní heslo Hlinky,
který nyní zcela dobrovolně tráví v tuhém a ne
zdravém vězení. Když přišla doba zkoušky na
Masarykovce, odchované vyšší morálkou, ukázalo
se v nestřežené chvíli, jak jde hlavně o záchranu
dobré existence dra Herbena, který prohlásil již
před sporem, že musí míti pro sebe 600 K měsíčně.

Hlinka poctivě pověděl české veřejnosti, ja
kými pronásledovníky slovácké národnosti jsou
židé © Vřelý, nefalšovaný soucit 8 utiskovanými
bratry vnutil mu slova ta. — Masaryk v Čechách,
kde na vlastní oči vidí, kdo nejvíce germanisaci
v samé Praze utvrzuje, ze samého soucitu k vlastní
krvi bájil odsouzeného židovského vraba české
dívky takovým způsobem, že padlo podezření na
těžce zkoušené pokrevenstvo zavražděné Hrůzové.

Politika Hlinkova byla přímočárná. — Po
dívejme se však na politické houpačky Masary
kovy zvláště z doby novější. Hlinka stavěl, vy
stavěl mnoho, sdružoval, slučoval. A Masaryk ?
Tu netřeba se šířiti.

Dobře jest míti na očích takové kontrasty ;
k dokonalému problédnutí jest takové srovnání
velicevčasné. | -|

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.

Než poslanec a křesť. soc. předák Kun
schak ss odebral do voličského spolku své
strany ve Vídeň. Novém Městě, byla mu dána
výstraha, že ho chtějí radí utlouci. Leč ode
bral se přece. Cestou od nádraží zněly mu
vatříc výkřiky „banba“; při jeho vchodu do
hostince házeli socialisté pivními děbánky;
Kunschak též adeřen holí do hlavy, zž ma byl
rozbit nos a dolení ret. — V Pitena obsadili
socialisté sál, překáželi zpěvem a nadávkami
tak, že Konschak mluviti nemohl,

V Radnicích konána dne 1. t. m. katolická
spolková schůze. Dostavivší se socialisté vy
nutili si však "křikem a boncháním na stůl
předsedu svého. Katolickému řečníkovi dovo
leno mluviti jen půl hodiny, což se dálo za
velikého přerušování, až — mu odňato slovo.
Pak začali ovšem socialisté sami bušiti do
církve. Katecheta Svataška, který začal ná
jezdy klidně odrážeti, zbaven slova také.

V Iv+novicích přinutilo socialistické sla
dovnické dělnictvo křesťanská sociály k při
stoupení k radé organisaci. Leč nutil je ještě
k vystoupení z organisace křesťanské. Poněvadž
dělník Jan Vychodil nechtě) do socialistické
pokladny platiti, byl na nátlak rudých z práce
propuštěn. Při tom ještě pomlouván, že poško

zujezájmyděloictva,ačkolichuďiszadůrazné
bájení dělnictva sýéhočasn ze sladovny přo

snížena z 80 K na 58 K měsíčně. Ubohý Vy
chodil jest otcem šestičlenné rodiny. Nalezl si
práci až v Sasku v Drážďanecb-Piechen. I tam
bo pronásledoval vztek soudruhů. Botra na
stoupil místo, žádali na svazu německého děl
nictva, aby jej a Pražáka, který jest též křesť.
-ociálem, mezi sebou netrpěli. Adělnictvo také
požádalo správu závodu, aby ty katolíky prc

JESLE
JESULÁTKA

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE VKUSNĚ
SOLIDNĚ A LEVNĚ

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVÉ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

ZALOŽENO 1853. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

NÁBYTEK
KOBERCE

dle nejnovějších návrhů
za tovární ceny A Za

“ nejvýhodnějších podmí
: nek dodávají spojené:

A NOVOTNÝ
v TÝNIŠTI n. Orl.

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!

Jě Ťl .. P
“ZU Nejineněji

NÍ JÍ a hlasitě= | znějící
gramofony BR
„Gm a fonografy,

desky a válce,
nejosvědčenější

gasolinové lamp
a šárová tělesa

v hojném výběru a nejlev
něji nakoupíte u firmy

Josef Ježelz,
elektrotechnický závod

v Hradoi Králové.

První výroba

věžních

| LA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, ne
městské jatky v Praze atd., odporuču'e se
k vybotovení vícho druhu věžních hodin
sc zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,O
TOMANODOODDDOO

Tatínku,
= prosím Tě!

Kup mi k Vánocům

100 stereosken'ckých obrazů z celého světa s kukátkem a popisem K 7--, bez kukátka K 5 —
s americkým K 9—. s mabagonovým K 11—.

50 stereoskopických obrazů s kukátkemK 4—. bez kakátka K 3—.

stereosk. fotografií s americkým kukátkem K 7—
Dosud vyšlo 7 serii. Všech 700 obrazů za K 26 —

- Fotografický 
umělecký závod Fr.Krátký, kon——
Káva,

víno,

lahůdky.

Leopold Krška,
Hradec Králové.

pouze

DORĚOVU BIBLI,

vydání pro katolíky ve dvou evascích, v původní
skvostné vazbě, výtisk scela bezvadný, nový,

překrásný dar vánoční, za 40 zl.
za botoré nebo na 13 měsíčních splátek prodám.

Lask. nabídky do admin. t. |. pod značkoa „BIBLE.“

a m U a
KAXAKAXAXAOOOOOOAOOOCX

| Půjčuji za nejmírnější poplatky

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

ku národním slavnostem

Řdětem

|
oblekyE

všech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.
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E 7 Brní královéhradecké knihkupectví,antikvariát a závodhudební s

2 "Bohdan Melichar v Hradci Králové. *
8 m -= (Bývalý závod Pospišilův.) kšují vyřizování ©
< VoškoréÚbowntle maKde, časopisy 0 Daprosté1 Ton apoudnostísvědí S blodnávakobratempošty. 5

| W KOKOOGOOKXKOKOOOOOKN
. © Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakoosku veškerých

hoslal, paramenlů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

"kovové bo náčiní vo výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

-© Tisíce uznávacích referencí a odporačení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

M

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXXXX

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

(0000 KX

Založeno r. 1860.

C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž, © JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých oupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré Ipředběžné práce jak technické,
tak právní vyřizojí se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sahraniční,

Kancelář „Hótel Hyršl“,

Zápisné 5 K.

|
:
:

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu *'
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 93.

k zhotovení veškerých kos
otelních uádeb ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
lího provedení, v každém

vzorku a ryse církevním slohu.
Vše přesně, dietě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvn práci trvalou a
uměleckon za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsom Jebo
Biskepskou Milostí revido
vány,

Mežní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené,

Vnor :hotové zbožíí nukášku
se zašlou.

Chuděím kostelům možnosplácet bex přirášek.

SRP“ sta odporučenía čestných uznání po P.fakarou PProvím veledůstojné duchovenstvo o

2 důrárn TPhp kdodnahok eehrý od. 90 oporučují rychléa levné edení od
sa ků spolkovýchRad. W plv

Důstojnému duchovenstvu
k nastávajícím celoročním objednávkámI NáII

svíce oltářní,
voskové a polovoskové

doporučuje se uctivě

J. Pilnáček,
cís. král. dvorní továrník

== v HradoiKrálové,7
Ordinariátním listem nejdůstojnější Biskapské kon
sistoře v Hradci Králové byl závod můj již roku
1888 k nákupu voskového světla důstoj. duchov.

správám doporučen.

KXXKXK XXXK KIDOOKKK
První česká křesť.-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu, |
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král České.

Ku každé příležitosti

nejlepší dárkyč
za velice)Jevné cenyZnabízíj7. ŠOTCO,

zlatník a stříbrník,
přísežný soudní znalec a odhádce

v Hradci Králové
Velký výběr zlatých, stříbrných skvostů

a hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou.

©OOOD000000000000
MILILÁÍCÍCÁCÍLÍCCCE

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích van
OB“ s kamny I bez nich -UN

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vede
vodů, hromosvodů, pivních tiakestrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko,ZAPF

m l

ytré

Šeob, úvěrní. společnost
v Hradci Králové,
= (proti Graodhotelu) ::

zůrokuje vklady 4',/"/, bez výpovědi, 59
proti 30denní výpovědi a 6',"%, proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dnech 18. až 23. března t. r. Jednetou
zdložen v Praze opětně reridovdna.

ACE) XCEI KGEDXCPI X CBIX

Jan Horák,:soukenník
"v Rychnově nad Kněžnou *

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
) Cetná uznání zvláště z kruhů vele

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnělátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XCBI XC6 XCOIX663 X66 X
Veledůstojnému

duchovensóvu!

dan BLANK, zszšrěé
Konviktskéul.,syněnýý paf specielně na kostelní náčiní, dovolnie

* doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vanýeh kortelních nádob a náčiní,
jako: mensi.nre, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky at d, vše
v přesném slohu církevním. "Staré

: předměty znovu opravije v původní
intenci a jen v ohni slatí a střáběk.Na „ožádání hotové

ráce na ukázku, rozpočty, nábresy neb“ senníky franko.
Za veškeré výrobky a slacení ručím. Nejvě ší výroba a
sklad v Praze k volnémo nahlédnutí. Provedení 2d nej
jednoduššího do nejstkvostnéjšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bezcenné. Vůo posílám již posvěcené.

JOO [MK[DOCKOOOOX

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— uměleckýzávod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. zenové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
štho až k bohatému fi
guralnímu provedení a

„ sice1 8e čelenými
rámy, sílémi vsasením.

Vetkeré rozpočty, ski-zy i odborná rada besplatně, beze
vší závaznosti kn definitivní objednávce.
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Založeno roku“ 1836.KAMAXKKK

4aj
T a

CBIXCBIXFPXIEPI4:

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

pKKL>EOL=Ávavaravava'K



E03
(Prní čaký katolickýzimd m Vl

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů) nebes a

spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko

a Ld.

Videň,
VIL o., Kaiser

strasse 5., vedle La
saritského chrámu

Pácě.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

v Litomyšli

donoraču;e svoje nejdokonalejšímluvící stroje ' od
Kor. 8-— výše. — Zálejte cenníky i weznamy.

Moje stroje skytejí vzácný požitek čistým a Jabodným
přednesem.

Nábytek
na splátky

5 z: měsíčněna kašdou stanici dodává

c. a k. dvorní továrna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ
Hradec Králové,

proti hotelu „Merkar“. ©

Cenníky a prospekty zdarma a franko“ :

OG“ Vhodné "BE

dárky vánoční a novoroční
za Ceny Značně gmížené.

O00000000000000000000000
C.k. státem vy
znamenaný Zá
vod klobouč

nický.

čenice,
kožešiny,

papuče (s kotvou),
galoše (trojhran).

na skladě má za nejmírnější ceny

Jos. Dvořáček,
sárod kloboučnický v Hradci Král

e3. Palackéhotřída. e3.
900000000000000000000000

Voledůstojnému duchovenstva dovoluji sobě na
bídnouti pravá, přírodní vína rakoucká, oberské | dal
matská a zejména posorno je činím na silnější a volechutná

vína Brionská,
pocházející sostrovů Brionských v Adrii.

Prodávám pak tyto drahydotyčných vín:
Výčepní bílé i červené 1 litr 80 b, v sadech 68 b,
volí 2 1. 96, , 7.,
tabulové,„ 2 1. 1M, . 88,

Cenníky veškerých jemných drohů vín rakou.
ských, aberekých, dalmatských | brionekých zašlu ku
přání zdarma,

Alois Čížek,
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě apro četcé

důst. farní úřady v Cecháéch.

Chrámové svíce
roskové "68 svíčky a obět.před

dle liturgických před- měty pro místa pout

pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové = PŘobeně, obrázky 0
(ceresinové) svíce pro chrámové

Instry.velikonoční '

(paškaly) me svíce kostelní stepaškaly) s krůpě- ,

jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené s be- zápalkový drát,

ránkemvelikonočním, © svíce obětní a

třínožky hladké, —,| ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky dosv. přijímání a 8v. p

biřmování se stubami Řachovnímnejvětší spech
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL'
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Tovární sklad: PRAHA, Václavské náměst, +40

Telefon 911.

Továruí sklad: Plzeň, Sa:ká alice č. 7. Telefon č. 416

Vyznamenáno na výstavách :
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1005, zlatá
medalie.Londýn 1908, slatá medaile.Praha 1905,
diplom čestného uznání. Wideň 1906, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.
Výrobky všestr.uznané. Vzorkya cenníkyzdar „ franko

svíčky ke křtu,

KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

|

—

poštou.

Visacíbytovébodlinyod . L 2—
Spolehlivékapesní hodinkydoprácood. ... . . LP
Studentské,pánské,úřednickéasvěto
známéprecisní hodinky:SN> Schatt.
hansen, Intakt, Zenith,Armida,Omega,
Viktoria atd. za nejlovnější ceny.

O“ Slotápísemuízáruka. Ji

Nejmodernější hodiny
—do ložnic a salonů —

s krásným hlasem bicích strojů.

% Přesvědčte re © vzorné a svědo
©) mité mé práci a solidní obsluze.

* Frant. Oktávec,
hodinář a zlatník

5 Hradeo Králové,—: vedle hot.lu „Morkur“. :—

ROMA EEG
Důležité upozornění.

Vye. důsl. duchovenstvu, konventům, veleciik.
řeholim, ústavám a penslonátům !

Osnamoji velect. P. T. svým příznivcům a sákasníkům, že rozš řiv svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
sa stoupající drahoty byl s to, lerně a spravedlivě po
sloužiti sboším nejlepším. Proto jest mi umožněno pří
odebírce aspoň t kusů s veškerého sboší čítati ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokánal, še možno
dosud s velkoa výhodou potřeby své u firmy křesťanské
obstarati.

Na skladě u velikém výběru mám zboži: mýdla
totletní, hygienická re všech vůních 1 cenách. Kartáčky
ma suby, pasty, crémy, ústní vody. Kariáée na vlasy,
Iřebeny, kosmetiky, barva na vlasy, vůné ve st
kasetáchpro dárky,osvěd'enécrémya mýdlakholení,
vyskoušené břitvy anglické. Velký výběr ozdobných jehlic,
dámských hřebínků do vlasů a v:boc veškerého draha
toiletních potřeb.

Rovnéš všeliké potřeby apráce vlásenkářské vyrábím.
Vlasy ustříhané nebo kupují sa ceny.

PR“ Cenník na požádání zaálu obratem pošty. "IMS

-Na přání dovolí si osobně přijíti se vzorky a podat
žádané vysvětlení v úctě

Václav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a tolle'ních potřeb

v Praze-l, Eliščina tř. č. 1.

pinoagneetuovývánů6-073-6 4£

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudiy, faráře vo Výprachticieh)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

80 napožádání franko zašlou. n
TITET

R řesámní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí
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Číslo 61.

Křesťanské vánoce.
(2) Zoamenitý kulturní historik Houston

Stewart Chamberlaine praví ve svých „Zákla
dech 19. stoleti“: „Narození Kristovo je nej
důležitější událostí ve světových dějinách.“
Tak píše rozamář, nemoha se ubrániti velkc
lepému dojmu ze stadia dějin církevních. Tak
voláme i my, prociťajíce každoročně o vánc
cích blaživý svatý mír před jeslemi Spasitelo
vými. U jeskyně betiemské vděčně vyznáváme,
že Ježíš Kristus jest veliké jméno v dějinách.
Javu jména, pro která lidé dovedou i umříti,
ale jméno „Ježíš“ jest jediné, jež po všecky
věky ctí veškeří národové a veškerá plemena
lidská.

Ten. jemuž náleží jméno to, jest znám po
celém světě; až k divochům, oněm zvrhlým
kmenům pokolení lidského, přicházejí neanavní
věrozvěstci, aby jim zvěstovali, že umřel na
kříži, aby i oni, ač ode všech lidí opovržení,
přece mohli býti spasení, budou-li Jej milo
vati. I za naší doby lidé a víře lhostejní u
zuávají, že pro ubohé trpící lidstvo nebylo
lepšího Utěšitele na světě.

Nejslavnější mužové doby mioalé byli by
zapomenuti, kdyby pomalky i písemná svědec
tví nebyly nám po nich nějaké památky zů
stavily. Ježíš však žije v srdcích věřících, a
to jest Mu svědectvím a nezničitelným Jeho
pomníkem.

Jeho jménem vyplňuje církev od Něho
založená čas i prostor; zná Jej, miluje a ctí
Jej; jako On žije v ní, tak ona žije v Něm;
On jest její věroukou, jejímmravním zákonem
i její bohoslužbou.

Narození Ježíšovo před věky vzbudilo
radostný záchvěv v srdcích apravedlivých, a
každoroční památka tohoto zrození budí tytéž
city. Jest téměř nepochopitelno, že některé
srdce o svátcích těchto zůstává chladným, a
ještě nepochopitelnějším jest, když vy-kytne
se hlas, jenž všecku radostnou poesii vánoční
chce zredukovati na staletý omyl, jímž legon
dární východní pohádky nabyly rázu historické
pravdy.Neměli bychom si vznešenou nálada váno
ční ani kaliti vzpomípkou na takové chorobné
myšlenky, ale chcerne si světlem kritického roz
umu uvědomiti, že posvátné uaše city jsou
opřeny o bistorickou událost zrození Kristova,

FEUILLETON..
„Na urlaub“í

(M) »Pojedeš domů na urlaub?«
sÁni mi nenapadá! Nemám ani fuka, ho

dinky i s řetízkem od tatíka, prstýnek od Terezky,
všecko je ve o»žluté vestě«, lístky zástavní má
v zástavě kantinský. Doma bych dostal huby.
Těch pár zlatníků mi tsky snad tatík pošle, matka
vánočku,Terezka cigara a podobiznu, a bude blaze.
Štědrý večer slavíme v cimře numero acht, pak
se půjde na půlnoční. O jé, to bude dobroučkél«

Toman byl dobrý hoch, ule trochu ostrý a
bujný. Rád. si zaflámoval a když se do toho pustil,
byl by proflámoval i kalhotv. Pak byl v úzkých,
jeko nyní před vánocemi. Byl by se rád podíval
domů do Mělníka na vánoce, ukázat se tatíkovi a
Terezce, miláčku svého srdce, ve své parádní ko
misní uniformé, zadupat jí komisními, vysokými
botami na zápraží pod okénkem, zařinčet ostru
hemi, blýsknout palašem, zastkvít se před Frantou
Vomáčkovým a Pepíkem Vorlovým, před těmi
sětátskryply« svojí velebnou helmou dragounskou.
Ale nešlo to, jeden flám jeho stál ho hodinky,
druhý řetízek, tfetí už menší fámek pohltil stří
brný Terezčin prstýnek a dozvuky všech tří Adinů,
totiž zástavní lístky sbltly dozvuky v kantině,

Teď před vánocemi však dělal furianta před
frajtrem Vodičkou, krajanem, jenž se ho ptal,
pojede-li domů. Vodička byl černý, potměšilý
voják, kterému se každý rád vyhnul, Slyše od
pověď Tomanovu, dal se do suchého smíchu:

»Já ti Terezku odloudím. Já pojedu a Te
resce všechno řeknu. Víckrát s tebou mluvit ne

——— ——

které bylo od nejstarších dob v církvi římské
západní slaveno dne 265.prosince. Na východě
bylo narození Kristovo slavepo zároveň o
svátku Zjevení Páně dne 6. lednu. Východní
církev přijala od západní počátkem 5. století
zvláštní svátek Narození Páně v den 25. prc
since, kdežto svátek Zjevení Páně (Sv. Tří
králů) rozšířil ce pozvolna též z východu na
západ.

Máme pádné historické důkazy pro tento
postup svátků ve dvou kázaních sv. Jana Zlato
ústého která se až na naše doby zachovala.V jedué
řeči svá oblašaje sv. Jan Zl. dne 20, prosince
r. 388 své osadé, že poprve v Antiochii bade
slaven dne 25. prosince Hod Boží vánoční.
Druhá řeč je suwno vánočoí kázaní z r. 368 a
obsahuje tyto věty: „Po čem dlouho již patri
archové tonžili, co prorokové zvěstovali, spra
vedlivé duše spatřiti toužili, to dnešního dne
se událo.. . Není tomu ještě ani 10 let, kdy
jsme svátek tento poznali, a přece jest jeho
lesk vaší horlivostí tak skvělý, jako by nám
již od staletí byl znám. Proto nepochybí z vás
nikdo, bade-li svátek tento zváti novým a sta
rým: novým, protože teprv uyní nám byl zná
mým učiněn; starým však, ježto tak rychle
starším svátkům se vyrovnal, Jako totiž vzácné
stromy brzy v zemi se zakoření u brzy značné
výšky dosahují, nesouce bohaté ovoce — tak
nic jinak to nedopadá s tímto svátkem! Byltě
křesťanům, kteří na západě bydlí, již od pc
čátku znám, k nám ovšem přišel teprv před
několika lety, rychle se ujal a již nese nád
herné ovoce, jež spatřajete v tom, že náš
chrám návalo věřících příliš malým jest.“ (Use
ner, Relig. gesohichtl. Untersachuogen I. 320,
Bono 1889).

Podobně v Egyptě bylo sluveno narození
Spasitelovo dne 6. ledna, ale počátkem 6. stc
letí přejala Egvptská církev z Říma zvláštní
svátek Narození Páně dne 25. prosince. Zazna
menal Jan Kassianos, že r. 432 řečnil o vánc
cích před patriarchou Cyrillem o narození
Páně. (Kellner, Heortologie str. 98).

Z dokladů těchto patrno, že životopis
Ježíšův necí legendou, která by se šířila při
rozeným postapem z východu na západ, nýbrž
že východní církve ochotně z Říma přejímaly
zvláštní slavnost narození Páně, protože byly
přesvědčeny o historickém jeho základě.

Že pak vŘímě svátek Narození Páně byl

bude. Tatíkovi to taky povím, aby věděl, jakého
mí lumpa.«

Toman, když to slyšel, byl celý bez sebe.
Frajtr Vodička je tuho schopen, o tom věděl.
Co dělat? Sběhal celou škadronu, dlužil si peníze,
aby mohl vyplatit aspoň zástavní lístek na prstý
nek a psk prstýnek sám. To by přece jel, na cestu
už by mu tatík poslal, Ale marně běhal, prosil.
Žadný by mu nic nepůjčil, takovému ostrému
hochu a teď před vánocemi zvláště ne.

Zarmoucen sedl si do koutkua hryzal špičku
prázdné dýmky. Ani tabáku neměl. Chmurné my
šlenky létaly mu mozkem. Psal domů, že přijeti
nemůže, protože ho chtějí dělat přes vánoce
frajtrem, čekal nějaký tučný dar k novému roku
od tatiíka, matky i Terezky, a ten Vodička mu to
jistě všechno zkazí. Tatíkovi řekne, že frajtrem
být nemůže, poněvadá je lump, který už byl
třikrát pro »opicia V sdíře«, a tatík mu nepošle
ani vindry.

Maminka, no ta mu tu buchtu se zlatníkem
Přece pošle, ale při tom kázání dlouhé, nekonečné,
nepříjemné proto, že Toníkovi Tomanovu vždycky
vskočily při tom slzičky do očí a musel plakat.
Za ten pláč se stydíval, on dragoun a plakat? A
co Terezka? V neděli, až jí to ten cikán Vodička
o tom prslýnku poví, až zableskne těma zlolaj
nýma očima, jistě se jeho Tonfka zřekne a — —

»Dragoner Toman'«
oHier.«

Už stál jako svíčka před panem rytmistrem.
»Pudou k panu obrštovi s touhle visitkartou,

tuhletu dají slečně Fiedlerové, At to nespletou!
Tady msjí na retkal Abtretenl«

Toman vylítl z kasáren jak čamrda. Ostruhy
mu břinkaly, šavle řinčela. Kavalírsky se uklonil

[mserty se počítají Ievmě.
Oimovs vychází v pdlek v poledme. Ročník XIIL

dle zmíněného výroku sv. Jana Zlatcůstého
slaven již od dávných dob, dokazaje starobylý
spis tak zvaný římský chronograf (kalendář)
z r. 354. Kalendář tento je sbírkon časuvých a
historických poznámek světského i rírkavního
rázu. Léta počítá dle konsalů oproti s.. Otcům
a evangelistům, kteří čítají léta dle vlády cí
sařův. Kalendář tento klade rok narození Páně
ol rok později, nežli jiné zprávy historické a

oznamenává hnedle za rokem 753. po založsní
Říma čtyry údaje o narození Páně, o jeho
smrti, o příchodu sv. apoštolů Petra a Pavla
do Říma a jejich smrti. Kalendář tento obsahuje
též dny Úmrtí sv. mučedníků, kteří v Rimě
byli nctiváni. V tomto veznama svátků jest
don 25. prosince uveden jako svátek Narození
Páně. Ježto lze zcela rozumně předpokládati,
že zápis v kulendáři byl již dříve učiněn nežli
r. 354., kdy soubor různých částí jeho byl ge
brán, pak snadno nabýváme přesvědčení o sta
robylosti našich vánočních svátků.

Vědecké bádání, vyšetřujíc základy naší
víry, dokazaje její oprávněnost a odsuzoje ná
mitky útočníků jako bezcenné, ubohé výmysly,
kterými lze získati jen naprosto nemyslicí
davy. —

Po vykonané revisi vědeckého základa
našich vánoc můžeme tím vděčněji pospíšiti
k jeslím Kristovým u v posvátném zanícení
zvolati: Narodil se Kristas Pán, radajine sel

Dopis z Prahy.
Positivní politika. Radikální poslanci čeští

ve Vídni tonou neustále v bludu, že radikalie
mem nejlépe osvědčují politický rozhled a ob=
starávají dobře potřeby národol. Posud jest to
Jejich věcí, neboť počínáním svým aspoň nic
nepoškodili. Libí-li se jejich postap voličům,
kteří je do Vídně poslali, nelze najisto tvrditi,
ale soudíme-li dle povšechné nálady a politické
úrovně, kterou národně-sociální voličatvo dá
valo na jevo za voleb, můžeme jistě očekávati,
že chorobná tato vášeň haed tak nevyprchá.

Věcně uvažováno, všechny důvody radi
kálotho postapu jsou slabé a hodně povetšelé.
Řekli bychom, ža radikalism národních sociálů.
jest tradičním haraburdím z minulých dob, ve
kterých mladočeši bouřlivými hesly nabývali

před slečnou Fiedlerovou, hezkou blondýnkou,
podal jí visitku. Slečna se usmíla. Znali se už.
A jé, to bylo už něco visitek, které Toman slečně
přinesl a něco korunek, co si zato odnesl! Kdyby
jen tu byly teď na hromádcel To by jel Toník
domů!

Tu máte na vánoce něco|
Dostal—tři koruny! Ještě tři — a jel by

domů. Ale přece ne, nemůže, psal, že ho budou
dělat frajtreml To by se mu tatík vysmáll Ne
pojede, nemůže jeti nikam.

Stoupal do schodů, vedoucích k bytu pana
obršta. Zazvonil. Přiběhla mu otevřít služka ru
měných tváří, beze slova vzala visitkua zavřela
mu dvéře před nosem,

Tontk se obrátil, litoval, že nevzal Lucinku
obrštovu aspoň za bradu. To je holkaj

Najednou slyší rámus, křik, kvikot a nářek ze
čtyř asi ženských hrdel — tak zoufalý, že se až
zachvěl, To se někomu něco stalo, Kde? U obrštůl

Lomcoval dveřmi, marné. Najednou se však
rozkročil a rázným kopnutím komisnicn bot dvéře
vyrazil,

»Hoři! Hoříl«

Skutečné hustý čmoud dral se z kuchyně,
promíšen křikem ženských. Vrazil do kuchyně,
Hořelo tam skutečně, Truhlík a třískami se vzňal
a hořel jasným vysokým, klidným plamenem, Ho
řel rovně jako svíčka. Paní obrštové stála jako
Nioba opřena o tabuli stolu, zarývala prsty své
do těsta, vytřeštěně hleděla do ohně a křičela, až
uši zaléhaly. Vedle ní stály a ručky spínaly a
křičely, až tuze něžné dcerušky obrštovic Ninia Fi.

A Lucinka běhala kolem košíku a lumento
vala, co jí hrdlo stačilo, Popadla před chvilkou



mandátů proti staročechům. Doby ty věak mí
nuly, s lze najisto předpokládati, že národ ku
plaoémo boucharonství se již nenakloni, nabyv
přesvědčení, že všechny recepty radikální po
litiky nic nepomohly. Jak uvědčí veřejné mí
nění, positivní politika bude všeobecně přijata
a schválena, politika tedy, která rozmysiné
váží všechny okolnosti a která má za hlavní
zásadu, vnikati v nejvyšší správní úřady.

Marné se namáhají „Národní Listy“, aby
vzkřísily minulou svou kozáckou slávu; po
stavily se sice proti prondu, ale proud žene 86
ku předu mimo ně. Nepomohoa jim nio la
menta nad zrazováním mladočeskýchresolucí
a programův a nepřinese jim hojnější počet
odběratelů ani vášoivé třískání du „klerika
lismu.“ Chápeme sice bolestné křeče „Národ
ních Listů“, ale nemůžeme nic jiného činiti,
než co činí všichni vidouci lidé. Musímekon
statovati, že nový směr politiky positivní jejich
významu odzvoňuje. Rodi se nové nazírání pu
litické, v němž „Národní Listy“, „vyroutlé va
základě docela odchylaém,“ nemají již místa.
„Národní Listy“ již již jsou blízky tohu okatu
žiku, kdy uelyšl hlas: „Ty mrtvý lež, a ne
vatávej!“

Byly kdysi časy, že ústop od radikální
taktiky považován byl za porážku4 že nemy
slící davy daly se ua lep ten cbytiti, ale dnes
pozorovatel politických poměrů nemůže ne
poznávati, že pro cíle dobývací nehodí se lo
mozné střílení na slepo, uýbrž že jest potřebí
promyšleného postopu, jenž, žádujo inteligence
a politické obratnosti, přinese také určité pro
spěchy.

To pravíme také vzhledem k problášení,
které vyšlo ze středu našich katolických pu
slanců. Bylo v něm řečene, že katoličtí pc
slanci musí si dobře rozmysliti, aby snad hla
sováním pro vyrovnání ueobětovali mludon
stranu. Po našem rozamu nebezpečenství není.
Jen ať hlasují naši poslanci pro vyrovnání, jako
budou hlasovati jiné strany, aniž se budou báti
o popolárnost. Právě mladá strana musí se
zříkati negace a svoji životnost dokazovati
prací, k nlá, jak patrno, choti neschází. Hlasy
pro předlohy vyrovnávací nejsou nenáviděným
projevem důvěry vládě, nýbrž podporou pro
ustálení hospodářských poměrů, a nelze tudiž
kooti zbraně tak proti těm, kdož e vyrovnáním
projeví souhlas, jako spíše našly by se záminky
agitační proti straně, kteráž všeobecným po
třebám a odůvodněným přáním překážela.

Jmenovité voličstvo venkovské, které naše
poslance katolické zvolilo, nemá nyní s prod
šími náladumi oposičními co činiti nejen dle
avó povahy, ale vzhledem k tomu, že ve v)
rovnání běží také o určilé jeho zájmy. Oposici
ei nechejme pro čas, kdy potřeba její poškc
zováním důležitých statků národních byla by
všestranně odůvodn os. Učma ce z tobe, že
oposice českých radikálů nevzbuzaje v Čechách
žádné ozvěny u že i oposiční Masaryk musí
slyšeti hlasy, kterak přeskakuje z nálady do
nálady...

* +
*

Hilsner v parlamenté neboli řádky, ješ čte
nářům doporučujeme k bedlávé úvaze. Přemýšli
me-lí všestrann: o rozpravě uhledně svobody
vynčování na oniversitach, vemůže nám zůstati
tajno, že to bylo spiknutí, u že bluvuí harcov=
ník Masaryk chtél míti již rázem jasuo, kolik
(S

brnek s převsřeným sadlém a vyklopila jej pěkně
du ohně, jenž by už býval u konce, kdyby mu
nebyla dala potravy, Teď hořel pěkně, důstojně
jak tryzna.

Toník, starý hasič, ovšem nedbal pranic na
sousoší řvoucích dcer a matky na Lucinku, jež
běhala kolem jako topinka, chytil jedním vzma
chem džber vody a vychrstl ji na obeň i s ry
bami, jež vodu tuto obývaly, jsouce určeny na
vánoce k smrti na modro, na černo, k smaženía
snědení. Oheň zhasl téměř ckamžitě,

sVy jste pašskls padla Tomanovi kolem
krku Lucinka.

"Co pak jste nemobl napřed ty ryby vy
brat?« zvolala nahle oživená paní obrštova.

»Das ist ein fescher Kerl, nicht wshr Fifi,«
šeptala Nini Fifi, pohlížejíc oa Toníka, jenž se
objecí Lucinčiné ani dost málo nebranil. Najednou
vrazil do dveří starý obršt. »Co se stalo ?«

Vysvětlily mu vše ženským, půl hodiny trva
jícím výkladem.

Facit věcho byl, že Toník dostal pětku,
Ještě o mněuslyšejí,dragoune, Jakse jmenujous
*Toman Anton, od 3. eskadrony.« — —

No vida, teď by Toník mohl jeti, peníze má,
že i hodinky s řetízkem 1 orstýnek si vyplatil, ale
domů nepojede k vůli tomu frajtrovi, k vůli tomu
bloupému napadu. Víckrst lumpovat nebude.

24. ráno odjel Vodička, provázen jsa bo
lestným pobledem Tomanovým. Už ho Terezka
nebude mít rádu; ten cikán ji jisté Tonlkovi od
loudil

Toník byl zarmoucen věsk ještě jiným na
dělením. Víte, co je to »zum Regmenterapport
befoblena, «bejt poručenej k regimentsrapportue?
A Toník byl, umíral strachy, co to je. To jistě

poslanců jest ochotno ehrbiti hřbet do služeb
židovských proti katolické církví, a sda-lí
možno s plánem již začíti jako ve Francii.
Nedivte se chvatu a nedočkavosti Masarykově,
Životlidskýjest příliškrátký,a Masaryk,jenž
se zapsal určitým alinocím již z dob Hilene
rových, Masaryk, jenž ae půdy tolik nakypřil
a paobdělával, rád by viděl jiš konečné ovoce
svých starostí arád by zvolal ko svým lidew:
„Nuže hleďte, co umím, a vízte, že slouším
věrněJ“

Kdyby Masarykovi šlo o věc, jak světa
namlouvá, nechápal by se malicherností, po
vrchních a protimyslných tvrzení, kteráž smnt
ně parádovala v jeho zdánlivě vědecké řeči.
Popirati na příklad světce, o jehož existenci
avědčí hrob ve chrámě avatovítském, svédčí
jeho vykopané tělo, protokoly, rozličná akta
a vůbec přečetné důkazy, jest jednoduše směš
nost a ubohost, které rovny json Masarykově
emělosti.

Za debaty dr. Laeger nadbodil mu Hils
nera. Masaryk cdpověděl, že ge původně vraž
don polenskoa nezabýval, ale pak počal mlu
viti,aby ochranil národ před pověrou rituelof
vraždy. Podrobme tato výpověď Masarykovu
stračoému rozbora. Již před porotou katno
horskou, kterou byl Hilener odsouzen, pro
skakovaly v „Časn“ leckdy poznámky, které
z počátka nesměle, později však určitěji stra
pily Hilsnerovi. Věc ta vyvolávala všude a
vajmě v inteligenci veliký úžas. Po odsorzeuí
pak Hilenera vynořila se pojednou ve veřej
nosti, kde se vzala tu se vzala, zpráva, že
Hilspera bude hájiti Masaryk. Zpráva ta byla
od rozumných lidí přijímána všode jen jako
pověst, která brzo zmizí 6 povrchu jako které
koli jiné,

Nestalo ge tak, a pověst— po realisticku
řečeno — stala se positivní skutečností. Ma
saryk napsal brožura: „Nutnost revidovati
process Polenský.“ Masaryk již tehdy epolehal
60 na moc svého jména a na svoa autoritu.
Bylo očenáváno, že rozum a smysly lidské
jebo vystoupením buď se pomatoo anebo va
pokoří. Masaryk dosti stadoval lidskou psy
chologii a věděl, že lid se obyčejně žene tam,
kam ho vede cesta privilegovaných knížat in
telligence. Tak se dějí revoluce, které nepo
vstávají cestou důkazu, jako bitvy 8e nevybrá
vají věděním vojákovým. Vojín neví, co dělá
a proč to dělá, jak krásně vyličaje Tolstoj; ať
nepohnutě v ohni stojí nebo se vrhá oa ne
přítele, činí to vědy z rozkaza, jehož principu
nechápe.

Tuk by se bylo dálo i po vystoupení Masary
kově. Leč Masaryk Špatnou věc nemohl učiniti
dobron a mravnou, u důsledně nedostatky tyto
obsahovala i brožura jeho, která odhalilu
mnoho i těm, kteří právě ua vrcholu intelli
gence nestojí. Co teprve ukázala lidem, kteří
mají bystrý úsudek! Proti iutelligenci Masa
rykově povstala také intelligonce, a ta nespo=
lehala ae jiš na hnutí víry a na moc vuukání,
nýbrž za ožila věc na podkladě důkazů roz
umových.

Předem vyvstává otázka: Proč Masaryk
hájil Hilsnera, když přece porotou kutuohor
skon byl odsouzeu pro pouhou vraždu a nikoli
pro vražda rituelní? Zadrohé, a ta jest ten
veliký balvan, aby odstraněno bylo podezření
z ritnální vraždy, bylo naprosto potřebí, aby——
ten kluk řeznické, co mu Toník při posledním
Bamu natloukl hlavu, všecko udal, No, to budou
vánoce! — — —

Byl Boží Hod. Terezka Kočích šla do ko
stela. Ten Toník že nepřijell Pojedaou přitočil
se k ní černý frajtr Vodička. Nemobla ho jakživa
citit, ale tentokrát ji jeho blízkost těšila, Dozví
se aspoň o Toníkovi,

sTy máš, Rézo, pěkného lumpa toho Tondu |
Flimuje a i ten prstýnek od tebe s tím modrým
kamínkem zastavilla

Jako když hrom do Terezky uhodí, ale —
do Vodičky taky. Pádná pěst udeřila do hlavy
jeho tax, že helma sletěla a před užaslým Vo
dičkou stal jak bůh pomsty Toník Tomanů, na
jebož červeném límci bělí se křiklavě dvě bílé,
celuloidové, obrovské hvězdy. Stal před ním
Toman, frajtr.

»Tak, ty lumpe, ty mne budeš pomlouvat?
Tu máš ještě jednu zato, cos tatíkovi včera na

hodinky s řetízkem Je
A ruka Toníkova, na níž svítil se prstýnek

s modrým kamínkem, kmitla se ješté několikrát,
zanechavajíc rudé stopy na černé Vodičkové tváři.

»Počkej, ty rekrute umazanej, to udáml«
nařikal teď nešťastný intrikán frajtr Vodička — —

Toman byl při .regimentsraportě pro udat
nost, osvědčenou při ulévání ohně, povýšen za
frajtra. Pak ovšem náhle přijel domů s plnou
chutí, 6 dvéma zlatými, které mu zbyly, v kapse,
se dvěma hvězdičkama a 6 radostným očekáváním,

ee podrobněji vniklo ve vražda. Bylo notno
vyšetřiti přítomnost a čínnost neznámých ci
zinců a vůbec všechny okolnosti, jež 8 vraždon
byly spojeny, neboť jen tent> postup, řekněme
rozbor daných fakt, mohl konstatovati pravou
její povabu. Bondee, jenž by opouštěl podstaty
skutkové a hoal by se do prázdna, osvědčil
by, že není ke wvéma úřadu schopen anebo že
má nekalé úmysly.

A co učinil ve své brotaře Masaryk?
Bystrý a pronikavý myslitel eprávnuu oestu
opouští a všechny síly oapíná k tomu účela,
aby spojení Hilanera s vraždou vyvrátil a aby
podezření sval na matku a bratra savrujděné.
Nerituální vrašda dokasována hrosmou nelidskostí
a plíváním ve tvář veškeré humanité. Důkazy,
ječ Masaryk proti matce a bratrovi zavražděné
Anežky ováděl, byly tak ubohé, neobrabané a
vyjeveně nejapné, že je mobla vyvolati v mysli
Masarykově jen mizernost cíle, brožarou ale
dovanéhv. Každý upřímný člověk by řekl:
Nuže dobře, proti Hilenerovi jsou nevývratná
svědectví a důkazy, na jejichž základě byl od
souzen, zůstačíne tedy v okruha těchto sku
točností « dokažme z nich, že tu nebylo, cv
jest sem vkládáno. —

Z brožury Masarykovy citujeme aspoň
toto: „Vražda stala se nejpravděpodobněji
v obydlí a v době, kdy zavražděná byla svle
čena. Pro to, že vražda byla vykonáca v 0
bydlí, svěděí údaj, za nějž mně ručí p. MUDr.
Bulova z Karlína... Pro vražda v obydlí
mluví také čistota mrtvoly — byla snad myta
— a konečně by sem ukazoval fakt, že pří
pitvóé v žaludku ualegzeny hojné zbytky jídla,
blavně mléka,

Považme, co to znamená, Masaryk uapsal
svůj spisek po porotě kutnohorské, tedy v době,
kdy účastenství Hilsnerovo ve vraždě bylo vše
strauně a zřetelně dokázáno, Jestliže moc dů
kazů proti Hilsoerovi chápal každý člověk
prostřední intelligence, jest nemožno připostit,
že by jejich váhounebyl chápal Masaryk. Po
porotě kutnohorské hájily ještě Hilanera, jak
ovšem přirozeno, listy židovské, bránili bo
placení advokáti dr. Ouředníček a dr. Vodička
a — hlasatel mravnosti a poctivosti Masaryk,
který měl tolik odvahy,šepo folikerýchpřesvěd
čujících skutečnostech obvinil matku a bratra sa
vrašděné,aby prý zachránil národ před povéroa
ritaelní vraždy. Dle pravdy však obranoa
Hilsnera kráčel na ostří nože u spadl do pro
pasti. Škoda, že poslanci takto seřaděnými
fakty neasvědčili Masaryka hned v parlamentě.
Byla by většina poslanců tím pevněji bývala
přesvědčena, že Masuryk vypravoje pohádku
o peraíkové chaloupce.

Zpravodajové židovskýchnovio,i našich
svobodomyslných„Národních listů“, „Dne“...,
psali, jak prý Masaryk vážně a přesvědčivě u
poutal celou sněmovau. Již jediný tento fakt,
který jsme právě vylíčili, dává na jevo, co 0
pochvalách téch souditi.

Mnoho povyku pro mio sa mic. Mnoho pa
píru by bylo potřebí k tomu, aby se mohly
uvésti všechny výroky realistické o bozáčel
nosti a hlachóm Lombasta schůzových resolucí.
A ejhle, ve Valašském Meziříčí prostředkem
tím nepobrdl ani Masaryk a blahosklonně dal
si tam pudkufovati, že prý návrh svůj přivedl
k vítězství a tím mocné rakouské straně klerikální

Tak se nám skoro zdá. Praktická politika bortl
všechenpolitickývěhlasMusarykůva oškabává
zásady jeho jednu po druhé.

Ale s odpuštěním, v „Přehledu“ na ví
tězství Masarykovo neaívají se takovými voli
kými brejlemi. Povídají tam: „Vnější efekt se
tedy stopňoval až k bengála jednohlasnosti,
úspěch vnstřní klesl tak pod nulu, še na místoná
vráu protiklerikálního byl ma konec přijat návrh
Kerikální, klerikální jak původem tak důsledky“
A přecev „Přehleda“ jsou také realisté, či ne?

Ostatně celý ten návrh o svobodě věd

Da oniversitách, jelž Masaryk podal, jest P tažený odkodsi ze vzduobu, neboť svobodu vědy
na universitách nemůže nikdo rošiti, protože
ji zajišťoje základní státní zákon. Z toho dů
voda všecLen ten hluk a to volání ministra na
pownocmá zřejmou pečef malichernosti, známku
čehosi, jako když chlapec chápe 8e nejmenší
příležitosti, aby vyvolal hádku,a pak křičí ne
tatika, aby Bel rozhodnout při, která nesto jí
za zlámaný groš. Miuva Luegrova byla přece
dosti jasná. Neřekl nic jiného, než že katolici
masí se dostávat na university, na nichž jest
odstrašojící počet profesorů židů. Ještě měl
Masaryk žádat, aby ministr vyodování s Lue
grom savedi protokol, a komedie byla úplaá.

A sotva vzkřikli někde v ubožácké re
dekci, jiš troobili na poplach ve všech sro
bodomyslných, pokrokářských a. šidovských
listech, i professoří universitol omámili 80 po
křikem, že boří, rychle scházeli se v úrady,
sestavovali vesulace a prohlášení a všechno za
tím účelem, aby senkázalo, jak vážné instituce
dovedvu býti také směšnými, Masaryk, jenž



s posilouuniversitních prohlášení chtěl ve sně
movně katolíkům pro nic za nic způsobiti den
bněvu a pokoření, musil na konec sám sobě
Hci: čas ještě nepřišel.

Obrana
(3) „Pemoe“ Velmé myálenky Slo

vákům. Myslíte ci, že odražení volných my
elitelů uspořádalo českou výprava k přátelům
svým, zednářům uherským, aby je požádalo
za ochrana práv slováckých? Tu by bývalo
nutno vyjednávati v přední řadě s vlivnými
židy — a tl by české myslitele šerodně při
vitali.

Anebo snad volní myslitelé aspořádali
nyní na Slováky sbírku větší, než jaké u nás
posud byly vykonány? Také nikoli. Volní my
slitelé sbírají dále pro sebe.

Či snad udatní ti bojovníci za svobodu
šli na Slovensko povzbuzovat bratrský lid pla
mennými slovy k vytrvalosti anebo navštívit
Hlioku v žaláři? To lehko nejde. Pánové se
třesou strachy před muďarskými žandarmy.

Co tedy? Inu, co je nejpohodlnější a co
hodně lacino zjedná elavné jméno „neohrože
ných z=atanců svobody“. Pánové svolali na 9.
t. m. schůzi do Národ. domu na Král. Vino
hradech. Plakáty blásaly: „Volná myšlenka
osvítí pokrokově Slovensko a dodá, co Hlinka me
mohl pověděti.“

Drazí přítelíčkové Hliukovi, lakble jste
chtěli jiti ve stopách trpitelových? Přebarvovat
zkrátka obraz, jejž pravdivě načrtl Hlinka. Co
že Hlinka nemohl pověděti? Co by byl z blodé
bázně tento odhodlaný muž skrýval? Prvč by
2 bázně před církevními úřady Hlinka své ná
zory skrýval, jestliže pro své bratry obětoval
a opustil všecko? — Ale mějme na mysli, že
naši odpůrci měli vztek, když poznali, že ne
chce trpitel pro chyby Párvyhv topit církov
celou. Takovým topením by se ovšem Slová
kům nepomoblo, ale tohle by potřebovali lační
jizlivci k vůli vlastnímu prospěchu. Což jim
šlo o Slováky! Takhle nadužít a zneužít do
jemné tragedie černovské pro své Šštváčeké
cíle — to bylo jejich blavním přáním. Hlinka
prohlásil: „Ja somkňas a chcemostaťv kašdom
ohlade intaktný (bezůhonný, ryzí) kňas.“ („Nový
Věk“ č, 10.) A ta klerika, v níž Hlinka všade
vystupoval, pálilu protikatolické fanatiky křtěsé
i nekřtěné do očí jako žhavý uhel. Ti, kteří
velebí otrpení Husovo a Jeronymovo, měli
zlost, když český lid se přesvědčil, jak kato
lický kněz dovede zmužile snášeti otrpení také.

Proto svolána schůze na přebarvoní. Mlu
vilo se v ní dle zprávy „Dne“ (ze dne 10. pros.),
že „nejhorší vliv“ na vzdělání Slováků má
literatora „klerikálni“, prosáknutá „uejtemnější
pověron“; prý obrození Siováctva uskuteční se
pouze proti snahám slovenských kněší, „kleriká=
lové“ prý provádějí humbag s Hlinkou a
8 celou(li) slovenskou akcí, atd. Inn, taková
slova mají býti snad odměnon dr. Al. Kolískoví
za te, že 8 velikou péčí připravil přednášky
Hlinkovy a tolik se v té věci napracovall

Proč jen tedy si pepozvali do naší země
volní myslitelé raději ndkterého uherského šída,
který jako volný myslitel odhodlal se tolik ca
Slováky trpěti jako Hlinka? Rázem by bývalo

po slávě Hliokově. Tedy, pánové, elektrickouampu do ruky a biedejte takového žida
v Uhrách. Vždyť přece tam jest židovských
volbých myslitelů dost. Že by byl některý
řečník mlavil důrazně proti židovským kořal
nám na Slovensku, které v přední řadě Slo
váky kazí, v tom „Den“ noreferuje. Hlinka —
jak patrno — těší se a volných myslitelů ve
liké vděčnosti. Aby mu „pomohli“, brojí proti
jeho duchovním bratřím.

Kde se chce umoeniti školyf Na
hradecké schůzi hřímal prof. Drtina proti ra
kouskému episkopátu, že usiluje od r. 1879
amocniti se školy. Proti takové frási, vypočtené
na klamání nesoudného davu, stavíme výrok
svěčnělého biskupa Brynycha, jenž na veřejné
schůzi při katolickém sjezdě v Hradci Král.
r. 1897 prohlásil: „Jak nyní poměry jsou, ne
stojíme a nemůžemeani oto státi, abyškolase
vším všudy řísena byla církví a jejími orgány.
Jest nyní život tak rozmanitý, a stát se tak
vyvinul, že by církev odoizila se již svému
poslání, kdyby ve všem školu spravovati chtěla
— a kromě toho velkou zodpovědnost by na
sebe avalila.“ (Viz „Řeč o Školské otázce“
v Čas.Úv. r. II. č. 1. str. 21.). Pane Drtino,
když člověk chce býti „nejlepším snalcem
Skolství“, neměl by si dovolovati fráse, které
nejsou pravdivýmil

(3) Jak „věemě“ odpovídá „paeda
Eog" v Českém Učltelí.“ Ukarnjesvojí od
povédí, jaký má zoamenitý paedagogický talent
k zušlechťování a vůbec ke kaltarníma po
vznesení českého národa. Nazývá „Obnova“
scvrklou kochařkoo, pannopannou, pannou ku
chařkou (oač jen pořád myslí?), mluví o „vše
lijaké té chásce“ (proš ji jen Organisovaní svě
tlonoši mezí sebou trpí ?), o „tlastých farářích“,

„stačnělých farářích“, kteří sedí „na svém vlast
Bím sádie“, o „přihlouplých švástech.“ A ku
konci volá aristokraticky: „Adien!“

Taková polemika rozhodně zbavuje povin
nosti k odpovědi. Ale když už po řeznicku
mlaví „Český Učitel“ o té tlouštce, v sádle,
připomínáme aspoň něco. Nevíme, zdu musí
býti tlastý každý zazobuný buržoa. Ale dyaa
stie Rašínovců má dle dokumentů samých pc
krokových učitelů k atloustaatí | prostředků
daleko víc uež kněží. Naši ideální buditelé
kuéží i nekněží kladli ua ollář vlasti vše-ko,
i svoji svobodu. Vychovancí„Čes. Učitele“ spustí
neborázný ryk, má-li jim uk:vuznouti kvinkve
nálka, vrchní štáb organisovaných hájí svoje
tačné příjmy jako nejdražší poklad svéta. A
co brabou Rašínovci z organisace, 8 tím by
byli rozhodně spakojení i ti nejbuhatší faráři.
Jmenujete-li dvorné jistou část svých členů
„všelijakou cháskon“, jen dobře se podívejte
do zrcadlu u rcete upřímně, kterého systému
jsou odchovaoci. Podřízení učí se od svého pu
krokového představenstva, jak dubré a užitečné
jest hlavně hleděti zisku vlastního. Prozíravé
a přemýšlejicí učitelstvo kteréhokoli přesvěd
čení čím dál víc jest roztr, čeno na „kultarní
práci“ Rašínovských oligarchů, ktera nejvíce
80 jevl v pilném zvelebování finance! — něko
lika osob,

Politický přehled.
Vyrovnání rakonsko-uberské schváleno

v úterý velikou většinoui ve třetím čtení. Bar.
Beckovi podařilo se takto docílit, co ae od r.
1887 nepodařilo žádné rakouské vládě. Několik
ministerstev padlo u vyrovnání přece parla
wmentárněvyřizeno nebylo. Pro vyrovnání hla
soval Národní klob český, Poláci, něm. křesť.
sociálové, Slovinci, Vlaši, zionisté a většina né
weckého svazu. Proti hlasovali čeští radikálové,
Rasíni, Charvati — kteří však pro duliat
ské dráhy hlasovali, — soc. dem., dr. Masaryk
a dr. Stránský. Radost bar. Becka jest trochu
zkalena přijetím resolace českého poslance Si
lingra, kterou se vláda vyzývá, aby apuzornila
vládu uherskou, by nberský zákon národnostní
z r. 1868 provedea byl v důchu svobody a
lidskosti. Resolnce tato přijata téměř jedno
hlasně za demonstrativního potlesku celé eně
movny. Bar. Beck ovšem 8 touto resolací ne
souhlasil a prohlásil, že vláda rakouská nemů
práva vměšovat 86 do záležitostí uherských,
ač v pravdě máme wy právo mlavit i 0 uher
ských záležitostech, ješto Uhry nejsou žádným
cizím státem, majíce 8 námi společného pa
novníka, společné ministerstvo zahraničních zů
ležitostí a vojenství. Sněmovna pak v odpověď
na toto odmítavé stanovisko minister, předsedy
přijala návrh, aby 8e o prohlášení miuistrpre
sidentově zahájila debata. Uslyší bar. Beck, že
jest tu ještě někdo, kdo se tak bned nelekne,
u zastane Se „utiskovaných; a také uherský
ministrpresident dr. Wekerle pozná, který
ostatně činil útoky na řízení parlamentu ra
kooského, že rakouská sněmovna dovede vy
stoapiti proti zpupovsti maďarské. —Sněmovna
posl. stala se také jevištěm postého výjevu,
který způsobil rasínský poslanec dr. Baczyňskij,
když rusínská iaterpelace stran výtržností na
université Ivovaké a pilný návrh na zřízení
rosínské university byly předsedou sněmovny
odkázány-k projednání až po debatě o vyrov
nání. Zmíněný poslanec utrhl polt a mrštil
jim do hlončku poslanců, kteří stáli před pre
sidiem. Prknem zasačen slovinský posl. dr.
Benkovič do hlavy, jenžkrváceje, v bezvědomí
klesl k zemi. Tato surovost 7yvolala ve saně
movně velké vzrušení. Baczyňskij bude vydán
soudu pro veřejné násilí. — Českému katol.
klubu národnímao dostalo se i ce stran protiv=
ných zaslouženého uznání; klub tento jest
vzorem kázně a spolehlivosti, jenž v plném
počtu hlasoval a držel ae dle uanes ní Národ
ního klubu. Mladočeší nsnesení klabu Národ
ního nedbají. — Delegace zahájeny jsou dnes
v pátek.

V uherském sněmu jedná se dál o vy
rovnání. Zmocňovací zákon přijat i ve třetím
čtení. Maďaři velmi se rozčilili resolucí posl.
Šilingra v rakoaském parlamentu. Vláda ma
darska zakročí, aby si zjednala zadostučinění
a záruky, že podobné urážky nezůstanou bor
tresta. Vida! Pro pravdu se lidé nejvíce hně
vají i Madaři, jen aby přece jednou nezkrotli.
Rozpaštěním sněma charvatského hned v první
den zasedání způsobili Maďaři v Chorvatsku
zlou krev.

Vůdcové makedonských revolocionářů Sa
rafov a (tarvanov byli vůdcemrovoluční tlapy
Panicou ve Srčdci na olíci zastřeleni. Smrti
Jejich Zelí se po celém Bulharska. Působili
uesnáze vládě tarecké,

V Persii je veliké poboaření proti ša
ohovi, který prý chystal státní převrat. V mě

vraždění a loupení.

Přátelé! Blíži se konec roku.
Proto prosíme, aby byly co nejdříve za
praveny všecky nedoplatky za „Obnovu“
a „Casové Uvahy.“

Zaplatte Ihned! Ušetřítenám tak
mnoho práce s nemilým upomínáním. Kde
odkládá, lehce zapomene.

Kdokoli si ponechal „Zrcadlo po
krokového tisku“ a dosud nevyrovnal
dlužného obnosu, nechť též bez meškání
vykoná svoji platební povinnost!

Administrace „Obnovy“
a „Čas. Úvah.“

Z činnosti katol. spolků.
Ze Slezského Předměstí. Vnedělidne

32. t. m. o 3. hod odpol. koná katolická jednota
valnou schůzi ve Slatiné, při níž promlaví vadp.
kanovník dr. Fr. Šulc z HradceKrál. o „Volné
myšlence“ a „Volné škole.“

Z Třebechovle. KatolickáJednota zdejší
každoročně pořádala Mikulášskou zábava, což bylo
i letos s tonžebností očekáváno, leč bohužel k tomu
tentokráte dojíti nemohlo, poněvadž zábav Miku
lášských zde, ať je již pořádá Jednota katolická
anebo „Sokol“, se zneužívá a sice posíláním
dárků přímo urážejících Z t“ příčiny rozhodla se
katol. jednota sehrati dne 15. prosince div. hru
„Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu“ v sále u
„Černého koaě.“ Účastenství bylo veliké. Členové
zábav. kroužku v úlohách svých ae osvědčili. Tekla
(sl. Jaklova) vynikla zoamenitě. Jakub (p. Burian)
dobře ukázal ve své úloze, jak jest muži hájiti
svých domácích práv, Jeník (p. Svaták Fr.) s Ma
řenkou (sl Burianova) dobře zoázoraili oběť, kterou
proláskumusípodetoupiti.Baruška(sl.Mrdkova),
ač ponejprv vystoupila, sehrála úlohu svou bez
vadně. Též Ondřej (p. Svaták Lad.) úkolu svému
pěkně dostál. Neméně vynasnažil se Procházka
(p. Svatoš), Šimek (p. Petrus) zde osvědčil se co
dobrý komik. Hlavní věak zásluhy jest přičísti
dp. Světelskému za jeho oběť, kterou i tentokráte
v plné míře přinášel, nešetře žádné námahy. O
návštěvu dobře se starali a sice zvaním pp. Vlček,
Koleš, J. Petrus a Uhlíř. Všem, kdož o zdar to
boto divadla se starali, volám: Zaplat Bůh!

Přednáška o pokroku v Polné. Vne
děli dne 8. t. m. ve spolku katolických paní a
dívek přednášel dp. Vlček, farář z Nové Vai, jak
nesprávně ge tvrdí, že nabožeuství katolické jest
brzdou hospodářského blahobytu a že protestantism
jest principem hospodářského pokroku. —-Pravil,
že víra jest důležitým Činitem i v obora vědy.
Věda zná účinky tajemství v přírodé. Vznik však
účinků těch, podstatu života v přírodě atd. posud
věda nerozluštila. Otázky takové zodpovídá nám
víra. O složení zrnéčka obilního povědi chemikové
všecky podrobnosti, znají jeho účinky, ule nevědí,
proč a jak zroste klas; život zrnéčka jim unikl.
Musí tu býti někdo vyšší, kdo zrnéčku život dal;
jest to Bůh, který dává přírodě přesné zákony.
Dp. řečník vysvětlil veliké rozdíly mezi člověkem
a zvířetem. Věda a zvláště věda materialistická
nedovede nijak vysvětliti, co jest vlastně myšlení;
zkrátka zase dovede věda vymvětlovati účinek,
ale příčiny a podstaty myšlení nezná. Tu zase
chabé vědě přichází na pomoc víra. — V příčiné
hospodářského blahobytu nerozhoduje náboženství,
nýbrž úrodnější nebo méně úrodný kraj, průmysl,
atd. Překrásnou, velice poutavou přednášku po
slouchali jsme 8 největší pozoraosti, litnjíce jen,
že netrvá ještě déle. Dne 32. září přednášel nám
velmi krásně dp. Alf. Hornek o svých potulkách
na českém jihu, a doo 24. listopadu vyslechli jsme
zajímavou přednášku dp. Ant. Máka o českém ná
rodě a Riegrovi. Váechném pánům řečníkům vzdá
váme tímto upřímné díky, volajíce z plna srdce:
Zaplat Vám to Bůh!

Z Nové Vsi nad Popelkou. Katolická
jednota místní pořádala 17. liatopadu a 15. pro
since svoje spolkové schůze za četného účastenství
členů i hostů. Při první schůzi přednášel p. Boh.
Kobza, jednatel, na thema „Povinnosti oaše v ro
dině a v obci“, při echůzi prosincové vybral si
vdp. řečník V. Mrštík za předmět rozpravy „Je-li
náboženství jen pro lid.“

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati Ilse v knihkupectví p. Františka Hovorky
oŽitné ulicí a vprodeji novin p. M Vlčkama

Příkopech.

Zprávy místní a z kraje.
Vzňená návětóva. Nověpraekonisovaný

ndp. biskup českobudějovický, Mger. Josef Hůlka



zavítal ve středu do Hradce Králové navětívit
J, M. odp. biskupa Dra Josefa Doubravu a po
žádat ho, aby se súčastnil jako epolusvětitel kon
sekrace jebo dne 6. ledna v Českých Budějovicích.
Vzácný host byl vítán udp. biskupem na nádraží
a vys. důst. kapitolou kathedrální v bisk. regidenci.
Druhého dne ndp. biskup českobudějovický pro
blédl místní chrámy Páně, církevní památky a vy
konal návštěvy u vadpp. kapitulárů.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 16. prosince 1907 uaneseno:
Výkaz pokladní hotovosti s 9. t. m. byl vzat na
vědomi. — Poukáže se k výplatě poplatek K 420
s koupě pí. Eiseltové předepaaný — Zaplatí se
účet K 6 za opravu domácího elektrického vedení
v bytu řiditele obecné a měšťanské školy chla
pecké. — Schváleny byly podmínky smlouvy obce
Pražského Předměstí o vydláždění říšské silnice
Litomyšl—Jičín—Rumburk a Poděbrady—Náchod
v Hradci Králové a Pražském Předměstí žulovými
kostkami. — Obecné kucbyni v Hradci Králové
darují 84 3 m dříví. — Vza'o bylo na vědomí, že
okresní výbor schválil prodeje: poz. parc. č. 1
v bloku VII. p. J. Laboutkoví za K 329593,
pozemku č. parc. 19 v bloka IV. pí. M. Biglové
£ Pražského Předměstí za K 3200, pozemků č.
kat. 108-2 a 108-3 t. zv. „Pastoušky“ obci Vě
koše pro zřízení silnice, vedoucí z Ponchova do
Věkoš za K 137.60 a stavebol parcely č. 5 v bloku
V.—1 zastupitelskému okresu královéhradeckému
pro stavbu stravovny za K 241614 a že týž výbor
schválil pláu na téžení z lesů městských na rok
1907-86.

V mimořádné schůzi městského
zastupitelstva v Hradel Králové dnes
v pátek o 4. hodině odpol. v zasedací efni měst
ského zastupitelstva vyžádá se schválení smlouvy
e c. k. ministerstvem obchodu o vyvlastnění vo
dárny s příslušenstvím a městských pozemků pro
úpravu Středního L«be v Hradci Králové. —
Rozhodne se o vybírání poplatků o trzích dobyt
čích na rok 1908.

Šťastný „Sokol“ Tělocvičnájednotazdejší
je na šťastné planeté, protože je zabruována zvláštní
přízní městské rady. Užívá zadarmo obecního po
zemku, dostává zadarmo koka k vytápění tělocvičny,
dostává zdarma vodu k zavodnění svého kluziště,
z něhož pro sebe vybírá poplatek atd. Nevíme,
zdaž by se stejným Štěstím setkal se jiný spolek,
jenž náhodou nemá za předsedu městského lékaře,
ač přece kuždý spolek zdejší měl by stejné právo
na obecní majetek.

Domácíslavnost vánočníhostromku
v ústavu hluchoněmých „Rudolfinu“ koná se
dne 23. prosince o 4. hodině odpol., při které
chudí chovanci bluchoněmí podělení budon od ct.
dobročinného komitétu dam šatstvem, obuvía ji
nými dárky. Vstup jest volný.

Poděkování. Správa „Rudolíiva“vzdává
slov. malíři p. Sochorovi nejsrdečnější díky, že se
vší ochotou a zdarma dovolil chovancům hlacho
němým prohlédnonti si jeho vzácný obraz „Bat
terie mrtvých“ v Adalbertinu právě vystavený.

Všeobecná úvěrní společnost v
Hradci Králové zřídí po novém roce samo
statný velkoobchod uhlím a přijímá již nyní zá
znamy na zakázky.

Chovamnkypomsiemáte císaře Fran
tlška Josefa E. měly minulou neděli dne 15
prosince 1907 slavnostní svůj večer. Před vybra
nou společností milých bostí, mezi nimiž jmenovati
dlužno J. M nejdp. biskupa Dr. Jos. Doubravu a
vsdp. Masgr. Dr. Al. Frýdku, generálního vikáře a
kapitolního děkana, podaly celý cyklus dranati
ckých básní, scén i spěvných sborů, jimiž byl
velmi zdařilým způsobem znázorněn život ve vy
chovávacím klášterním ústavu. Cyklus tento jme
nuje se také „život v ústavu“ a sepsán jest Dr. A.
Seblegimanem; budbu opatřil M. Haller.. Celé
představení mělo ráz slavnostní a provedení samo
možno jen pochváliti a to po stránce pěvecké i
dramatické; z celého představení bylo viděti, že
to, co pějí a deklamují chovanky, pějí a předná
šejí « vnitřního svého přesvědčení. Z úspěchu
celého večera. mohou míti radost chovanky — a
také ctihodné sestry za práci svoji a námahu plné
uspokojení. Nejdp. biskup projevil ke konci slovy

radost i dík všem účinkujícím.
Panoráma Národní Jednoty Nevero

české v Hradci Králové za Bílouvězípři
náší ve dnech 21.až 27. prosince 1907 serii pěkně
kolorovaných obrazů s cesty z Bregence do Švýcar.

Čtvrté živmostemské společenstvo

pořadí v neděli, dne 22. prosinceo1 bodině odp.orporativní návštěvu Sochorova obrazu „Batterio
mrtvých“ v Adalbertina při snížené (poloviční)
ceně. Rodiny pp. zaměstnavatelů a dělnictvo jejich
mají též přístup. Schůska v dolejších místnostech
Adalbertina. — Výbor.

Pitná voda v moci meteče. Je to sice
šetrnost, zavírati vodovod pitné vody v voči, ale
měla by voda přece téci aspoň tak dlouho z ve
čera, dokud není ukončeno divadlo. V sobotu po
studentském představení oblehala mládež vodní
stojany a nikde ani krůpěje vody. Kam 6e má
potom obrátiti?

Z Nevého Hradce Král. V nedělidne
15. prosince t. r. pořádán byl sde „Slovenský ve
čirek“ vlasteneckými spolky pod protektorátem
slav. obecního zastupitelstva v hostinci u „Malců“
„0 kulturních potřebách na Slovensku“ promluvil
velice pěkoš právník p. Šeda, moravský Slovák,
Po přednášce sehrána byla div. bra „Bílí pláci“,
drama o 1 jednání. Výborně pocbopila svou úlohu
slč, Anička Gottvaldova v úloze Věry. Též i
ostatní účinkující se činili dosti, Hudební čísla
přednesl zdařile sbor p. K. Císaře. Též nás mile
pobavil sbor mladých tamburašek. Čistý výnos
z večírku jakož j dar slav. obecního zastapitelstva
věnován ve prospěch pozůstalých po obětech ma
darského krvavého násilí v Černové.

Z Kuklem. Živnostensko-čtenářskábeseda
pořádala dne 15. t. m. v místnosti své „u Kurců“
Slovácký večírek. Poměry va Slovensku vylíčil
nám p ing. Polák, a nadchl přečetné posluchače
k účinné lásce k utiskovaným Slovákům. Dobro
volná sbírka vynesla 40 K. — Krásné písně slo
vácké zvučným barytonem přednesl vlp. Fiala
z Hradce Králové. V triu z opery „Hubička“
uplatnili hlasy svoje sl. Chmelařová. si. Šoabová
a vlp. Gyvrkovice. Několik salonních výstupů před
vedl p. Beránek. oblíbený komik v Hradci Král.
Průvod klavíroí laskavé obstaral p. řídící Prokop.
Večírkem tímto zavděčila ne „Beseda“ celým Ku
klenám, a dos“ědčila, že pracuje na poli vzájem
DostiBlovans'6.

Z Třebechovie „pod Orebom“. Vne
děli 15. prosioce byla u vás tichým způsobem
uzavřena první předvánoční výstavka, spojená
8 prodejem řemesln'ckých výrobků. Byla korunu
vána úplným zdarem. Dle seznamu prodáno celkem
za 3960 koran různých předmětů Obecenstvo, ješ
výstavku hojně navštěvovalo, vyjadřovalo 86 o
našem podniku uznale a také nikdo.s kupujících
nebyl jakostl našich výrobků zklamán. 16. pro
since konala se závěrečná schůze vystavovatelů,
na níž konstatována dobrá perspektiva do budonc
nosti, vyřízeny účty a zvolen výbor, který další
akci povede. Kéž řemeslniotvo a živavatenstvo ve
svém celku pozoá, že ne v prázdném politikaření
a klepaření sobě pomůže, nýbrž jedině prací a
sebepoznáním. Poslóze srdečně děkujeme našim
spolnrodákům i obecenstva širého okolí, že podnik
náš blabovolně podporovalo. Rovněž vzdáváme
povinný dík všem časopisům, v nichž naše zprávy
byly uveřejňovány. Přičiníme se, aby příští vý
stavka naše ještě lépe vynikla a dobrou pověst

výboj oorakého řemeslnictva utvrdilu. — Výstavnívýbor.

Dotaz ma podvodný pardubský list
Hajuův. Že by ještě nyní mohla svými novými
lžemi „Osvěta lidu“ někoho uraziti, o tom zajisté
pocbybuje každý charakterní človék, který žur
nalistické umění toho listu zná. Schválaě jsme se
zdrželi poslední čas replik na nové útoky, jimit
byl dp. Teplý napadán po rozsudku nad dr. Lho
tou. Přáli jsme Hajnovu lista, aby se zatim ne
škodné vydováděl. — | Ale teď zase 12. ledna
„Osvěta lidu“ zamanóvrovala si proti dp Tevlému
jným směrem. Doe 12. t. m. napaal Hajnův or
gán, že Teplý „přímo Štval v některých třídách
proti přednášce dra Foustky.“ Podvodník, který
tuto lež pustil do světa, věděl ovšem dobře, do
kterého listu se svojí fantasií třeba se obrátiti. —
Myslíme,že není nevčasno,jestliže chcetne, aby tento
mimořádný účet byl vyrovnán hned. Poněvadž
NOsvěta lidu“ výše uvedená slova pustila do vě
řejnosti bez bližšího označení způsobu domnělého
štvaní,šádámo pamaHajna aby v příštím
čísle uvedli výroky, kterými dp. Teplý
„příme štval proti ředatáce dra

letos z Chradimě článek, v němž poadno, jak ná
schůzí katolické kněz Sobotka farizejsky kroutil
očima, jak nutil se do pláče, atd. A satím pro
kázáno, še na té schůzi Sobotka vůbec nebyl.
Nechť poví „O3v. 1“, kdy a jak dala lšivé na
padenému knězi satisfakci. A zrovna letos zaslal
chrudimský referent naprosto prolbaný článek do
„O8v. lidu“ o chrndimekém knězi-professorovi Hald
kovi; když byla donucena úředně k opravě, eli
bovalá polepšení. A též jest viděti, jak se sre
formovala| Nyní vymlouvalí se ma mystijikací
bylo by věcí komickou. Všdyť se p. Hajn mohl in
formovati o věrohodnosti a podrobnostech správy
místní velice soádno. Nechť tedy „Osvěta lida“
zanechá nyní floskulí, frází a sofistiky a sřejmě
poví, jakými výroky Teplý šťval proti předmášce
Foustkově. Minvi-li drze štvaní, má přece některé
ty výroky znáti. Tedy jen bm předu! Tento účet
ohceme míti uzavřený hned!

i Poděkování. Všemdp.kollezůmsa skutky
lásky, prokázané + J. Kasalému, jménem zesnu

| lého děkuje Bob. Kobza, kaplan.
Z Hlimska. V neděli, dne 8. t. m. pořá

dána byla u nás veřejná protestní schůze lida
proti sdražování potravinpod protektorátem slav.
městeké rady. M plakátech bylo oznámeno, že
jsou posvání říšátí poslanci za hlinecký okres dr.
Kramář a Prokop. Dr. Kramář se nedostavil, a
posl. Prokop měl touš hodinu dopoledne schůzi
důvěrníků z vesnic okresu hlíneckého v Hlinsku,
kterou odlošiti už nebylo možno, jelikož dostal

svání k protestní schůzi v posledních dnech.
eferentem byl sec. demokrat. poslanec Němec

z Prahy. Nechci se šířiti o jeho štvavé, jen na
ziskání nemyslících davů vypočítané řeči. Jen
tolik sluší konstatovati, že všechno zdražování od
nesli klorikálovéá.O židech a burse však
ani muk! Jak opřímné s0c. demokraté to 8 tím
protestem proti zdražování potravin myslí, uká
gali, když se k slovu přihlásil jeden národ. dělník
£ Pardubic. Sotva že zavadil o bursa a ty pravé
lichváře a obilím, spostili soudruzi buronský řev
a výhrůžnými výkřiky enažili se řečníka umičeti.
Jest pak možno s takovýmto sfanatisovaným davem
debatovati? Věru, skoda každého slova. — Téhož
dne večer konána ve spolkové místnosti „Svor
nosti“ Mikolášská zábava s pestrým programem
při přeplněné místnosti. Tento večírek možno řa
diti k nejsdařilejším. Jednotlivé kousky byly peč
livě vybrány a nacvičeny. Obecenstvo také neskr
blilo pochvalon. Z večírku toho odesláno slováckým
sirotkům 50 korun.

Ze Zařlčau u Čáslavě. Našeosadamůže
se také jednou pochlubit zvláštností, V Rosku
jsou o 13 dní pozada a budon tem opravovat ka
lendářa myjamejejtady v létě předělávalia bác
—octli jsme803 nedělenapřed.Jindenemaj!ještě
ani vánoce, a my tu máme už „tři krále“. Vy
kračají si v úboru dílem mladočeském, dílem ze
lené agráraickém. ale nejlépe Jimsluší „cibil.“
Jeden zpívá: „Koleda, koleda, Stépáne“, druhý:
„Já jsem malý myslivaček, sotva ffrotu nesu“, a
třetí kouří silným kadidlem; jenže přijde na to,
jak silnou má kdo uátoru; a tu se ukázalo, ž:
jeho kouření labodí jen čichu evangelickému a
taky-katolickému. Viděli také bvózdu, ale jen ka
prálskou a přišli k nám se svými dary z různých
stran, jak romcho jejich svědčí. „Jiný kraj — J'ný
mrav“ — v Zařičanech takovým darům nechtějí
rozumět, a ty písničky, co spívají, uč sná kuždé
ditě, a koařit? Tady umějí katolíci eami daleko
lépe kouřit; a pozor, ať nezačnou vykařovat po
dobně, jako v té zelené Agrárii. Přirozené je na
padlo, ty tři mudrce, že jsou zde sami blázní a
chtěli se aložit, aby koupili stavební misto za vsí
a postavili tam pro katolíky blázinec, jenže jim
to obec £ moudré prozíravosti, aby tam třeba ne
přišli sami, nepovolila. To je pálí víc než slunce
na východě a na slvst vystaví ai na Koudelovském
kopci hvězdárnu, kde snad lépe svom moudrost
uplatní. Dej Bůb, aby se jim podařilo vyskou
mati aspoň to, jak vzdáleny jsou od sebe nebe a
dudy. Z vděčnosti popřeje jim Zařičanská obec
v kalendáři, až ho bude ještě opravovat, aspoň
poslední místo.

Východočeské divadlo.

Ve čtvrtek 12. pro«: „Svět bez mušů“,
veselobra (Eogel a Horat). Tři nepřítelkyně mužů,
které se na konec všecky vdají. Bezcenná věc,
v prvním jednání až hnusně frivolaí. Východo
česká divadelol společnost má poslání umělecké a
proto nesmí bráti do pr. gramu kusy podobného
rátu, jimiž sama ao ubíji, Správa snad ani netuší,
jak uškodila si na reputaci operettou „Kouslo
valčíku“ a touto veselohrou. — V pátek 13 pros.:
„Romeo a Julie“, opera (Gounod). Myslím,
že necbybím, nazvu-li toto představení jedním
z nejlepších operních večerů v této aaisoně. Pře
dem pochváliti musím orchestr, jenž pod klidnou
a jistou taktovkou vrchního dirigenta p. Prochásky
velmi dobře ae držel. Pěkně vyzaěl originelní ná
stap v ouvertuře (tremolo smyčců a markantním
polem trombonu); fagato snad moblo býti určitější.
Harmonicky zajímavý prolog působil dojmem
vskatko mohutným. Úvodní sbor nebyl přesný
v taktu. P. Novák (Capnlet) měl by dbáti správné
výslovnosti a tanechati zbytečného tremola; Jinak
je dobrou silou. Velmi šťastný den měl p. Wild
ner (Morcutio): nádherný jeho baryton zněl tento
kráte čistě,s produševněláhra postavilahov kon
kurenci na jedno z nejpřednějších míst. Výborný
byl Romeo (p. Lebeda), ač zpíval s namabáním,
snad vinou okamžité indisposice. Rovněž p. Peršl
(Lorenzo) vytvořil postava plnou pravdivosti a
pókoě aplatnil svůj hlasový fond. P. Holík (Ty
bald) místy silně kolísal — ale je dobrý brou;
zato p. Soukup (kníže) nebyl vůbec na místě.
Slč. Aechenbrennerova (páže) zpívala z počátka
své Bolo 8e znatelnou tremou a hrou novystihla
roli rozpustilého pážete; rovněž kadence na konci
nebyla správná. Naproti tomu konstatovati masím,
že slečna má velmi příjemný soprán, který místy
dobře umí přivésti k platnosti; takó správně in
tonuje. Proto mém solové toto vystoupeníza velmi
čestné debat, jež k nejlepším nadějím opravňaje.
Středem vší pozornosti byla benefičisntka, slečna
Dvořákova v úloze Julie. Z počátku bylo sice
na ní zaáti jakoosi stlsněnost a bledanost, také
k loratarním kadencím valčíka bych vytknul ne
botorost, leč vše to později ustoupilo. Neváéhám
tvrditi, že slečna může vyspěti v amělkyni prvého
řádu; ovšem to záležeti bude na ní samé. Hlas
má překrásný, vyškolený, bra velmi výrasnou,
sjev sympatický. Zaaloužila si také plně za svůj
výkon bouřlivých ovací, jichž se stala předmětem.
Napověda se též znamenitě uplatnil: slyšeli ho
zřetelně nejen herci, nýbrž i celé auditorium. —
V sobotu 14. prosince: „Kupec benátský“
(Shakespeare). Klaesické tato venelohra a také
náš dobrý známý od loňská — p. Jarorčák, jeně



vystupoval jako host, přivábili hojně obecenstva.
Zmícěný umělec v úloze Shyllooka nesl ovšem
blavní tíbu i vavřín večera; než i ostatní účin
kojící dle sil přičinili se o zdar. Pí Kovaříková
(Portie) neměla vhodnou úlohu, a blavně nepřiro
zená její mluva se nepoplouchala dobře. Mnohem
lepší byla pí Lebedová (Nerissa). — Vneděli 16.
prosince: „Veselá vdova“, operetta(Lehár)
Uznávám, že je také nutno dávati kusy tak zvané
kasovní — a operettka tato je k tomu jako stvo
řena; též není aní ze čtvrtiny tak frivolní jako
„Kouzlo valěíku.“ Provedení bylo sice slabší, nělsde
velmi slabé — nu ale přečetná shromážděné obe
čenstvo we pobavilo a zasmálo — a p. ředitel asi
též. Nebudu tedy kazit illasi, jenom upozorňoji
na to, že p. Trojan je přetěžován; vystupuje
téměř denně — což divu, že mu p?tom někde
blas vypoví službu; za to však on nemůže, a jeho
obětavost zaslubuje splše chvály než odsouzení.—
Vpondělí 16.prosince:„Faust a Markétka“,
opera (Gounod). Nebyla na takové výší jako
„Homeo a Julie“ a snad neměla se tak brzy
dávati; ale pěkná byla přece. Hlavně solisté ji
zdvibli. V orchestru chválím pěkoou dynamiku,
místy překvapojící ploost; z jednotlivých byla
dobrá trubka — ale dusítko zní divně; o violon
ceilistovi tvrdím bez váhání, že je to budebník
nevšední, jenž svůj nástroj mistrně ovládá. Tón
rohů ve vyšších polobách chvěje se nejistotou.
V primu se velmi dobře poslouchalo šelestění
šestnáctek, (I. akt, solo Mofiste); ve valčíka (IL.
akt) potřebí jest vyzdvibnouti pěknou melodii, aby
se poztratila; též pěkuč Be povedla imitace (III.
akt) v závratné výši. První klarinet onadně a
svižně bere obtížné kadence a v kantileně jest ku
podivu něžný. Co se solových partif týče, libil se
mi p. Lebeda (Faust) nejlépe v I. aktu; p. Peršl
(Mefisto) byl ve svém živlu a připojil ke svým
dábelským rolím novou zdařilou figurko; ve vyš
ších polobách měl by opatrněji a bez tremola na
sazovati tón; v nižších je mohutný a bezvadný.
P. Wildner (Valentin) vzdor své indisposici byl
dobrý ; totéž platí o pí Novákové (Siebl) a slč.
Jovanovičové (Marta). 8lč. Dvořákova (Markétka)
upadla do svých dvou minule vytčených chyb a
též časem silně dislonovala; leč přes to výkon
její atál vysoko nad proatřednost a měl úspěch,
jenž velmi péknoa hrou a rozkošaou maskou byl
stupňován. Upozorňoji zde, jak mohutného effektu
docllí motiv správně použitý: v žaláři Markétka
vzpomíná, jak poznala Fausta, a při její Vzpo
mínkách vrátí 84 motiv valčíku z II. aktu, což
sajisté působí neodolatelným dojmem. Sbory byly
na tom dost špatně; v prvním aktu za scénou, ve
druhém (slavnost) hlavně však sbor vojínů. Valčík
dosti dobrý. Tempa někde příliš volná (I akt).
Řežie důsledně napodobí svítání radým světlem
— což je nesprávné, jak každý cítí. — V úterý
17.prosince:„Jidáš Iškariotský“ biblické
drama (Fencl). Jidáš nevěří v poslání Kristovo,
zradí jej, aby sám stal se pak Mepsiášem. Drama toto
nenráží sice křesťanství přímo, ale nemohu se
nadchoouti pro takové idenlisování, jež jent po
líčkem historii. Též dílu schází působivost dra
matická — dlouhé dialogy Be střídají se scénami
dosti neobratně aranžovanými. Nechci však za
mlčovati dobrých stránek dramatu: jest to pěkná
dikce, správné biblická, některé výjevy vskutku

dojínavé stavěné ca základě bible. Goubra bylavelmi pěkná, p. autor dal si též záložeti na režii.
Návštěva byla chatrná, spad dosud nejslabší. Těžko
příčinu odkrývati. — Ve středu 18. prosince:
„Lasebník Sevillaký“, opera(Rossini).U
káska italské školy z rokoka par excellence; ne
konečné kadence šestnáctek v ostrém tempu, s ko
loraturou ve všech hlasecb, s lomeným doprovodem,
e bystrým, třeba někdy nehledaným vtipem ; po
baví, rozesměje a tím skončen její úkol; větších
nároků nemá. Jako host vystupoval p R Figar,
v úloze hraběte Almavivy. Jeho poněkud zastřený
tenor dosti překonával obtížaé koloraturaí partie,
aDí však ve vyšších polohách (či si tak pomáhá?)
jako fistule a někdy snatelná distonuje. Celkové
byl dobrý a hrou velmi dobrý. P. Wildner (Figaro)
spěvem přímo mne překvapil, zvlášť v prvním jed
nání; spad jen hra mohlabýti ješté živější. Zrovna
tak p. Novák (Bartolo), o kterého jsem nikdy ne
tušil takovou rontinu zpěvní. S p. Peršlem (Basi
ho) tvořili dnetto, ješ musilo každého roseBmáti.
Sič. Dvořákova ku podivu pěkně zazpívala kolo
raturní úlohu Rozinky; lepší pozornoatí pa diri
genta uvarovala by se několika cbyb, o nichž
Bama asi dobře ví. Hrou byla výborná. V orche
atru byl jakýsi nesoulad, což konečně při této
opeře je vysvětlitelno. Dr. Aligwis.

Wyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.

Různé zprávy.
Sdrušení čes. katol. zemědělců prosí

v tohto dnech o dárek k Ježíšku. Vzbledem
k tomu, že Sdražení opravdu podpory potřebuje
a vzhledem k tomu, jaký veliký význam má vna
dem katol. hnutí, doporučujeme vřele tento dárek
ok šežíško“. Adresa Sdružení: Praha IL, Opa
torická, 4.

Proti Volné myšlence.
Takový násev nete právě vydaná brošarav „Če

sových Úrabách“, jiš sepsal
dr. František Reyl.

Jadrný, obradný spis ten spůsobem poutavým
a populárním poučuje, proti jské „volné“ myšlence
dlužno se stavěti. Vysvětluje markantně n+důslednosti
a obytráctví „volných“myslitelů deterministů, boj po

hlavárů „Volné myšlenky“ proti náboženatví vůbec.
Pisatel probírá velmi zajímavě volnomyslitelská pra
vidla o autoritě rosuma a „bumanitním nábošenství“,
poukazuje oa neudržitelná dogmata těchto myslitelů,
aděluje, jsk málo dbají tito skutečné vědy, ač stále
s» jí vychlovbají. V brožaře vytčeno, jak málo může
náš národ čskati od tohoto mezinárodního sdražení;
pravé, nezdravé cíle Volné myšlenky postaveny zde
do nálešitého avětla.

Brožuru tuto hromadněrozšiřujte!
OB“ Stran 32, Cena pouze 8 haléřů. "Mg

Při hromadných objednávkách snačné slevy.

Objednávky obratem vyřídí

adminietrace „Časových Úvah'“
v Hradoi Král.

Zanmodbávané pole důležité +laste
necké práce. Pro esmé fráze o moderní 8v0
bodě sapomíná se, jak český kapitál plyne rychle
do rukou Němcův a židů, kteří nošemu národu
příliš málo avobody přejí. Pro 8... štvaní proti
katolictvu českému nepozoruje ve, jak národ hmotné
vyssávaný klesá ua jazykovém rozlrení v nerov
ném boji se zpupným kapitali- ie% německým, a
jak ti lidé, kteří vykťikují nejzvučnější hesla,
již druhý den pro nouzi svoji stávají se ochotně
ubobými slaby utlačovatelů. — Dr. M. Netval uve
tejnil v „Našem Kraji“ velice poučnou úvabu o
poměru českého lidu k německým aspořiteloám.
Spořitelny jiblavaká a lanškrounská vyvíjejí úsil
nou gormanisační Činnost; chovají se k českým
vkladatelům hodně zpupně. Jedná-li se o českou
obec, českou bypotbéko, musí býti sepsány listiny,
intabulace a vkladní doložky německy. Jihlavaká
spořitelna avůj roční zisk 165000 K ataví do
služeb německé agitace. Tak českými peněsi roz
množají ge válečné nacionální fondy německé. —
Nesčetné sbírky konají se u nás na národní ú
čely. A zatim dopouštíme klidně na Německobrod
sku, Polensku, Pelhřimovsku a Humpolecku, že nás
německá spořitelna jihlavská napořád gormanisuje.
Ovšem germanisuje náe 1 spořitelna litoměřické,
liberecká, atd. Vina jest v nás samých. Nač za
nášeti české peníte na př. do židovsko-německé
spořitelny jihlavské, jestliše české apořitelny dá
vají tentýž úrok a poskytují stejnou jistotu? Dále
nesoa vinu naši prával zástupci, notáři a advokáti,
zejmóna t. zv. čeští advokáti-židé, neboť „naši“
židé tolik se subývají peněžními obchody a zpro
středkováním zápůjček! Opatřují pak důvěřivému
a nenvědomělému lidu našemu půjčky z německého
peněžního ústavu a bez uzardění vyplňují německé
blankety dluhopisův, postopův a jiných listin; po
drobojí se diktáta, že zápis knihovní musí býti
německý, píší sami německé žádosti, jen když
mají „kšeft“ — L>č peněžní ústavy naše též
nejsou bez viny; tyto jsou při poskytování zá
půjček bypotbekárních u+ výsvst úzkostlivé, tak že
české obecenstvo přímo vhánějí v náruč Němců.
Též činí přísnější podmínay platební, nastapují
často zbytečné bned žalobu, kdežto německé spo
řitelny rády dlouho čekají, majíce dobře v evi
denci, kdy se- úroky promlčají a vědouce, že
z úroků v pravý čas nezaplacených mobou 8i po
čitati úroky značné. „Méně slov a frásí a více
skutkův!“ Tak končí dr. Netval velice časovou
svoji úvahu, vybízeje k radikální nápravě. —
Vzpomínáme při tom, že pokrokářští „vlastenci“
na Humpolecku a Německo-brodsku byli zaměst
nápi až příliš jinou „národní“ prací. Jeden se
zlobil v „Čase“, te humpolecká stříkačka jela na
pomoc památnému českému kláštera želivskému,
drubý poukazoval na to, jak církev (11) jent vinna
špatnými poměry zdravotními mezi lidem, třetí ži
dovské advokáty nechával na pokoji a líčil jako
zkázu národa tu olrkev, která přece ani při tisíci
leté existenci v naší zemi národ náš nezničila, A
zatím v Humpolci Sokolovně neprospěly všecky
ohnivé „pokrokové“ fráse a hezky tiše prodána
německému peněžníkovi. Lide, probládni konečně,
nedej se zaslepiti lesklým poslátkem! Vážná si
tnace; útočnost německého kapitalismu až příliš
jasně mluví, kde potřebí hlavně páky k národní
sebezácbraně zamaditil

Slovenský tísla vamáháso dnos netušené.
Soudy, žaláře, pokuty, kterými v poslední době
stíháni jsou dopisovatelé, redaktoři a vydavatelé
slováckých časopisů v Uhrách, jsou aovým vznětem
pro Slováky. „Slov. Týdenník“ tiskne 63 dnes ve
14.000 výtisků, L'udové noviny“ přes 12.000 ex.,
„Nár. Hiáanik“, 2600 ex., „Slov. Robotnické No
viny“ a „Napřed“ po4200 ex. Katolické „L'udové
noviny“, které jen z maďaronského záští zakázali
biskupové katolickým Slovákům čísti, že rozuěeují
národní uvědomění, vposledním měsíci získali 300
nových odběratelů. Lid slovácký už se tak soadno
zastražiti nedá, dovede dnos rozeznati dobré od

zlého, pozná, zda na př. „L'adové noviny“ pracují
proti efrkvi či berou v ochranu náboženství a
spolu i národnost a požadavky lidové.

Proti týrámí vojímů vydal ministrvo
jenství výnos, dle něhož týrání podHzených a po
vižující apílání jim jest velice na úkor vážnosti a
dobrému duchu armády; takové přestapky ve
slažbě musí býti oznámeny a soudně stlhány. Pří
lišná mírnost vojenských soadů (právé v těchto
přečinech) není tu na místě, zvláště jde-li o 0
pětné aneb obzvláště surové týrání spojené utěž
kými následky, nebo o opětované ponižující spí
lání, kterýmž se hrubě porušuje náboženský nebo
národní cit podřízených nebo jejich emysl pro čest.

Zvrácenont lidská. V americkémměstě
Seattle jistý Melchior ve své závěti odkázal své
jmění 200.000 dollarů na stavbu nádherného mau
Bolen (náhrobka) pro sebe a svého psa. Na slabo
myslavu svou B9letou matku zcela zapomněl, ta
teprve prostřednictvím svého opatrovníka domobla
ne zrušení této nesmyslné poslední vůle.

U „Zreadle pokrokového tlskn“ při
nesla velice pochvalný posudek „Vlast“ z péra
F. J. Konečného. Horlivý ten pracovník vystihl
dobře podstatu a důležitý úkol spisu toho. Mimo
jiné plše: „Kdo z naší strany tuto knížka vydal,
ať pracuje v tom směru dále proti našim různým
protivoíkům; nejlíp je ubijeme jejich vlastními
podlými zbraněmi. Autor má povinnost, jsa blízek
čerstvým i starým pramenům, dodati nám veako
vanům potřebné k tomu zbraně, My pak rozšiřme
bouťfaě tuto a jí podobné spisy. — — Do každé
české a moravské dědiny mól by aspsň jeden
výtisk této knížky přijíti a při nejbližší příleži
tosti mohli by naši lidé rozličným protivoíkům
připravené uhlí žhavé na hlava sypati. Nenapsal
jsem reklamuí fráze, ale holou pravdu. Takový
obsah a praktický výzaam má tato koléka —snad
nejšikovnější ze všech, které dosud v „Knihovně
Obnovy vyšly| Rozebírati jí nebudu,toaf si každý
učiní z nás sám, zvláště tam, kde realisté, pokro
káři, Bocialisté a rozeštvaní učitelé na katolíky se
sápou: toto „Zrcadlo“ ukazuje na všecky jmeno
vané strany „tuze „pěkaě“ a věračl“ — My
znovu upozorňujeme na důležitost toho spisu, který
odkrývá pravou povahu našich odpůrců slovy vza
tými z jejich vlastních listů. Kafžka má posad
na skladě Biskupská koibtiskárna v Hradci Král.
Cena franko 1 K 70 b.

Z účtů řemesinických v r. 1939.
—Zůčto obuvnického. (Pro majiteleatatku
Přímo.) — Podrážky bot 1 sl. 10 kr. víd. čís.,
(1 zl. víd. čís. — 84 h; 10 kr víd čís. — 14 b)
1 pár jachtových bot 630 zl., 1 pár podšití 5-15,
3 podrážky menší J+'10 zl., podšití 3 párů bot
mlad. pánovi 14 zl., dvoje velké podrážky 3 zl. —
Zúčtu krejčovakého. Od ušití kazajky1 30
zl., podšívka a vata 1-49 zl., kalhoty nšity, dána
podšívka 1:24 zl., ušití aoukenné vesty, dána pod
šívka a knoflíky 165 zl., kabát mladému pánovi:
ošití a přípravy 335 zl., ušití žapanu mladému
pánovi 1:30 ul., ušití kalhot ml. pánovi 2 sl.,
ušití vesty 60 kr, podšívka do ní 1 zl., kalhoty
ml. pánovi 1:45 zl., dvoje Štraple a knofllky 36
kr., ušití vesty vatované 56 kr., vata a podšívka
do ni 140 zl., kabátek ml. pánovi: ušití 2 zl.,
hedvábí 25 kr., župan 'ml. pánovi ušit 2.15 zl..
kabát milost. pánovi: od ušití 3'15 zl., podšlvka
23051., hedvábí 25 kr., vatování 25 kr, knofilky
1:15 zl., celkem 750 zl.; kabát ml. pánovi: ušití
230 sl., podšívka 126 zl., hedvábí 25 kr., vato
vául 25 kr., pertle 1 08 zl, knoflíky 59 kr., celkem
652 ul.: ušití menšího kabátku 8 přípravou 3 45
zl.str.3.—Zúčtubed nářskéhor.18932—65.Od
aložení putynky 6 kr., konve 3 kr., dojačky 2 '/„
kr., škopíka 3 kr., slóváku mléčného4 kr., velkého
škopku 6 kr., nové dno k dojačce 3 kr., káď s 6
obručemi do maštale 1:07 zl.

Jak svýšíme úrodn ovocnýchstromů.
Někde plodí stromy ovoce jen každý drahý nebo
třetí rok. Někdo si myslí, že jeat to zcela přiro
zené, že pomoci tu není. Leč potřebí jest starati
ge o dostatečnou výživa stromoví, a ned se ukáže
zdárný výsledek. Strom špatně pohnojený nemá
tolik rozpustných živin, aby nasazené ovoce až do
uzrání vyživoval. Jest potřebí bnojiti i v létě při
dozrávání ovoce, aby vyčerpávaný strom měl do
ptatek níly k nasazování pupenců pro rok příští.
Letní bnojení jest vlastně důležitější než pod
zimní. — Kdo chce míti u stromů silný vzrůst do
dřeva, musí dodávati hojně dusíku a drasla, kdežto
k rozmnožení plodivé síly jest potřebí kyseliny
foraforečné, na kterou jest třeba dbáti hlavně při
hnojení letním. Haojení nemá se díti hned u
kmene, ale v obvodu koruny a třebas i kousek
dále, protože mladé kořínky, ješ živiny bespro
středné usají, jsou zvláště u stromů starších da
leko od kmene rozprostřeny. — Tedy posor! Kdo
chce, aby mu stromy nesly dobrou úrodu každo
ročně, nechť hnojí i v létě!

E-rohlášení.
Navštívil jsem 8. prosince t. r. protestní ve

fejnou schůzi pokrokového klubu proti řeholním udi
te.kám na sdejších školách. Dostavil jsem se do schůze
z důvodu, če byla zabezpečena volnost slova. Přišel
jsem s vlastní vůle, bezo všeho poslání a nebyl jsem
ještě při počátku sohůze rozhodnut, če ce zúčastním

debaty. o dosvědčaje okolnost, še se mnon přidel



jediný jen člen katolické organisace. Po řeči p. dra.
Klumpara uznal. jsem se vhodné vyšádati si slovo s
založil jsem své vývody na širším filoscficko-nábo
ženském základě, předpokládaje, že mluvím k vybra
nému, pokrokovému obecenstva, které logickým vý
vodům dává přednost před omobními výpady.

Zmýlil jsem se však ve svém předpokladě aspoň
u přítomných novinářekých referentů, kteří svými
smatenými referáty o mé řeči v „Ratibora“ a „Osvětě
lida“ prozrasují, že pro pochopení mé řeči duševní
jejich fond nestačil. Nemobn za to, že se připletlo do
poslacbačstva někulik polovzdělanců a „vědomostmi
měšťanské školy“. Mlovil jsem tócem klidným ve
formě umírněné s nedal jsem se ani patrnou provo
kací ze svého klidu vyrašiti. — Řeč pruf Drtiny vy
žadovale, abych opět věcně ma odpověděl. Upírám
právo souditi o vnitřním mém přesvědčení s pohnat
kách k mé řeči lidem, kteří jsou známi svon dplba
vostí a prospěchářatvím. Je mi úplně lboatejno, co
soudí v novinách o mém řečnickém výkoan lidé,
kteří oblékli dnes na sobe „lví kůži“, ale ve schůsí
báli se proti mně otevřeně vystoupiti, Nápadnoa mi
jest jen zajímavá logika pokrokových hlav. Před rokom
byl jsem při bradecké dispotaci e Masarykem pro
hlášen za poraženého, protože jsom před ukončením
uchůze odešel. Lstos byl jsem zase „poražen“, protože

před mou replikou odejel do Vídně p. prof Drtina.ermontí mne, že jsem byl prohlášen za poraženého,
ale pokrokový štáb mohl by si jen gratulorati, kdyby
svému prohlášení mobl sám věřiti. Naskytno se mi
jistě příležitost, abych pány přesvědčil o sebeklamu.

Na projev p. prof. Mareše, jenž | uveřejňují
v „Osvětě lida“ doslovné znění obou přípisů c. k
okresní školní rady na městské zastnpiteletví, odpo
vídám, že jsem ani okamžik neváhal věřití panu pro
fessoru, když tvrdil veťojně i soukromě, že byly za
stapitelatví městskému zaslány dotazy dva. Projev p.
profesnora jest vekatkn obratným „ahnntím“ od pra
vého jádra našeho spora, protože já jsem v Sokolovně i
v „Obnorě“tvrdil, že ze maká sKolní rada do
tazovala se jen po spojení chlapeckých škol. Jestliže
p. prof Mareš mně dokáše, že přišly s Praby také
dva dotazy, pak loyálně problásím, že jsem byl mylně
informován a veřejně odvolám. Do této chvíle věřím,
že z jednoho dopisu adělaly ee pod nátlakem jistých
vlivů v Hradci Králové dopisy dva s proto mohu mlu
viti o vnuceném boji.

Dr. Fr. Beyl.

Listárna redakce.
Pány dopisovatele prosíme, aby nám prominali

odložení různých zpráv. Vynahradíme v čísle příštím;
musili jeme vzhledem k užšímu rámci „Obnovy“
zatím vynechati i mnoho jiného, třebaže velice důle
šitého. — P. T. přispívatelů do Obnovy prosíme, aby
nám příspěvky své zaslali co nejdřív, ještě před vá
noci, aby se vypravení čísla v pátek po svátojch ne
sdržovalo. :

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 14. prosince 1007 1

bl plenice K 17-60—18 60, šita K 17-30—17-70, ječene
Be K 11:00—12*20,prosa K 12*00—0000, vikre K 13—
——, hrabu K0000———, ora K 710—780,
čočky K 32-—00—, jahel K 32 *00—00'—, krap K
20:00—4000 bram borů K 5*40—3-80, 1 hl jetelového
semene čery., K 120'00—18600, ruského K —00 se
mínka bílého 00-00—00-—, 1 hl. jetelorého ———
máku K 40"—00'00,lněného semeneK 09:—00—, 100
kg žitných otrav K 16:03—09—, 100 kg pšeničných
otrab 1400 —00—, 1 kg másle čerstvého K 2-20
—2 44, 1 kg másla převařeného K —0 —,
1 kg sádla vepřového K 1-76 —0'00, 1 kg tvaroha K
028—0'82, 1 vejce K 0-07—0-08, I kopa okurek KO—
000, 1 kopa zelí K 400—600, 1 kopa kapusty
K 0'80—2-20, 1 hl olbnle K 400—4-20, kopa drob.
zeleniny K 1'00—0'00, 1 pytel mrkre K 0:00—000,
1 bečka brašek K 040 — 00—, 1 bečka Šrostek
K00—00, 1 hl jablek K8:00—60-— Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 14. prosia. 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 188 hektol., žita
217 ječmene 278, ovsa 147, prosa 0, vikve U, hra
chu 1, čočky 00, jehel 8, krap 10, jetelov. semínka
8, lněného semene O, máku 3. — 2.) Zaleniny:
zelí 66 kop, okurek O kop, kapusty 32 kop, cibule
18 bl, drob. zeleniny 100 hl, mrkve 28. bl,
brambor 128 hl, salátu 0 kop. — 3) Ovoce: jablek
85 bl, hrašek 6 bl, švestek beček 0. — 4) Drob.

Práh vepřů 492 kusů, podevinčat 11 kusů, kůzlat0 koeů.

IAI eee dedecdejejeeeeekeeeeeEupujteX..kobercové továrny

=Josefa Laška =
V HLINSKU.

Koberce 2 metry široký, 3 metry dlouhý 14-— K
a výle;

koberee 160/260 cm. 9-— K, 65/110 120 *
koberec 120/160 cm. 450 K, 106/200 cm.5— “

Koberce se zvířaty (arnky, psi, labutě a pod.)
100/200 cm. kus Ď K. Celé soupravy 2 velké
přikrývky na postel a jednu na stůl od 12--80 K,

ve všech barvách, vlněné nebo hedvábné.

7 1 až
h O Ú M

„4 0. 1 A NejssněVZAŘ am
gramofony <8x
„č a fonografy,

desky a válce,
nejosvědčenější

gasolinové lampy
a žárová tělesa

v hojném výběru a nejlev
něji nakoupite u firmy

Josef Ježele,
elektrotechnický závod

v Hradci Králově.

BROKE DĚTVÁ DCDE DCD)

anočni
a novoročni

velice vkusnédárky,
toiletní kasety
fotogr. aparáty

jakož i různé jiné drahy zboží do téhož od
oru spadající koupí každý velico levně u

solidně v známé

=== drogueri===
Jana Vaňka
V HRADCI KRÁLOVÉ, proti Grand-Hotelu.

Legitimace au
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

pa dostati «ze levně u

v Biskapské knihtskámě v Hradci Králort

Prasátla rostou
očividně, když
jim bospodyňka

sál

6e značkou„toal přidává| pravi

delnědo žíru SE“ světoznámého pravého
Po vý zaaětno„POSPOdÁŤ“,
Učiňte proto malou a ozška A přesvědčíte

se, že bez „plcního“ to dále nejde|! 6 kg plom
boraný balíčsk za K 2 — nefraokc, 25 kg stojí
K 8—, 50 kg K 1123, 19) bg h 22 —, Pi

větší ubjednávce zelášnní ceny.

Družstvo „Hospodář“ v Miloticich», Bočvou.ZETEC EI IEIEICICIE

C. k. mistodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování voške
rých ©upí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré |předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizojí se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sahraniční,

Kancelář „Hůtel Hyršl“,

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

OOOCX

-© Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

= koupacích van
OB“okamnyi beznichUB

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vode
vedů, hromesvedů, pivních tiskosirejů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenniíky zdarma u franko

U- K ©VÁNOCŮM
jsou nejužitečnějšími dárky

OINGEROVÝ
šlol stroje,

jež koupiti Ise ve všech našich krámech
e tímto znukem.

SINGER Co.
akciová společnost pro šicí: stroje.

Hradec Králové,
== Jiříkova tř. 270. ——



DSE8
Správky rychle, levně a se zárakou.

Též poštod.

Visací bytové hodiny od . zL 2—
Spolehlivé kapesní hodinky

do práceod . . . . . 2.250
Studentské, pánské, úřednické a světo
známé procisní hodinky: SN“ Schafi
hausen, Intakt, Zenith, Armida, Omega,
Viktoria atd. za nejlornější ceny.

UNEJlctá písemnízáruka.jj

Nejmodernější hodiny
—do ložnic a salonů —

a krásným hlasem bicích strojů.

Přesvěděte se © vzorné a svědo
mité mé práci a solidní obsluze.

Frant. Oktávec,
bodinář a zlatník

Hradec Králové,
. —: vedle hot:lu „Merkur“. :—OREA)

Xielier sochařsko-řezbářské
13 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
T FŘTIDOMÍ C. 266.

444

Doporučuje se slušně P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, spo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch Ssvěted, kruciůksů,

rámů atd. atd.

ěK

Opravuje = obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

Půjčnji za nejmirnější poplatky

ku národním slavnostem

Moblekylii
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradee Král., Pětidomy, č. 288.

KXIOCOIOOIOOXIOCX
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První český katolický zárod ve Yldni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže

p t d.Vsdeň,
VII. o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně
Na ukásku zasílá

se vše franco.

Z
Tatínku, =
= prosím Tě!

Kup mi k Vánocům

100 stereoskopickýchobrazů z celého avěta s kukátkem a popisem K 7—, bez kukátka K 5—
s americkým K 9—. « mahagonovým K 11—.

(0 stereosk. fotografií a americkým kukátkem K 7—.Dosud vyšlo 7 serií. Všech 700 obrazů za K26 —.

uměleskýzávodF I Krátký, Kolin

stereoskopických obrazů s kukátkem pouze
K 4>, bez kukátka K 3—,

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.*»

Pisárna a dílny na Letné čislo 612—Vil
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporočuje uctivě savéchvalně známé: sochy, oltáře,kýišové cesty, jesle, Bolí hroby, kříže, kazatelny,
spovědníce itelny, konsoly, svá lustry, 

ky atd. dle slohu ostelů, Fevanérámce
premie, fotograke a diplomy. Re

růsné předměty hodící se su „arky. 

Půrodní nákresy, cenník i rozpočty besplatně ao.

K Sáry
nábyteko

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
rádia, praporů, příkrovů, koberců a
ovetého máčimí ve výrobnách nejetaršího

závodu v Čechách, c. a k, dvorního dodavatele

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

Tislce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cepníky, rozpočty, vzory a hotová zboží
k výběru franko. 9

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

SKAAONOEAA)

„pe Pilněčtětea všude rozšířujte
velice časový a pro obranu katolictva vysoce
důležitý spis:

Zrcadlo
pokrokového tisku.

Píše Pozorovatel.

Obsah:

I. Pozoruj, čtenáři, jakými podivuhod
nými příklady učí pokrokáři bratrské
lásce, pro kterou na oko tolik horují.
Poznej, jak drsně a úskočně ze 80
beckých příčin sami mezí sebou bojují. 1

II. Viz, katolíku, jakou sprostotu metá
pokrokový tisk na katolictvo . 156

IHL Čti, katolíku, jak pokrokový tisk lže
zvláště o katolictvu a jak jest násilnický.©222 208

IV. Doslov.. . 342

Přítomná kniha dokazuje pádnými příklady, jak
pokrokový tísk sesnrovnje náš národ nízkými eprosto
tami, jak pokrokové listy o katolictvn nestondně lbou,
jak převracejí ze zášti proti nám pravou vědu,jakých
zákeřnických podskuků užívají, aby štít katolictva
potřísnilí, atd.

Jest to nutná kniha pro každého křesťanského
soctála, klerý při různých schůzích má odhaliti pravoa
povabu těch, kteří proti nám pod falešnou rouškou
osvěty bojují.

Každý ae může z kniby poačiti, jak rafinovaná
zloba, jaké násilnictví vůči katolíkům řádí v listech
pokrokových,

Strau 828. Cena 170 K franko,

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

NORSKEFINONONONA

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kvinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 32)
dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kusů

zal K
v biskupské knihtiskárně

v Hradci Králové.

pp“ Každý "UN

křesťanský dělník.
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce."
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 366 stran 8"

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:
brožovený .- . . -< +% 42h
vázaný v poloplátně . 08h

. 68h

h
vázanýv ne 1 ..vázaný v celoplálně te zlacen

kříškom P jm
vydání na velinovém papíře vá

krk celý v kůži se uiacenýmkřížkem a ořískou . . . K210

nynějším nejdůstoj. panem
W biskopemDr.J.Doubravou"0Lvál=S© ALOTLO *

Užívání „Oltáře“ J. M.

S MaŤřízem.o.
(Viz Ordin. list čís. 1. r. 1901.)

Biskupská knihtiskárna.



SKVOSTRÉ VÁROČNÍDARSI
PONOGRAPY AGRAMOFONY

au M

A JARUŠEK ASPOL BRNO
Nejdokonalejšígramofonya fonografy.SS

Žádojte „Jaruškovy Besedy'í

M
/ ©koa, s/z

doporučuje

Madony a Krista,
obrazy a zrcadla všech možnýchdruhů, moderní rámce, sochy,sto
jany na fotografie a nejrůznější

XX krealicípotřeby.
+8 Skvostnáalbaa památniky, kassety dop. papírů,

modlitební, obchodní a
obrázkové knihy.

dekorační v
eo ké 2 Hry,kalendáře,"E

předměty. a vše do obora tobo spadající sbo f.
Výroba rámců a zarámo
vání obrazů ve vlastní

dílně,

o
břběběboth ho hBěbobřřětěh bit

Městská spořitelnave Vys,Mýtě HE
zúrokuje veškery dosavadní 4'/.%%vklady

we- 4'2"o
dnem 1. října t. r. počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv úplně nemožná.

bbbbppěěěěěh+++ě++hěbhřté

VDOVA
osamělá, z lopšírodiny,řádněobesoslá
v domácích i hospodářských prácech, hledá

přiměřené místo u steršího pána na faře.

Největší výběr dopisnic.
Velký výběr, levné ceny

a vždy solidní obsluha.

Laskavé nabídky vyprošoje si pod značkou

—— „Wdova“
do administrace t. I

* * * ) KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na

Rozšiřujte městskéjatkyv Prazeatd.,odporučujese
k vyhotovení všcho druhu věžních hodin

Časové úvahy!!
o

Ú

Ť p nejlepší jakosti, tudíž
nejlev. koupíte u fmy

(SLAVIA,
VZÁJEMNĚ POJIŠŤ.
BANKA V PRAZE

SAZBA A PODMÍNKY VYNIKAJÍ OSVĚDČRNÝMI VÝ- ,

HODAMI A LIBERÁLNOSTÍ.

VŠECHEN ZI8K NÁLBŽÍ ČLENŮM, NEBOŤ SLAVIA
JEST ÚSTAVEM VZÁJEMNÝM.

—— POZORUHODNYJSOU ZVLÁŠTĚ SAZBY: ——

PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO
PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,

NA VĚNO DÍTKÁM, NAVÝSLEDKYMNOŽNÉ,S

49, STOUPAJÍCÍM ZÚROK,NA POJIŠTĚNÍ PENSÍ 

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCELA SE 10%,
DIVIDENDA.

RESERVY A FONDY| K 38,242.074.78
DOSAVADNÍ VÝPLATYK 91,936.993-73

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

GENER. ŘIDITELSTVO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM,

A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

V LUBLANI, VE LYOVĚ A ZÁHŘEBĚ.

C PRO TELEGR.:BANKASLAVIAPRAHA,/
Důležité upozornění.

Vye. důst. d ohoronatvu, kon t .yeFohelim,ústavůma k souh
Osnamojí velect. P. T. svým příznivcům a zákas

níkům, še rozš řiv svůj závod, mél jsem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl 6to, levně a spravedlivé po

úloužiti zbožím nedpla Proto jes. mi umožněno přiodebírce aspoň t s veškerého sbojí čítalí oeny
tuctové jako pro obchodašta, abych dokázal, že možno
dosud s velkou výhodou potřeby dvé u frmy "křesťanské

at 7 klad liké bě úm zboži:mýdlaa skladéu velikémvýběra mámzbož::
cenách.Kartáčenavlasy,totletní,K o a P všechsní vody.:asty, crémy,

Webeny,kosmetiky,barva na vlasy,vůnd ve osekasetách pro dár y, osvědčené
skoušené anglické. Velký v Béros bm h jehnevy!

dámských břebínků do vlasů a vůbec veškerého druhu
toiletních potřeb.

Rovněívšeliké potřeby
VlasyustříhanémeboPrdešaní | kopují sa nejvyššíomy.

B" Cenník na požádání zašlu obratempošty. "Ng

Na přánídovolí ai osobně přijítse vzorky a podati
žádané vysvětlení v úctě P já

Václav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a tolle'ních potřeb

v Praze-l., Eliščina tř. č. 1.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Bedapošt,VIII.kerJózsef
kórát 15 «. — Prala,
Ferdinandova tř. 48. —

VídeňoVIL.,Mariahiiforstr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. duchovenstvu zvláštní výhody.

Pro P. T. pány pekaře dodávám uhlí hnědé nejlepších známek na celé
vagony při oenách nejlevnějších,



Příloha
Veřejný protest

roti zhoubnému vlivu pokrokářské po
itiky na hradecké školství, které musí

zůstati svobodným.
Církev a škola.

Ře* dr. Reyla proti prof. dr. Drtinovi na veřejté
schůzi v hradecké Sokolovně.

(Polemické věty vynechány.)

1. Hradec Králové jest sídlem škol, proto
jsou zde patrny záchvěvy moderních problémů
ve výchově, které bývají současně luštěny
v celém vzdělaném světě. Nedivím se tomu,
že časové tyto proudy i v našem městě víří.
Vždyť město naše není ohraničeno čínskou
zdí a ti »klerikálové«, jichž moc bývá často
přeceňována, nezabrání těmto proudům my
šlenkovým. Ostatně čím dříve sem dospějí,
tím dříve dojde k nutnému zápasu moderních
proudů se starými a ku konečnému vítězství.

Velikou otázkou ve vychovatelství jest
heslo: Odluka školy od církve — škola volná
bez náboženství — odcírkevnění školy. S touto
otázkou souvisí u nás v Hradci Král. současné
hnutí: Řeholní učitelky ven z obecné školy!
— Bylo sice tvrzeno, že o to neběží, a já
věřím, že neběží o odstranění nynějších škol
ních sester, protože jsou definitivně ustano
veny. Ale vzdor tomu jsem přesvědčen, že
běží o to, aby příště nebyla učitelská místa
řeholnicím propůjčena.

Proč mají býti řeholnice ze škol vylou
čeny? Neměly žádných disciplinárek, není proti
nim žádných podstatných důvodů. »Osvěla
lidu« jim vylýká, že prý učí dítky křesťan
skómu pozdravení »Pochválen buď Ježíš Kri
stus«, že učí dítky modliti se za rodiče, málo
prý naučí, protože prý neznají života prakti
ckého atd. Tyto výtky jsou z části malicherny,
a z malého úspěchu ve škole nelze hradecké
sestry obviňovati, protože by tomu žádný ze
zdejších občanů nevěřil. Snad platí tato výtka
vůbec o řeholních a církevních školách. Proto
učiňme malou procházku po školách řeholních
a církevních.

2. Historie 1 současná zkušenost nás pou
čuje, že církev jest velikou učitelkou národů.
Až do konce 18. stol. nikdo mimo církev o
vzdělání národů se nestaral. Ku projevené již
chvále o zásluze církve ve výchově lidstva do
volávám se ještě Paulsena a spisu Kaiserova,
že v dobách 13. a 14. stol. byly i na venkově
zakládány tak četné školy, že vzdálenost jedné
od druhé obnášela nejvíce dvě hodiny. O ško
lách řeholních ve středověku slyším jenom nej
pochvalnější úsudky. Zejména řád Jesuitský
vynikal tak ve školství, že dosud naše střední
školy těží z vychovatelských pokroků jesuit
ských škol, Vždyť četl jsem nedávno v »Časo
pisu pokrokového studentstva« volání po tříd
ních učitelích, aby se denně nevystřídalo pět
až sedm professorů ve třídě, z čehož vyplývá
veliká roztříštěnost ve výchově. Toťpožadavek,
který byl úspěšně praktikován ve školách je
suitských.

Jestliže historie zná jenom chválu o ško
lách církevních a řeholních, lze tentýž po
chvalný úsudek nalézti v současném životě. Tak
uvádím veřejný list liberálního poslance Faz
zariho,jenž italskému ministru Crispimu r. 1885
vytýkal nepřátelství k řeholním školám, Fka:

dcery, ale za příčinou cholery vzal jsem je
pryč a dal jsem je do ústavu řeholnic na
Monte Píincio při kostele Trinita dei Monti.
Cholera přes léto přestala, a když jsem dcery
své na podzim chtěl zase poslati do Neapole,
prosily mne na kolenou, abych je nechal u
těch dobrých řeholnie, jelikož se tam více na
učí a lépe i laskavěji se s mimi zachází. I vy
hověl jsem ochotně jejich prosbě, maje už zku
Šenost na synech svých. Mělťjsem jednoho na
ústavu světském, ale propadl mi při vojenské
zkoušce. Druhý byl u Jesuitů a při téže zkoušce
výborně obstál, nehledě ani solidnosti jeho sou
kromého života. Z té příčiny dal jsem k Je
suitům j druhého, a jsme oba, on i já, úplně
spokojeni. Seznávám, že vyučování a vycho
vání mládeže vyžaduje velké obětavosti a ne
malého sebezapírání, skoro jako ošetřování ne
mocných; světské síly pak nemohou 8e v té
věci nikdy tak obětovati. Proto, pane ministře,

aeeprave livě jednáte, když zavíráte řeholníškoly.«
Jiný příklad. Vůdce socialistů francouz

ských Jauré k interpellaci, proč posílá dítky
své do řeholní školy, odpověděl: »My jsme se
s manželkou dohodli, že ona bude říditi vy
chování našich dětí a proto se nestarám, kam
děti posílá.« Před několika týdny letošního roku
chválil předákrakouských socialistů Pernerstor
fer své bývalé učitele na gymnasiu benediktin

ském u Skotů ve Vídni a otevřeně prohlásil,
Že v nich nalezl vždycky výborné a laskavé
učitele. Z toho uzavírám, že výsledky škol
řeholních nejsou nikterak horšími nežli škol
světských, nejsou-li docela lepší. Proto soudím,
že stesky na řeholnice ve zdejších školách,
když nechci bráti zřetel na osobní řevnivost
a konkurenční závist, pramení rozhodně ze zá
sadního stanoviska odpůrců.

3. A skutečně odpor proti řeholním a ná
boženským školám vězí v moderním životním
názoru, jenž se liší od starého náboženského
názoru.

Životní názor jest odpověď na tyto 3
otázky: Co jsem já, co jest svět, a co mám
dělati? Starý životní názor na otázku: co jsem
já, odpovídá: Jsem bytost rozumná, od Boha
stvořená, duší nesmrtelnou obdařená a Bohu
zodpovědná. Na otázku: co je svět, odpovídá:
Svět jest dílem Božím, v němž Bůh silami
stvořenými neustále tvoří, svět řídí a zachovává.
Na otázku: co mám dělat.. odpovídá: Číň dobře
a varuj se zla a pro svou slabou vůli hledej
posilu v milosti Boží.

Nový moderní názor životní má zcela
jinou odpověď na tyto otázky. Na otázku: co
jsem já, praví: Jsem státem buněk, výronem
přírodního vývoje, jenž spěje ku svému zániku.
Na otázku: co jest svět, praví: Jest soustavou
neobmezené síly, o jejíž podstatě nemůžeme
zhola nic věděti leč to, že pohyb její neděje
se účelně. Na otázku: co mám dělati, praví:
Vůle lidská nic neplatí, proto přirozená nutnost
je nejvyšším stupněm mravnosti. Názor tento
neuznává Boha, duši, život věčný a svobodu
vůle.(Vyložen byl tento názor ve spise Vettrově.)

Z těchto názorů plynou také důsledky
jednak pro život, jednak pro školní výchovu,
neboť škola má pro život vychovávati. Dle
moderního názoru záleží úkol života v pří

"jemném požívání darů světa K tomu také
musí směřovati výchova školní. Škola má roz
víjeti přirozené vlohy dítěte, aby mu zpří
jemnila pozemský život a na pochybnou poesii
záhrobní nemá dbáti. (Tak četl jsem ve spisku
»Co jest volná škola?«)

Starý křesťanský Životní názor učí, že
Život vezdejší je pouze zkouškou a přípravou

výsledku této zkoušky. Dle tohoto názoru
nemá škola jenom obohacovati rozum poznatky
vědeckými, nýbrž má posilovati též svědomí
a zodpovědnost před Bohem Dle tohoto ná
zoru přijímá škola do své osnovy také nábo
ženskou nauku, která nás učí o životě zá
hrobním.

4. Věnujme krátkou chvíli kritice těchto
dvou názorů! Názory tyto si odporují a vzá
jemně také se vylučují, neboť oba nemohou
býti pravdivými. poněvadž pravda jest jen
jedna. Buď má pravdu křesťanský názor, aneb
moderní. Proto nesmí jeden názor zastávati
ve škole katecheta a druhý hlásali učitel. Tím
by vznikl zmatek v mysli dětské a otrava dětí
v útlém věku. Takový rozpor ve škole jest
hotový dynamit pro útlou duši dětskou!

Jenom jeden životní názor smí se ve
školách přednášeti. A který? Na to odpoví
dám: Jenom starý! On má pro sebe autoritu
Boží, jest osvědčen tisíciletou historií, jest uce
lený, vyplňuje srdce lidské a dává na všecky
otázky uspokojivou odpověď. Přísná a pravá
věda nemůže ho vyvrátiti, neboť není ani proti
vědě, ani proti rozumu.

Nový názor jest vybudován na vědeckých.
domněnkách, není ještě ucelen a proto zůstává
dlužen odpověď na mnohé otázky. Byl odsou
zen mnohými vědci. Připomínám, že prof.
Masaryk odsoudil ho ve spisu »Česká otázka«
str. 226. Pro tuto nehotovost není schopen,
aby nahradil starý názor křesťanský, a těžce
hřeší proti humanitě, kdo mládeži ho odpo
ručuje.

Názor tento natropil hrozné zlo v duši
mládeže, a výsledek tento objevil se i zevně
příšernými (činy. Nelze se diviti, že člověk,
když ztratil starou víru a žádné nové nenabyl,
nechápe, proč by měl žíti na světě. Před čtyř
mi roky byla v Praze konána anketa o sebe
vraždách studentů. Súčastnil se jí také prof.
Drtina a prof. dr. Foustka, který poukázal na
toto zlo a uváděl je jako příčinu rozervanosti
mládeže, která právě pro nehotovost nového
názoru životního sahá k sebevraždě. Dle
Věstníku professorského z roku 1904 str.
196. pravil prof. Foustka toto: Po stránce du
ševní myslím, že mládež trpí také důsledky
nehotovosti světového názoru moderního člo
věka a nehotovosti uceleného jednotného pře
svědčen' Neurovnanost průměrného člověka
nynějšího, nehotovost jeho přesvědčení plyne
ze ztráty bývalého soustavného celkového ná
zoru jednotlivcova o jeho poměru k bližnímu,

světu a Bohu. Není pochyby, že tvoří se nový
názor, ale dosud je to přerod. Jestliže tímto
stavem neucelenosti životního názoru trpí do
spělí, jak pak ne mládež, která teprv si tvoří
prvky ku svému přesvědčení?«

Nynější názor životní není ueelen anení
žádné naděje, že v dozírné době ucelen bude,
poněvadž ve vědě a ve filosofii je pravý zma
tek a anarchie. Jeden filosof potírá druhého.
Není li moderní názor ucelen, nemůže nastou
piti na místo starého náboženského názoru. To
není můj soukromý náhled, to je přesvědčení
autorit skutečně uznaných. Filosof Hartmann
v časopise Gegenwart 1897 píše: »Právě nej
osvicenějším duchům naší doby schází vždy
jasnější tušení, že dosavadní vědecké výzku
my jsou příliš úzkou základnou pro budovu
nějakého všeobecného názvru světovéhoc.

Jestliže moderní názor nemůže se spo
lehati na vědecký základ, pak nepatří do školy.
Nesmí jím býti mládež klamána, jako by byl
úplně správným a jedině přijatelným; takové
bludy nepatří do školy, protože škola má učiti
pravdě,

5. Když izavrhuji bludnou filosofickou
soustavu o názoru životním, sezavrhují tím ještě
vědu a vědeckébádání. My chceme uvarovati se
extrémů. Středověk příliš se spolehal na bibli,
domnívaje se, že stačí na všechno, že v ní
nalezáme odpovědi na všecky vědecké a ži
votní otázky. To by vedlo k duševní lenosti,
to by vedlo k nevážnosti vědeckého bádání.
To byl extrém!

Novověk klade opět vědu nad víru a ne
dbá mnoho na nadpřirozené a nepřeje víře.
Spokojuje se zpytováním hmotných zákonův
a tím připravuje hrob ideálům. Toť druhý
extrém! Věda a víra mají svou oprávněnost,
obě mají své přísně ohraničené pole, není a
nemůže býti mezi nimi nepřátelství. Mohou
vzniknouti subjektivné spory mezi učenci a
bohoslovci, ale spor takový vězí v chybných
osobních názorech a ne ve věci samé.

(Dokoněecní).

Kulturní hlídka,
Pro návštěvníky Sochorova obrazu

„batterie mrtvých“. Obraz jest vystaven
v dvoraně Adalbertina až do 27. t. m. a těší se
stále větší pozornosti. Hrdipná „Datterie mrtvých“
vzbudila velikou úctu svojí krajní obětavostí. Bylo
ji dobře známo, že svým náhlým odporem padá
v náruč jisté zhoubě. -dyž již vítězný p.stup
pruských vojů nedal se zadržeti, donesl na'poru
čík Wolf komsndantovi sedmé batterie, setníkovi
z Groebenů ohromující zvěsť, že jsou Prusové již
i na Chlumu. Teď byla obrožena i čára ústupol.
Velitel stat: čně vyjel se svojí batteril na západní
okraj Chlumu už na 300 kroků před nepřítele.
Dán povel ke kartáčové palbé. Déla však houkala
jen krátkou cbvíii. Jeblovky ukrytých Prusů ří
dily strašně. Postřílena většina lidí i koní dřív,
než dán povel k ústupa. Z osmi dél zachráněno
ponze jediné (č. 3.). Padl setník z Groebenů, nad
poručík Woťf a 52 mužů.

Obraz Sochorův předvádí nám závěrečnou
scenerii tragického dramatu. V prostřed obrazu
vidíme setníka z Groebenů, kdy, dav povel k ú
Stupu, klesá smrtelně zraněn u č. 5. Vedle padá
trubač Haas. Níže visí s koně bezvládně kadet
Rogulia, raněný do úst a do prsou. (Ocitl se
v bezvědomí, procitl v zajetí, uzdravil se, sloužil
u vojska do šarže nadporučíka a zemřel před
třemi lety v Záhřebě jako úředník u dráby). —
Po levé ruce vidíme pokusy o záchranu toho, co
ještě zbylu. Obňostrůjce Horák ukazuje směr mu
ničnímu vozu. Níže nápředník (Vormeister) Wein
hatt s ra“ostným úsměvem njíždí s dělemč 3.
Dělostřelec Wiehl, běže před dělem, volá, aby se
uvolnila cesta. Nad ohňostrůjcem Horákem zobra
zen poračík Merkel, (nyní pulní podmaršálek ve
Vídni), který pfevzav velení, rovnéž opouští bo
jiště. Po pravé ruce spatřují se rakouští vojíni
brigády Beuedekovy a Appianovy, jež se snuží
vytlačiti postupující pěchotu pruskou. (Podařilo ge
jim sice na chvíli Prusy zatlačiti, ale pak po vre
žedném dešti pruských jeblovek muaili se dáti aa
rychlý ústup.) Po levé ruce v pozadí jest viděti
ústup batterif, zachráněných hrdinným odporem
těch, kteří padli. V pravo v popředí zříme vý
mluvný obraz utrpení těch, kteří na bojišti zhy
nnli. Dělostřelci pobití, ranění, koně padlí, zoufale
se vzpínající, dělo s převrženým předkem,s kusy
zbraní, atd.

Statečné mužstvo „batterie mrtvých“ přes
svůj tragický konec zaměstnalo nepřítele na chvíli
tolik, že hrozivé zaukočení batterií jiných zaže“
Dáno a lepší ústap jiného vojska umožněn. —
Z batterie, čítající 180 mužů (se 187 koňmi, 8
děly a 14 vozy), vyvázlo životem pouze několik
vojínů, z nicbž Šest posud Žije; mezi nimi jest
dodnes čilý obňostrůjce Horák, žijící v Hradci
Králové jsko sapisovatel při c. k. okr. soudu.



Nový úspěch Jožka Uprky. Prvním
návštěvníkem výstavy výtvarných umělců morav
ských, letos v Hodoníně pořádané, byl následník
trůnu arcivévoda Fraotišek Ferdinand. Již tehdy
zajímal se vznešený host o naše umění původní,
zvláště o práce Jožky Uprky. Tyto day meškal
následník trůnu v Hodoníně a dal si prostřed
nictvím okresního hejtmana bar. F.iese předložiti
některé Uprkovy akvarely. Z nich zakoupil pan
arcivévoda větší krásný akvarel „Z kostela“. Tak
dostane se do příbytka panovnické rodiny jsko
vánoční nadílka obraz našeho svérázného umění
snad první a doufejme — ne poslední. Jelikož se
p. arcivévoda zajímal o naše umělce, podal okr.
hejtman p. baron Friea mnobé vbodné vysvětlení
o umělcích slovenských s Jožkou Uprkou v čele,

jakož i o vzniku a unahách Sdružení výtvarných
umělců moravských. Následník trůnu jevil o tyto
snaby veliký zájem.

© dru. Kelískoví píše „Dalibor“,list
roshodně neklerikální, mimo jiné: „Přede dvěma
lety v Hradci Králové a letos v Hořicích po umě
leckém, zdařilém koncertu poprosili jeme přítom
nébo dra Al. Kolíska, aby přednesl nám několik
dosud nezapsaných písní slováckých. Pan doktor,
vtělená roztomilost a ochotá, vyhověl prosbě naší.
Netušil jisté ani on, ani my žadatelé, že tak nás
uchvátí, nás prosebníky a veškeré přítomné po
sluchače. Nikdo nechtěl z místa se hnouti a znova
a znova vracel se ideální zpěvák a zpíval nové
stále a vědy pěknější písně. Oo ale umí také
věrně podat ty zpěvy, še Bám se do přednášené
písně vžije, a i vy zapomenete svého okolí a vži
jete se 8 nim.“ — K tomu dodáváme z autopaie,
že umělecké vystoupení Kolískovo u nás v Hradci
skutečně zanechalo dojem nezapomenutelný. Málo
kdy jsme byli svědky tak napjaté pozornosti obe
censtva. U příležitosticyrillských exercicií prode
kovali se též jiní znamenití umělci, takže po čtyry
večery Sotva dvorana Adalbertina vděčnému po
sluchačatva stačila. Palmu však odnášel dle sou
blasného úsudka dr. Kolísek jako nevyrovnatelný
pěvec slováckých písní. Ten dovedl věru svým
krásným, rázovitým přednesem co nejvíce posla
chače nadchnouti pro národní píseň slovenskou. —
A teď snad by bylo lépe oslavovati některého ma
ďarského žida pro jeho příslušenství k „Volné
myšlence“, než spravedlivě si počínati k horlivému
příznivci slovenské věcil?

Nepoetiví professoři mařímské umi
versitě. „Národní listy“ dne 15. t. m. přinášejí
tyto drobně tištěné, ale přes to zajisté hodně
křiklavé řádky: „Italie ani nevychází ze skandálů,
jež mají původ ve Špinavé hrabivosti. Zpronevěry
při pomocné akci v Calabrii a příčiny procesu
proti bývalému ministra Nasovi jsou známy. Nyní
vyskytla se nová skandální afóra, prozatím jen na
universitě v Římě, jež se zakládá na zastaralém
zřízení vysokých škol. Pro italské university platí
ustanovení, že každý soukromý docent dostane za
každého posluchače, jenž je u něho zapsán, určitý
obnos od státu. U vysokoškolských učitelů dalo
by se očekávati, že neudají větší počet posluchačů,
než jich skutečně mají, ale od italských soukro
mých docentů toho patrně očekávatí nelze. VItalii
jest veřejným tajemstvím, že mnozí docenti dá
vají zapisovati své ochvtné přátele, aby tukto svůj
příjem uměle zvýšili. V dřívějších letech nedělo
se to příliš okatě a úřady přimhonřily obě oči.
Od nějaké doby proslýchá se však v Římě, že
soukromí docenti ps23lají nebo dávají padělati ve
velikých rozměrech také zápisné formuláře. Když

sakročiti. První obětí vyšetřování stal Se 80U
kromý docent Nina. Tento pán, jenž si dával od
státu platiti za 400 posluchačů, doznal, že měl
v posledních semestrech řádně zapsaných poslu
chačů jen 30—35. U 200 zápisných archů bylo
zjištěno, že je všechny vyplnil jeden přítel do
centův, ovšem vždy na jiné jméno. Nemesis kráčí
dále a mnozí soukromí docenti v Římě a jiných
universitních městech hledí s obavou vstříc zkou
mání zápisných listin“ — Tak to tedy vyhlíží
v zemi, kde mají zednáři tak velikou moc, kde
se tropilo tolik skaadálních Bcén proti zcela ne
vinným mnichům, kde byl surově insultován slavný
katolický skladatel Perosi. Při lačaém elídění po
bříších klášterních panstvo zapomnělo kontrolovati
své lidi vlastní v pravý čas. — Zednáři italští
vykřikují £ plných plic, že véda nahradí nábc
ženství, že eměr protikřesťanského pokroku nabradí
dobře i zjevenou mravouku katolickou. A ta to
máme! Právě výkvět „protiklerikální“ intelligence
zabývá se obchody tolik nepoctivými! Vždyt přece
se chlubí naši protivníci, če již nyní věda může
náboženství zcela dobře nhraditi. A co že jen
učinili mužové, kteří se tam počítají mezi přední
sastance vědy? Dokazují svým jednáním, že jest
jim nepoctivě získaný peníz milejší než tolik vy
chvalovaná kultura. Ovšem proti těm docentům
svláštní demonstrace díti se nebudou. — Takové
Jednání má snad býti kulturním ohlasem sjesdu
volných myslitelů, nedávno v Římě pořádaného,
jehož morální úspěch tolik se velebí? Napřed tak
veliké chválení protikatolického pokroku, probla
Šování, jsk jsou prý v idey na větším po
stupu — a vzápětí nato takové kéaepo
ctivosti.

Prý „klerikálové“ snašili sevrežítkovatí Hlinkova poslání pro sebe.
Tak se ozývají nyní pokřiky 8e strany volbých
myslitelů, socialistů a pokrokářů vrůzných ob
měnách. Takové výtky soad mají býti odměnou
za to, že právě katolíci v předal řadě umožnili
tolik blahodárné přednášky Hliokovy a že tolik
peněz pro utiskované Slováky sehnali. Pěkná
odměna! Tohle snad má býti povzbuzením pro
kněžstvo k horlivému spolupracovnictví při práci
národní|

Jest hotovým skandálem, že Hlinka musil
bájiti samého šlechetného dr. Kolíska proti nepoc
tivým útokům našich přítelíčků. Panstvo snad
myslilo, že tradný osud Ondřeje Hlinky zmírní
nespravedlivým osočováním jeho věrného přítele.
Co Be jiš dr. Kolísek pro Slováky napracoval!
Katecbeta prostějovský Filip sděloje v „Našinci“,
že Kolísek pracuje nyní nadlideky. Dodává:, Od
příchodu Hlinkova k oám neví, co jest to noční
klid, nesná vůbec odpočinku, ba ani oddechu.“

Hlinka pak nepsal do „Pozoru“ mimo jiné:
„Neni pravda, že dr. Kolisek chcel silou mocou
(mermomocí) vedla mĎa mluvit na Žofine. Tolko
je pravda: On ako moj aprievodčí a poriadatel
týchto prednášek — jemuž výlučné mám ďakovaf,
že mohol sem Čechya Moravu obznámit 8 našimi
biedami, nabídnul sa, že krátky nástin mojho ži
vota prednesie. Nič viac ani menej. Keď jednalo
se v Národnej rade o tom, že kto má na Žofine
mluviť vedla mňa, práve on to bol, klorý wposor
nil poradu na tých 3 Slovákov, klorá prišli 80
mnou do Prahy. O sebe ale sa nič nezmienil.
sa týče jeho Činnosti: on dal na Beba adressovat
porisdanie prednášek, preto že som ho ja 0 6
požiadal, keď som ja na cestách nestibnul na stá
a stá listov odpovedať. Za čo som mu rozhodne
povďačný. A tento úkol som mu aj dnes po so
stavení pražského komitétu ponechal, bo na nebo
mi prichodia z domu, kraju všetky adressy a de
peše. Slovom celý tento pobyb sa má výlučne
jemu poďakovat, on dal k tomu iniciativu, on ma
pozval na Moravu, on sa s tým už dlhěl čas za
oberal. On na mňa upravil asi 6 telegrafických
depeší, pokuď ma na Moravu privolal. Výlačne
jemu mám poďakovať, že som v pravý Čas na
Moravu odišie) a pripadne pri živote ostal — bo
vrahovia Slovákov toho najviac latujů, že som
v Černovej ja na bojišti neostál mrtvy. — Či je
dr. Kolísek klerikál alebo nie, neviem. To viem,
že je vzorný kňaz a vlastenec, že pre Slovákov
pracuje dňom i nocou, sa čo mu slovenský národ
večne vďačným ostane.“

Fanatikové mají vztek, vidí-li kněze vlaste
necky pracovati. Vždyť se jim jedná daleko víc
o tupení a snižování církve než o vlast.

Jak že zneužili „klerikálové“ Hlinky ve
vlastní prospěch? Vždyť ho nikde nepobízeli, aby
pořádně zatopil požidovštělým pokrokářům nebo
socialistům. Vždyť Hlinka všude mlavil tak opa
troě, aby vůbec žádné politické strany u nás ne
urazil. Toliko při soukromých rozhovorech, když
pokrokáři, zneužívajíce beztaktně Černovského
krveprolití pro sebe, mluvili proti koěžstvu, od
povídal Hlioka klidně, že přece v Čechách jest
obětavých kněží také dosti.

Kdo že to chtěl využitkovati Hlinkovy poati
pro sebe? Nejsou snámy příklady, že kněží ani
nebyli k uvítání Hlinkovu a k společnému Boiré
pozváni? Tato společenská neslušnost odsuzuje
sama dost farizejské křiklouny, kteří na jedné
straně bědují nad malým vlastenoctvím kněžetva
a na druhé straně kněze ze společné ukce národní
předem vylačnjí. Jen jmenujte příklady, kdy na
př. kačz při přípitka bleděl něčím podrážditi mi
mobkatolické oslavovatele Hlinkovy! — Jak jiš
praveno: hotovým skandálem pro českou společ
nost jest, že musil sám Hlioka vystoupiti proti
jizlivým jazykům, kteří chtějí národ povznésti —
sočením proti skutečným národním pracovníkům.

Č) Vámě pokrokové kuitary. UčitelJ. « milotické farnosti (a Kyjova) začal voditi si
do kostela psa. Farář Ant. Dostál ovšem problásil,
že takový moderní mrav trpěti nemůže. Učitel
však — aby aspoň něčím dokázal svoji „pokro
kovou“ udatnost — vodil do chrámu psa dálo a
napsal do „Lidových Novin“ posměšně, že chce
prý svého psa vychovávati nábožensky-mravně.
Farář pak stěžoval si u inspektora. — Počínání
onoho učitele příliš křiklavě prozrazuje, kam až
slepá zášť proti katolictví vésti může, tak že by
ani nebylo potřebí dalších poznámek. Mnochý tn
recký analfabeta by se choval zajisté k nábožen
ským citům jiného člověka slušněji než národní
vychovatel, který si připisuje vyšší vzdělanostní
úroveň, než jakou mají katolíci. Takový pokrokář
ví, že se povašnje za netaktnost, přivede-li host

m do bótelu. Ále do domu mpdlitby již to máýti dovoleno. — Tu však 8e naskytají otásky:
1. Jak jen farářovu obranu posvátnosti chrámu
mohou „Lidové Noviny“nazývati denunciací? Dle
logiky našich odpůrců snad jest každá sprostácká

K voBt vůči katolictvu dovolena a snad se máještě hájiti jako „důkaz pokrokové vyspělosti.“
2. Proč jen se neozvou aspoň jiné listy pokro
kářské proti takovému nízkému znehodnocování
kultory? Či snad tohle má býti úkazem, jak četba
pokrokových listů zušlechťuje? — Leč od listů,
které jednohlasně a bouřlivě zřejmě lhot
cího tupitele lidí věřících Jadu, téškočekati spra

vedlivý protest; vždyť samy svým štvaním takové
fanatiky vychovávají. 8. Jak asi jest tovRakousko
„zklerikalisováno“, jestliže učitel takovým provo
kativním způsobem "si dovoluje“ urážeti-city- věří
etch? — Takové jsou praktické výsledky horování
pro Husa, Komenského, Chelčického.

(3) Další práce volných mpelitejů
pro blaho lidvtva. Pořádsepetrně ivě čeká,kdy konečně začnou volní myslitelé rázně praco
vati proti židovským bursám a kartelům, aby
existence drobných lidí nebyla sotročována velko
kapitalismem. Pořád čekáme, kdy „Volná myšlen
ka“ nikoli pouhými akademickými resolucemi, ale
pilnou a statečnou prací smírní emutoý stav Po
lákt poznaňských, českých menšin a Slováctva.
Ale — jest stále bůře. A po sjozdě v Praze
drahota stále větší. Zatím volní myslitelé jinde i
v Čechách mají na práci věci pilnější. Ministr
Briand ve Francii žádal na wněmovně, aby se U
mělecké památky z kostelů sebraly a daly do mu
sel. Také začal pracovati o to, aby se zrušily
nadace určené k prospěchu církevních výkonů.
Zkrátka — šikovoý návrh k novéma loupení.
Tohle konečně dovede každý. Nadto poslanec
Hubbard chce, aby byl uzákoněn paragraf, dle
něhož se zakazuje ve Francii křest a konfirmace
lidí nedospělých. Oršem že by se celá Francie
rozpadla, kdyby takový návrh nebyl přijati? Ve
Francii jest dovoleno ničiti děti před narozením,
ale na druhé straně tak veliká úzkost o děti již
srozené. Evangelické „Hlasy ze Siona“ dne 12.
t.m. knávrbům těm poznamenávají: „Že 8e zrovna
toble líbí pánům z „Volné myšlenky“ a že vidí
v tom krok Francie ve sméru k oaprostému od
katolčení a ovšemýi odkřesťunění,čímž stane
se prý Francie skvělým vzorem pro celý svět, to
věru znamenitě karakterisuje tu „voloost“ těchto
„myslitelů“ resp, to, jak tito lidé i ve Francii i
u Dás rosumí „svobodě svědomí.“

Dr. Drtina napěal do slavnostního listu „Volné
myšlenky“: „Konfesijní vyučování náboženství budiž
zůstaveno výhradně jednotlivým církvím, ve škole
samé dogmatika nesmí určovati didaktiku, škola
musí býti volná, na kterékoli církvi nezávielá —
ale v ní má míti místo nábožeuská výchova ne
konfesijní, již bude poskytovati učitel světský a
ješ má poukazovati k pravému výzuamu křesťan
ství v životě lidském, řídíc 8e slovy našeho Ko
meaského: „Křestané, kdyby křesťany býti chtěli,
nikdy by se děliti nemohli.“

Ale zásada vyslovená — třebaže není ani
dost málo „k«erikální“ — nelíbila se p. Myslíkovi.
Ten napsal proti Drtinovi, že pravá Volná škola
takových zámyslů míti nesmí; dovolával se při
tom Masaryka, který nedávno prohlásil, že má
býti vyučování náboženství vůbec ze školy od
straněno. „Chceme-li vyhověti všem a necbceme-li
nikoho znásilňovati, nezbývá než vyloučiti nábo
ženství ze školy vůbec. — My s myšlenkovým
pojetím jsme dále, nežli křesťanství založené na
pázorech duby 2000 let staré.“ Ovšem bychom se
mohli tázati, v čem vlastně „učenec“ Myslík do
spěl dále, a které křesťanské zásady jsou trvale,
úspěšně a svorně nabraženy od volaých myslitelů
zásadami jinými, lepšími, blahodárnějšími. Posad
jsme viděli hlavné pobodlné boření. — „Český
Učitel“, který „poznal“ zbytečnost a škodlivost
křesťanství z kfiklavých nepravd Macbarových,
napsal k tomu: „Názor náš kryje se 8 názorom
péně Myslíkovým — jsme s p. Myslíkem od ná
sorů prof. Drtiny na stejnou distanc.“ — Iou.jest
potřebí morálky nové, pokrokářské. Na př. stará
mravouka rozhodně nedovolovala tolik Ibát a tu
pit, jako to dovedou pokrokáři.

Proti diktatuře a nošikovným přemetům vol
ných myslitelů začíná stále větší odpor u mysli
telů hlubších, bystřejších — i těch „ueklerikál
ních“. „Vol. myšlenka“ pořádala dne 24. listop.
protestní schůzi proti „klerikálnímu útoku na svo
bodu uoivorsit“. Posvala i rektora české univer
sity, dr. Golla. Teu však odpověděl, že by ee
schůze „V. m.“ nezúčastnil ani tenkrát, kdyby
mohl, protože 8 „V. m.“ nesouhlasí, ačkoli jest
přívržencem všech snah čelících k svobodě vyso
kého školství. — Značná sprcha z úst skutečného
učence! Evangelický „Církevník“ nazval odpověď
Gollovu soela správnou, dodávaje: „Volná my
šlenka“ využitkovává pokrokových ideí pro avá
příkřejší protináboženské blavaí snahy. 8 ní jíti,
snamená sloužiti jejím protináboženským snahám.
Lidé v pravdě pokrokoví, zastávající pravou vol
nost a to ve vědě i náboženství, jako prof. Ma
saryk(?) a rektor Goll, nemobou jinak, než jíti
svou cestou a vytknouti svůj nesoublas 8 „Volnou
myšlenkou“. Proto ani my evangelíci nemůžeme
jinak než činiti podobně.“ Při tom znova připo
mínáme, že „Přehled“ nazval českou sekci „V. my
šlenky“ nespášelivou sektou, která by znásilňovala
jako inkrisice, kdyby jí to bylo možno. Pánové
odkryli ostré píky neobratně trochu brzy a teď
z toho mají nesnáze. Nic mového pod sluncem;
byly uš na světě statisíce lidí panovačných, kteří
bleděli dobýti veliké moci a samovlády šikovným
manévrem—tím,še seprohladovalisasastapce
svobody. P



Založ.r.1908.: jsoustálemaskladě.
(Bývalý závod Pospišilův.)

© naprosté správnostia solidnosti svědčí
stoleté trvání závodu.

Veliké sklady umožňují vyřísování
objednávek obratem pošty. "6O9T"zFOrVZ

Nejlepším mýdlem jest

ýdlo s vranou
s touto ochranoou známkon.

ŽjatámedaillePardubice
"o[repom3012:9061dpuT

"9061FHSOrepom93812

Vídeň 1 Zlatá medalio.
Antverpy 1006.Zlatá medaile.

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného usoání.
kteréjjedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akelevá svíčkárna a voskárna v NL. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská alice číslo 7.
Telefon č. 416

JESLE,
JESULÁTKA

A VEŠKERÉ KOSTELNÍ PRÁCE VKUSNĚ,
SOLIDNĚ A LEVNĚ.

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

ZALOŽENO 1843. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje 80

první a nejstarší odborná díla pasířská

Knrla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko

stelníchnádobzev
bronsu a jiných kovů, odnej:jednodožšího do nejskvosta

žího provedení, v kašlém
vzorku Aryze církevním slóřiu.

Vše přesně, čisté s důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen růčně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskon Milostí rovido
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
ulatím za ceny velice levné.
. Veškeré opravy nádob ko
stolních se rychle, řádné a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
W spoty

hotovéabcH zokua fraso
6e zašlou.

Btn odporuěení a bosých čamáníbo nou.
veledůstejné vengtvoo ekavou0;

rychlé a levné provedení od

(DOREOVU BIBLI,
vydácí pro kotolíky ve dvou svazcích, v původot

skvostné vazbě, výtisk zcela bezvadný, nový,

překrásný dar vánoční, za 40 zl.
se hotové nebo ma 1% měsíčních splátek prodém.

Lask. nabídky do admin. £. I. pod snačkoa „BIBLE.“

(6 b, úvěrní společnostVw Hradci Králové,
: (proti Graodhotelu) ::

. zárokuje vklady 4',/"/, bez výpovědi, 5“/,
proti 30denní výpovědi a 5'/,"/, proti 90dennl

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

u m m U

Důstojnému duchovenstvu
k nastávajícím celoročním objednávkámrná

ov P

svíce oltářní
voskové a polovoskové

doporučuje se uctivě

J. Pilnáček,
. cís. král. dvorní továrník

===v Hradoi Králové.
Ordinariátním listem nejdůstojnější Biskupské kon
vistoře v Hradci Králové byl závod můj již roku
1888 k nákupa voskového světla důstoj. duchov.

správám doporučen.POOROKOKOX
O
Káva

T
KBOCÍLENISNĚHOBÍLÉHOPRÁDLB BEZ|

|

|
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JESI ERECIEEE

Složní lístky zdarma.

Zápůjčky výhodně.
Společnost byla ve dmech 18. až 23. března t. r. Jednotou

zdložen v Praze opětně revidovdma.

X683 X603 MRODX6PD X 58

Jan Horák, *
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saiseny kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XCBDX683XG63|KI6OIX662X663

663XE63XRP3(KICPIXCE,£x£X$X$x£x
Veledůstojnéma

duchovenstvu!

Praha-!, al.
al tanék Kar.Světlé) čís.19n,roh

Konviktské ul., j pasíf spe
eielně na kostelní náčímé, dovolaie

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

lampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, paenky, nádobky at d, všev přesném slohu cír Btaré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen o ohmíslatí a střídá. Na pošádání hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému édnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelůmúle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robby bescenné. Vše posílám již posvěcené.KOKOT
»

o jh : '

a | dán Kryšpín,
VEE E (J. Sylvaterův

V | synovec,nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 ast., Malá Karlova
ul. čís. z0nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
86 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ročuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

sice 1 se Šelemnými

rámy,sítěmi vsasením

Vetkeré , klzsy 1odbornárada beze
vší azáranaostika deňatlirní kodanoe. ©

PRP*NosčetnáveřejnáiZpbemnárpochralnátaznání,<)

Založene roku 1896.JKDKM



Doporučujeme

na splátky
měsíčně na knědoa stanici dodává

c. a k. dvorní továrna nábytku

K. V. SKUHERSK
Hradec Králové,

proti hotelu „Merkur“,

<

—: (enníky a prospekty zdarma a franko. :

za ceny značně snížené. |

NÁBYTEK
— A—

KOBERCE
dle nejnovějších návrhů
za tovární ceny a za
nejvýhodnějších podmí
: nek dodávají spojené :
' továrny

E A. NOVOTNÝV TÝNIŠTI n. Orl.
Stálá výstava!

Katalogy zdarma!

l

První toho Napsal
druhu dílo Josef Baal.

v literatuře S mnoha sty
české. obrazů.

Celé dílo vyjde ve 4 dílech po 8—10 sešitech.

Cena sešitu 25 kr. Ukázku ochotně zašle |
každý knihkupec.

Nakladatel |
I L. Kober v Praze, Vodičkova ul.
000000000000000000009000

G99000000000000

Ku každé příležitosti ©

nejlepší dárky“
za voliceJevné eenynabízí|7. SOLO,

zlatník a stříbrník,

přísežný sondní znalec a odbádce

v Hradci Králové,

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
T (bratr P, J. Nožkudiy, faráře ve Týpraehticich)

3 doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Jenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka jš

80RAP frankozašlou.

TŮZEZZITENOMENEEA

nický.

Klobouky,
čepice,
kožešiny

| papuče (s kotvou),
galoše (trojhran).

na skladě má za nejmírnější ceny

Jos. Dvořáček,
„ nd kloboučnickývýHradciaPalackého třída.— ="
* Co

Velkýobě zlatých, stříbrných skvostů:
a Jodin všeho druku.

dary
= vánoční

zavedl jse:n

velké obrazy
l o rámem za

(0korun.
J. F. LANGHANS,

k c. a k. dvornífotograf
[EN| v Hradel Králové. — Adalbertinum.—
-—
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První česká ——

výroba gramofonů.

Ladislav Kasal
v Litomyšli

dovoručuje svoje nejdokonalejší mluvící stroje od
Kor. 8-— výše. — Žádlejte ceoniky i veznamyY,

Moje stroje skytají vzácný požitek čirtým a labodným
přednezem.

Mřesání lisíy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna,ZÁ
Mešní vína!!

Veledůstojnému duchovenstva dovoloji sobě na
bídnouti pravá, přírodní vína rakou ská, oberská i dal
mateká a zejména pozorno je činím na silnější a velo
chutná

vína Brionská,
pocházející s ostrovů Brionských v Adrii.

Prodávám pak tyto draby dotyčných vín:
Výčepní bílé i červené 1 lítr 80 b, v sudech 68 b,
wolbí |, „ 1., 96, , 76,
tabuloié , 2 1.2 18, , 88 ,

Cenníky veškerých jemných druhů vín rakou
ských, oberských, dalmatských i brionských zašla ku
přání zdarma,

NAVŠTÍVENKY
- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

valná

Cenymímé —provedení nejlepší. -=



litické a národobospodářeké důvody, které proti
tomu mluví — mnohem silnější! A proto ne
může strana katolicko-národní, jíž mám Čest
přináležeti, jako zástupkyně zájmů nejširších
vrstev lidových, nastoupiti absolutní odpor ve
svém programu proti předloze o vyrovnání.

Úo my čeští rolníci zvláště těžce neseme,
je okolnost, že vláda následkem vyrovnání zvý
Šením konsamních daní náš český zemědělský
průmysl, podpora to nepostrádatelnou při kaž
dém zemědělství, velice stísnila,

První krok ku zlepšení jest sice vláda
ochotna učiniti, a sice snížením cukerní daně
o 8 K, ne sice z lásky k tomuto českému prů
mysla, jako spíše aby nám učinila „vyrovná
vpcí drobty“ stravitelnějšími. Doufáme dále, že
vláda setrvá na této započaté cestě a také za
vede reformy v jiných odvětvích zemědělského
průmyslu. Bylo by zvláště na čase nmožniti
konkurenci 8 Ubrami v cizině a pomýšleti oa
enížení dauě z průmysla lihovarnického, tak
důležitého pro krajiny položené ve vyšších
krajích českých. .

Eminentní důležitosti — také pro krajiny
české výše položené — je drahdy kvetoucí pě
stění lau a s ním spojený průmysl Inářský,
Jen státní pomocí, přiměřenýmiochrannými cly
na cizí len, jatn a konopí, zvýšenoa erární
epotřebou těchto předmětů atd. může býti udr
žena tato důležitá rostlina vedle víc a více 80
vtírající bezcelně dovážené bavlny.

Bavlnářský průmysl v Rakousku během
25 let ohromně ge rormohl, neboť jeho výrobní
materiál z 850.000 stoupl na 1'/, mil. metr.
centů, což nezůstalo bez vlivu na naše hospo
dářské a sociálně-politické poměry. Koosum
etoupl následkem průmysla + přiznáváme, že
nejsme 8 to, abychom zaopatřiří stoupající kon
sum rakouský dostatačným masem a tím aby
chom zamezili dovoz jatečního dobytka z Uher.
Máme však plné právo uložiti rakouské vládě
za povinnost, aby prováděla více než dříve
veterinářsko-policejní nařízení, pokad umožňuje
jí to vyrovnání, a aby chránila naše stáda před
zavlečením epidemických nemocí nejen v zájmu
zemědělství, nýbrž i v zájma veškerého oby
vatelstva. Jenom, pakliže tohle se stane, mů
žeme klidněji poblíšeti do budoncna, poněvadž
jinak nové vyrovnání na tomto poli zemědělstvu
nezaznamenává žádného prospěchu, kdežto na
poli železničních sazeb, které až dodnes při
nynějších ustanoveních podporovaly uherský
vývoz obilí a mouky na naši Škodu, zazname
nati jest zavedením vlastního tarifa pro náš
sájem významného zlepšení. (Výborněl) Tato
okolnost bude přivedena jen tehdy k málešitému
uplutnění, dudou-lí postálněny soukromé dráhy.
(Bouhlas.)

Jest povinností rakouské vlády o to 8e
etarati, aby územím koruny české probíhající
soukromé dráhy byly vbrzku | sestátněny;
Zvláště jsou to východní Čechy, která nemají do
sud šádné státní dráhy.

Pakliče neoceňajeme zvýšení kvoty 02%,
tak vysoko jako p. ministrpresident, ač tato
moohboprachu rozvířila v Uhrách proti před
loze, znamená přece jen úspora 6 mil. K a
pepÍ pro poplatníky bez významu; pozoru
hodoá je okolnost, že nepodařilo se ještě žádné
vládě při obnovování vyrovnání získati uher
ekou polovici pro tak vysoké stoupnutí kvoty,U
Vatávejte přecele To ji chytil za rameno starý
kostelník. Hrudková protřela si oči. —

Venku byla metelice hrozná, »Ach, ty můj
zlatý synáčku, tobě se jistě dnesky něcostalo. Ach
tak brozný senl — Já nešťastná, já ubohá matka!
Takový sen nebyl jen tak nadarmo, to bylo zna
meníl« Ke všemu jí ještě Jucerna zhasla. Pomalu
se vláčela smutná žena k zápraží své chalupy.
Oklepavší botky, vkročila do slůky,

*[ to je dobrý ksfe; na mou duši, že jsem
takový nepil už celej rok.« Jaký to js hlas zo
světničky? — zarazila se v síni Hrudková, Nechtěla
svému sluchu věřit. «Takový kafe je jako nóbl
čokoláda.« :

»Teda si vezmi ještě,« zazvonil dívěf hlásek,
»Bodejťže si vezmu; takový kafe.. ,.« Hrud=

ková již otevřela světnici. Spráskla ruce: «Pro
rány Boží — on je to Franta,«

Mladý voják položil hrnéček na stůl a vletěl
do náručí ustarané matky, »Teda ty's přece přijel,
já ani nechci vlastním očím věřit,«

sl přijel, maminko, bodejť že přijel. Jsou-li
v kapse peníze, může každý dělat pána. Ten urlaub
stojí mnoho penéz. Taková dálka po dráze. A pak
ješté chtějí věelicos šarže. Ale právě předevčírem
ine navštívil v kasárnách atrejc z Prahy; dloubo
si pohovořil a pak mi vyklopil desítku. To byla
radost. Ještě mam tři zlaté v kapse.c

A tak i u Hrudků v posvátné chvíli se vy
jasnilo zcela. Byis radost jako při svatbě.

»Hochu, hochu, to jsem dostala hodně velký
dárek pod stromeček. Jí měle takový divný sen,
už jsem myslilo, že se ti něco zlého stalo.«

+] žádné strachy, jsem zdráv jako buk; a jen
když jsem domu.«

Ježíšek nezapomněl. Potěšil Hrudkorou tak,

že se ctila a vánocíchjako v ráji

Oo se týče ostatních finančních otázek

předloby vyrovnávací, mezi nimi hlavně t. zv.lokové renty, byly tyto otázky během dlouhé
Generální i speciální debatty povolsnými od
borníky náležitě projednány, takže je zřejmo,

naše zájmy rm náležitě.m é s našeho státoprávního sta
noviska nikdy neumáme dualismu, děje se plným
právem, neboť stal se r. 1867 bes nás, ba proti
nám,a následkemtohonebylobypro nás vy

rovnání přijačsným ki bychomučinili souhlasempraejudicí do b . Proto předseda „Nár.
Kluba“ dr. Kramář také jménem naší strany

sasolickonárodní přednesl státoprávní obraení.
Usnesli jeme se hlasovati pro vyrovnání

z toho důvodu, poněvadž jsme přesvědčení ve
svém srdci, že toto vyrovnání je pro naše
obyvatelstvo po stránce hospodářské mnohem
lepší než protizákonný stav z r. 1809, který
by mohl zase po odmítnutí této předlohy
znova nastonpiti. Proto nemohli bychom jako
opravdoví zástupci lidu za následky, které při
šly by v zápětí odmítnutí v obledu hospodář
ském i eociálně-politickém, převzíti sodpo
vědnost.

Naše voličstvo má již dosti nemužně ko
lísavé politiky radikální a opportanní, která
činil každou cílevědomon politika Českou ne
možnou; lid žádá od lidové sněmovny positivní
práci, která jen pak je možná, pakliže konsti
tačním schválením státních nezbytností popřán
bude vládě čas, aby parlamentární cestou při
kročití mobla k řešení důležitých sociálně
politických a národních otázek, a aby mohly
býti připravovány eventuality politické i ho
epodářské vůči Uhrám.

Naproti tomu je svatou povinností rakouské
vlády, sabespečití českému márodu ve všech národ
ních sálešitostech plnou rovnoprávnost a seměděl
stoánáležitě chrániti a i včěškékris,
kterou prodělává, aniž by se přitom poškozoval
vysoce důležitý průmysl. (Výborně Ů»

Stane-li ae to, budeme na domácí hbroudě
oftiti se spokojenými a bezpečnými, a budeme
volní poakytnouti ruka k obraně mocnářství
před každým nepřítelem, pamětlivi slov našeho
věhlasného historiografa a politika Palackého:
„Kdyby Rakonska nebylo, muselo by pro slo
vanské národy býti utvořeno"

Z těchto mnou uvedených důvodů budo
katolicko-národní strana hlasovatí sice pro ne
populární vyrovnání s tím předpokladem, že
nepopulární záležitost nemusí býti vždycky
národu Škodlivou a populární užitečnou. (Vý
borně!)

Jsme přesvědčoní, že učinili jsme dobřejak ku blahu státu tak i ku blahu národa,
(Souhlas, potlesk. Řečníku se blahopřeje.)

Dopis z Prahy.
Starostovi a máměstkům svýšen „paušál".

Jedao z vejtajemnějších, nejvýznamnějších a
spolu | nejokřídlenějších slov na staroměstské
radnici pronášených slove „paušál“. Paušála
dostává ve starostovi v podstatě služného, ná
městkům, inspektora potravní daně a movba
jiným fankcionářům, k jichž vyjmenování ne
stačilo by wísta, věnované v tomto listě vě
cem pražským. Dosud dostával pražský sta
rosta 12.000 koran paušálu, čili elužného, mě
síčně 1000 koran za vykonávání čestná hod
nosti. Všem dosavadním purkmistrům toto
služné stačilo, jenom nynější pan starosta
s vím vystačití nemohl. Proč nemohl vystačiti
ve fonkci, o kterou 8e 8 ním v úřadě dělí o
práci ještě dva páni náměstkové, jest jeho
soukromou věcí. Proto jiš jednou stal se ne
emělý pokus, předložiti sbora a dáti odhlaso
vati návrh, aby pražskému purkmistra bylo
služné, čili paušál, zvýšeno o 6000 korun, ná
městkům pak o koran. Návrb svého
času narazil na nepředvídaný odpor tehdejšího
prvního starostova náměstka, cís. rady inže
nýra R. Jahnu, a byl vzat s jednacího po
řádku. Ne však na vždy. Vynořil ee opět ne
předvídaně krátce před zahájením projednávání
obeoních rozpočtů v nedávných dnech, a jiš
nezmizel. Jakým dachem ovládán jest sbor
obecních etarších za nynějšího kompromisu
mezi stranou staročoskou a mladočeskou na
radnici, toho dokladem jest, že návrh za svý
Šeul elušného starostovi a oběma náměstkům
byl schválen všemi hlasy přítomných obecních
starších proti pouze jedinému hlasu městského
rady Václava Lady. Hlasovali pro něj všichoi
ti, kdož chtějí státi se náměstky a starosty
města Prahy. — Že se každý cítí býti gene
rálem, není žádným divem.

Divem však jest a zůstane, že v době,
kdy obecní dluh města Prahy dosáhl obrovské,
netušené výše, 119,918.807 koran, může sta
roste města Prahy dáti ei zvýšiti svými noh
sledyslažnénaobooa,onemnohomenší,než-li
jakého požívá místodržitel. Ježto slušné obou

náměstků z 4000 korun bylo zvýšeno na 9000
korun, platí Praha za nynější véliiké tísně
při vzrůstání obecního dluhy a sa zvýšotýní

obecních přirážek celkem 350.000 korun dlarostoví a náměstkům za „reprosentováhí
a vykonávání „čestných“ funkcí|

Jak pan starosta a jeho náměstkové
Prahu representují, o tom jeme již častěji
měli příležitost se zmíniti. Každý by myslil,
že starosta za obrovské tyto příjmy bude vy
stupovati aspoň tak, aby si získal sympathle,
a svými činy nerozlaďoval veřejnost. Vlak
chyba lávky. Starosta béře služné, v němě tak
mnohý tisíc jest odváděn ummozolů nesá
možného stavu řemeslníků, živnostníků. Kašd
by se domníval, še jeho počínání si v jistýc
směrech nezavdá podnětu ke steskům. V tomto
případě by pana primátora velmi špatně znal.
Z peněz, jež přijímá p. dr. Groš na alnšném,
neostýchal se zakoupiti si nábytek u němec
ckýchžidů|

Věra, drahá jest reprosontace města Prahy.

Jak se rosdílejí výpomocí magistrátnímu
úřednícívu © Prase. Nemůžeme jednou nezmí
niti so o způsobo, jakým rozdílejí se t. av.
„výpomoci“ mezi magistrátní úředníky obce
pražské. Presidinm, najmě etsrosta, má k dig
posici asi 5000 korun rok co rok, aby je ros
dílel mezi ony úředníky, kteří zvláštních zá
slah dobadou si v úřadě azaslahují výpomoci
hledě k důvodům majetkovým. Za starostování
dra. Jana Podlipného i dra. Vladimíra Srba
dostávalo se výpomoci v případech, kdy
úředník nouzovými poměry, zadluženosti, dlou
hou nemocía pod. uvedl disbarmonii do svých
příjmů, začež dostávalo se mu výpomoci. Ny
nější starosta s výpomocí to zařídil jinak.
Obdaruje prostě úředníky v presidiální kance
láři, hlavně rada Borůvku, dra. Sobotku a dra.
Huma, kteří skládají do novin o něm zprávy
— v každé musí býti ovšem jméno pana dra.
Karla Groše aspoň několikráte opakováno —
a zbude-li těch nějakých několik set korun,
pak se obdaraje několik osob dalších, sta
rostovi nejmilejších, a výpomoc jest rozdělena.
Presidiální úředník rala Borůvka obdržel na
výpomoci po odjezda císařově z Prahy 1000
korunu, zač, to on ovšem sám nověděl. Inu,
hospodaří ge na raduici staroměstské v Prase,
že je to jedna radost.

+ +
*

Znamenilý předseda správní rady prašských
jatek. Vo ebora obecních starších zvláštní místo
taujímá JUDr. Edoerd Baštýř, vydavatel a chef
redaktor „Hlasu Národa“ s „Illastrovaným Ku
rýrem“. Dle atarého úsloví, že mezi slepými
jest jednooký králem, působí na radnici staro
městské tak vydatně, že se mu nejen příjmy,
nýbrž také jmóní množí. Tento pán jest mimo
jiné také členem pražské obecní komise dra
hotní, jejíž úkolem jest řešiti otázky, jak dalo
by se stávající drahotě odpomoci. Komise jest
v činnosti déle jednoho roku, za tu dobu sešla
se asi půltactakrát, leč veškera její činnost
rovná se obrovské nule. Hlavní zásluha o to
má dr. Edaard Baštýř, vlivný řečník strany
staročeské, stálý kandidát na místo náměstkovo
i na primátorský stolec, Jeho přičiněním opa
novaly na radnici staroměstské vlivy velkoob=
chodníků, jimž na tom «záleší, aby každá akce
na zmírnění stávající drahoty rozplynula se
v niveč. Že ustoapil J. Jirouskovi a dru. A.
Štychovi v kandidatuře na starostenský stolec,
za to dostává se ma — a) jest obecním star
ším a nemá tudiž býti obecním dodavatelem —
objednávek obecních tiskopisů, bez nichě by
jeho knihtiskárna byla dávno zavřena. Tak pan
Baštýř „zastává“ na jedné strané zájmy obce
a na drahé straně ji tiskne. Co by jiné knih
tiskárny učinily za ceny mnohem monší, za to
platí se Baštýřové knihtiokárně obnosy značné,
A že pražská obec spotřebuje tiskopisů mooho,
Jest na bílední. Upozorňojeme na činnost páně
Baštýřovu, dokud jest ještě možno stavěti jí
mese v zájmu pražského poplatnictva itříd
klesajících pod tíží poměru drahotních. Páni
jako dr. Baštýř, Červený a Fatka jsou velí
kými brzditeli všeho, 00 by vedlo ke zmirněny
drahoty, a proto jest uměšno, jsou-li členy ko
mise drahotní.

„ *
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V příčině projektu prodloužení elektrické
došla nás tato oprava: „Není pravda,

še k vůli tomo, aby 3 páni, starostovi města
Praby velmi blízcí, mohli sdohatnouti, připojují
Be Střešovice ku Praze; že o nic více a také
o nic méně nejde, není pravda, že jest to před
seda správní rady elektrických podniků král.
hlav. města Prahy krapař Václav Brož z Hrad
Čaa, není pravda, že týž jedině řízením osada
stal se předsedou správní rady podniků elek
trických a že vede dědičněhodnost městského
rady Hradčanského.



Není dálepravda, že jest to Jan Kolátor,starosta měna Břevnova,a konečně osoba sta
rostovi Pražskému velmi blízká, kteří rukou
společnou a „oorozdílnou“ koupili pod rnkou
pozemky ve Štřešovicich na cizí jméno, a není

dílnou rakou obci Pražské pro elektrickou
dráhu; pravda naopak je, še při projektu pro
dloufení elektrické dráhy třídou Bělekou v mě
elci červenci 1908 směrem ka nádraší v Brusce
byla řiditelstvím elektrických podniků projek
tována stavba nových remis pro elektrické
dráhy; ku získání potřebných pozemků bylo
nutoo zajistiti se předem koupí pozemků, než
rozvine se Čilý stavební ruch v těchto konči
nácb, i jednáno bylo nejdříve o pozemky pana
Richtra na Letné, který Bádal původně 140 K
za jeden čtvereční eáh, později 110 K za jeden
čtvereční sáh, že však tento obnos 6a zdál
eprávní radě příliš vysokým, ježto by se byl
musil značný prab, při eilnici Belcrediho le
žící, na rozšíření této ulice bezplatně postonpití.

Na to obrátila se správní rada na ols.
král. vojenský erár a na dědice Redelhamme
rovy, ale obě jednání zůstala bez výsledku.

Bylo ponkázáno k tomu, že nelze cenu
dříve stanoviti, nož bude úprava Letné schvá
lena.

Komise, která pověřena byla vyhledáním
místa nejvhodnějšího pro remisy kolem Braské
brány, doporačila velice vhodný pozemek,
který se nalezal ve vlastnictví královské ka
nonie Premonstrátské na Strahově a usneseno
na cenu téhož se pozeptati.

Když pak sdělil pan Váchw Brož ve
správní radě, že by nejdůstojnější pan opat
byl ochoten vzhledem k tomu, že 86 jedná o
dobro měste, témuž přijíti ochotně vstříc a že
určil nejmenší obnos pouze 18'— K za jeden
čtvereční eáb, tu byl tento návrh schválen
správní radoua všeobecně jest uznána cena
ta za velice nízkou a bude remisa na pozemku
tomto vzhledem na rozšíření sítě elektrické na
levém břehu Vltavy nejvýhodněji položena,

Pravda jest tudíž, že smlonvakapní ohledně
pozemku, na němž remisa bude postavena, u
savřena byla obcí pražskou s král. kanonit na
Strahově“

Obrana
8)Tohle není klorikallsmus? Kato

lických vánoc zneužívají kšeftaři nejrůznějších
stran. V protikatolickém tisku čtete, že prý
vlastně vánoce jsou převzaty z doby pohanské
a jsou pouze přebarveny na křesťansko; čtete,
jaké nestoodné posměchy si tropí z Božího
hodn požidovštělý tisk; slyšíte z úst sociali
etických výsměch proti těm, kteří věří, že
v Betlemě se zrodil Bohodlověk. Ale pokud
se jedná o kšeft, ta dovedou naši protivníci
těžiti z křesťanských vánoc jen cožl

Ode dávna zbožní křestané dbali toho,
aby v den, kdy všecko jásá dachovní radostí
z narození Kristova, byly setřeny pokud možno
slzy s tváří lidí trpících. Křesťané udělovali
hojné dary chudým bratřím, jimž bída nedo
volovala radovati ee nerušeně. Vánočuí nadílky,
zavedené křesťanstvom, jsou ve zvyku j dále.
Ale teď žid, který miluje talmud a čte s chutí
útoky proti Kristovi, honem poučuje křesťany
inserty a jinou reklamou, kde by se ty kře
eťanské dary měly koupiti. Někteří knihkapci
odporačojí jako „nejvhodnější dárky vánoční“
Spisy zřejmě protikřeslanské, jako na př. Ma

charův „Jed zj ada“ Teď si vybrali socialistéprávě vánoční svátky k nejsilnější agitaci pro
svůj tisk; rozhodli se choditi dům od domu,
vniknouti do každé domácnosti.

Proč jen si naši protivníci nevyberoa
k svým výnosným obchodům dny jiné, které
problašují za památnější než křesťanskésvátky?
Proč takovým dryáčnickým způsobem zneuží

v svátků těch, které křesťtanstvovyvolilo zazvlášť příhodný čas k obdarování křesťanů?
Z úcty k nesmírné lásce Boží, projevené věko
památným vtělením syna Božího, chtějí konati
křesťané také skutky lásky, snaží se tak jíti
ve šlépějích Kristových. A této jejich šlechetné
idey chtějí znenžívati protikatoličtí prospěcháři
k plnění vlastních kapes. Ti lidé, kteří knězi
každou korunn vyčtou, kteří protestají proti
sbírkám kostelním, najednou přicházejí před
vánocemi ke katolíkům s blabokou úklonou:
„Máte teď vánoce, tedy dejte peníze námi“

A takové znoužívání posvátného dne kato
lického uení žádným klerikalismem?

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna skončila v sobota

svoje předvánoční zasedání, příští schůze budo
svolána písemně, prý až počátkem břesna. Co
si bar. Beck přál, to mu sněmovna schválila.

- Vedle rakousko-uhor. vyrovnání schválen i
prozatímní rozpočat obrovskou většinou; proti

—

hlasovali čeští radikálové a Rusíni, z morav
ské -oposice pouze dr. Sláma. Rozpočet na r.
1908 odkázán byl rozpočtovému výboru, jenž
bude zasedat i v době, kdy nebude plenárních
echůzí sněmovních. — Daň cokerní snížena o
8 K. — Při projednávání rozpočta měl dr. J.
Myslivec účinnou řeč; přeje si, aby zbytečný
mi oávrhy pilnými nebyla zatarasována cesta
k plodné práci, aby směněn byl jednací řád,
$ 14. že jest skrytým absolutismem, atd. —
Dr. Redlich mluvil proti maďarskéma šovinie
mu, proti theorii, jakoby Uhry byly nám atá
tem zcela cizím. Nedámesi vzíti práva mloviti
o poměrech v Uhrách, kde všecky národnosti
v Rakousku mají atlačované bratry. Resoluce
P. Šilingra nebyla projevem nedůvěry bur.
Beckovi, nýbrž přáním, aby vláda aheraká
rozpomenola se nad svou povinností vůči ná
rodům nemaďarským,

Bar. Beck podal ve sněmovně program
vlády na celých deset let. Předem zalichotil
sněmovně za včasné vyřízení rakousko-uber.
vyrovnání a že sněmovna tím jakož i vyříze
ním rospočtu podává důkaz, že chce pracovati,
vědoma svých povinností. Otázka národnostní
a jazykovou chce řešiti smírně, klidně, pomala,
kas po kuse. Půjde prý to jen cestou reorga
nisace eprávy. Uznává zásadně právo naše na
vnitřní jazyk úřední, doznává, že vnitřní češ
tina neohrožuje státní správy, chce přikročit
aspoň k prozatíinnímu řešení otázky jazykové.
Stkvělou odpovědí byla řeč dr. Herolda, jenž
dovodil, že není vůbec třeba zvláštního řešení
otázky národnostní a jazykové, zde stačí úplně
zachovávání rovnoprávnosti a skutečné prová
dění platných zákonů a nařízení. — Posl. P.
Šilipger stran smíru česko-německého zcela
právem problásil, že vyrovnání v Čechách
neaDÍ se omeziti jenom na uzavřené území,
nýbrž must se vztahovati na celé království
Ceské. Jednotou království Českého nesmí 80
boonti. Mír jest žádoucím, ale jest možný jen
na podkladě spravedlnosti a rovuoprávnosti.

Hakonská delegace sešla se ve Vídni 20.
t. m. Za Čechyzvoleni sněmovnou delegáty
£ čes. poslanců dr. Kramář, dr. Herold, Udržal,
Zázvorka, Klofáč, Němec, z německých: Seli
ger, Pacher, Schreiner a Urban, náhradníky:
Grtsel a Šabata. Z Moravy zvolení tři Češi:
dr. Broban, dr. Žáček, Staněk, za Němce Red
lich, který však se na nátlak Němců poděko
val a zvolen pak Albrecht. Němci chtěli míti
z Moruvy dva delegáty, ale nepovedlo se jim.
Nábradníky za Morava Hybeš a dr. Sláma. Za
sněmovnu poslaneckou jest většina delegátů
českých, kdežto za panskou sněmovnu zvoleni
většinou Němci. Předsednická otázka delegací
rozhodnata tak, že střídavé bude zvolen před
sedou delegace Němec a Slovan. V roce, kdy
bude předsedou Němec, bade Slovan předsedoa
vojenského výboru. Nyni zvolen předsedou
Němec ši. Fuks, místopředsedon Madejeki.
Rakouská delegace schválila prozatímní roz
počet. 21. prosince přijaty obě delegace císa
řem, při čemž panovník jen krátce poděkoval
a měl také krátkou trůnní řeč. Společná po
třeba činí 386,023.102 K, z čehož na minister.
stvo zahraničních záležitostí připadá 13,266847
K, o 578.023 K více než loni. Navojsko byla
řádná potřeba 298,431.653 K, o 7,276.607 K vlc
— mimořádně ještě 13,387.729 K. Na námoř
nictví řádná potřeba 63,623.110 K, o 10,073.000
K — mimořádné ještě 3,476.890 K. Společné
ministerstvo financí vyžaduje 4518 367 K, více
o 162.598 K — mimořádně ještě pro Bosnu a
Hercegovinu 7,788.000 K. Čistý výnos cel ob
náší 136,992.829 K. Ministerstvo války žádá
dalších 15 mil. K na opatření nových polních
děl, tauže z obnosn 166 mil. na ten účel po
volených zbývá ještě uhraditi 35 millionů.

Ve Vídni zemřel br. Bedřich Schónborn,
předseda aprávního výboro, bývalý ministr
spravedlnosti a místodržitel moravský,

Dne 21. prosince vykonal císař za velko
lepých ovací obyvatelstva vídeňského první
cestu po nemoci ze Schonbrannu do císařského
hradu.

Po dlouhém otálení odpověděla vláda na

če< jazyka u soudu v Chebo, kde byla v pc
slední době zpupností německých soudců česká
podání odmítána, poněvadž prý čeština není
řečí u soudů v Chebu obvyklou. Ministr spra
vedinosti dr. Klein zcela právem odpověděl,že
vláda nemůže uznávati nějaké zvláštní posta
veni chebského kraje, který jest podstatnou

celé království České a celon říši.
Také panská sněmovna schválila rakousko

uhorské vyrovnání a prozatímní rozpočet.
Voherském sněmu vyřízeny rovněž všechny

vyrovnávací předlohy. Chorvatšíl poslanci ani
s ohledem na zasedání delegací neopustili od
svó oposice na sněmu uherském.

Morálka evolucionistická (vývojová) a mo

rálka solidarity jsou oddanými pomocníky našíslabé vůlk a sbabělosti. Bes Bohu posudnebylo Ise

jh čí morálku. Ve, dáváno
poeuš40 morálku nezávislou,oědevkoubu. rosumnou

neálšy ndlodonot není neš parodií, deformacínáboženské.

Paul Bureau: Le erise morale des tempa
NOUVEOUT.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Slezského Předměstí. (Organisace

mládeže). Kroužek mládeže měl v místnostech
spolkových dne 22. prosince první svoji valnou
bromado. Dne 11 srpna sešli jsme se poprve,
abychom vyslechli poutavá slova redaktora „Štítu“,
p. F. Šupky, který líčil nám ve své krásné, přes
bodinn trvající přednášce účel kfesť. socialismu,
poslání nás katolíků, naše utrpení, náš boj, a ku
konci vybídl shromážděnou mládež k založení or
Genisace. Bylo to 13 jinochů, kteří vstoupili do
organisace pod vedením mladého a nadějného pra
covníka Jar. Bastla. Měli jsme v úmyslu založiti
organisaci společnou jinochům i dívkám, naž k vy
konáuí tohoto díla naskytly se překážky. Nemohli
jeme k tomu přikročiti k vůlí místním poměrům,
a již po 2 schůzích byli jame nuceni zůstati při
organisaci jinochů. Někteřl vystoupili. Tenkráte
naši „přítelíčkové“ prorokoval: nám zkázu — 38
byoutí organisace. A od té doby uplynulo skoro
5 měsíců, a Kroužek mládeže trvá — daleko sil
nější. Kroužek čítá nyní 22 členů. Rozhlédněme
8e po naší práci, kterou jsme za krátkou tu dobu
vykonali. Vědomí jsouce, že tisk to musí býti,
který má nám připravovati půdu, hleděli jsme
pokud možná rozáiřovati katolický tisk. Ze člen
ského příspěvku (10 haléřů za měsíc, a z dárků
našich dobrodinců koupili jsme na začátku k vůli
agitaci více exemplářů Štítu, Meče, Jitřenky. Nyní
odebírá Kroužek 8 výtisků Práce, 7 výt. Venko
vana, 6 výt. Štítu, 6 Meče a 13 Jitřenky. Celkem
na katolický tisk věnovali jsme od Il. srpna do
konce roku K 1467. Myslím, že na Kroužek
v počátcích činnost zaačná, pováží-li se, jak těžko
musíme pracovati proti předaudkům ahlavně proti
nemístné spořivosti. Doufám však, že i tyto pře
kášky budou v brzké době odetraněny. — Jsem
též povinen vzdáti ještě jednou dík vldp. faráři
Karlu Kotrbelcovi, dp. V. Láskovi, dp. J. Sahu
lovi a Svatojosefské jednotě za darování poučných
knib naší malé kuihovně. — Členové Kroužku
hojně se zúčastňovali přednášek pořádaných jed
notou. Ku konci žádám vás všechoy, kteří nejste
v úaší organigaci, přistupte k nám, pomozte nám
bojovati proti vzmáhající se nevěře a Ibostejnosti
náboženské. I vás starší žádám, přispějte nám
někdy nějakým haléřem, abychom mohli tím účin
nější agitaci vésti po celém okolí slezsko-před
městském. Kéž na našem venkově vymizí ze všech
domácností agrární Cep i socialistická Zář, a pole
ať opanují lísty katolické! — Nuže nechť vzroste
naše organisace v mohutný strom, který rozepne
své větve po širém okoli; vítězně potom budeme
kráčeti vpřed; v čele majíce kříž, hravě překo
náme všechny překážky. Další činnosti „Zdař
Bůh!“ —

Slavnost vámočního stromku konala
katolická jednota paní a dívek v Pardubicích
v sále Měšťanské besedy dne 22. t. m. odpoledne,
Slavnosti té účastnil se za nemocného p. děkana
dp. Čečetka a promluvil ku přítomným četně
sbromáždéným dojemnou řeč, po níž zapěny ně
které písně a za všeobecné radostné nálady roz
dávány členům jednoty různé dárky. Zdař Bůbl

Katelická Jednota v Kostelci und
Orl. pořádá v neděli dne 29. prosince 1907 a 1.
ledoa 1908 v sále na „Rabštejně“ vánoční hry:
„Drubé přikázaní lásky“, obraz ze života 8e zpěvy
ve 4 jednáních od A.M. Langa, a „Chadý Ježíšek“,
vánoční bra se zpěvy ve 3 jednáních. Text od V.
Paillera, hudba cd V. Deublera. Začátek ve 4 bod.

Z Pecky. Dae 15. t. m. konána zde usta
vující echůze „Lidového apolku křesťansko-aociál
ního.“ Schůzí zahájil jménem svolavatelů vp. Aug.
Kristian, poukázav na to, že původem spolku je
zdravé jádro opravdových a borlivých katolíků
zdejších, kteří pro uhájení svobody svého pře
svědčení a z upřímné soahy poučiti a pobavili se
způsobem, který by nikoho neurážel, založení
spolku si přáli. Nato v krásně sestavené a pro
nesené řeči přednášel o účelu spolku p. Frant.
Kudrnovský. V řeči avé důraz kladl va to, že,
chceme-li býti pravými katolíky, musíme vždy a
všude jako katolíci mluviti a jednati a kde třeba
je, i práv svých hájiti. Poněvadž pro jednotlivce
jest to na dnešní doby úloba velice těžká, musíme
se spojovati, aby nepřátelé, vilouca naše řady,
neodvažovali se bráti nám a tupiti to nejcennější
a nejdůležitější — naše nábožoaství. Pu feči té
přiblásilo se bned přes 100 účastníků za členy
Bpolku, čímž nejlépe ukázali, že s vývody řečníka
úplně souhlsí. Průběh schůze byl klidný a důstojný.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati lse v knihkupeciví p. Františka /lovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M Víčka na

Příkopech.



Zprávy místní a z kraje.
J. B. HM.ndp. dr. Josef Doubrava

sloužil v kathedrálním chrámu Páně av. Ducha
půlnoční měl ev. a o Božím Hodu o 10. hod. dop.
pontifikální mši av. za účastenství nejd. kathedrální
kapituly.

Štědrosti J. B. M. ndp. dra. Josefa
Doubravy a několika člochetných dárců při
praven byl na štědrý den nemocným v králové
bradecké nemoonici vánoční stromek. Nemocní,
jichž jest přes sto, zapěli radostně pfeeň „Narodil
ge Kristus Pán“, pomodlili se za šlecbetné dárce,
a pak podělenibylivšicbnivánočkamia vhodnými
dárky. Bůb odplaťhojně Jeho Bisk. Miloatii jiným
blecbetoým dárcům za hojné dary a ctihodným
sestrám za jejich obětavost.

Z místní organisace lékařů králové
hradeckých. Lékaři královéhradečtínanesli se
na normální sazbě za výkony lékařské při běžné
praxi, již dodržovati čestně ge zavazují: Porada
v bytu lékařově ve stanovených hodinách ordi
načních čítá se 2 K a platí se z pravidla hotově.
Porada mimo hodinu ordinační čítá se 3 K. Kde
třeba jest ku stunovení diagnosy obtížnějšího po
drobného vyšetření, dále za výkony specialistské
(vyšetření elektrickým proudem, nástroji a p.) Čítá
ge vyšší honorář dle rozsahu vyšetření a námahy.
Za obyčejnou návštěvu v bytě nemocného čítají se
2 K; návštěva okamžitá nebo vyžádaná na určitou
hodinu čítá se 3 K. Za návštěvu večerní od 7.—9.
hodiny več. čítá se honorář dvojnásobný 4 K, zu
návětévu noční od 9. hod. več. do 7. bod. ranní

čítá se honorář trojnásobný — 6 K. Návštěvy u
nebezpečných nemocí nakažlivých platí se dvojná
sobaě. Společné pravidelné návštěvy dvou lékuřů
bonorují se oběma lékařům sazbou dvojnásobnou.
Při vyžádaném konsiliu obnáší honorář kooeiliáře
místního nejméně 10 K, lékaře ošetřujícího 5 K.
Za vysvědčení pro soukromou potřebu čítají se
dle rozeabu a účelu vyšetření 2—5 K. Pokud se
týče sazby minimální, platí pro ni ustanovení ko
morní resp. župní. — Dr. Batěk Leopold, dr. Durdík
Václav, dr. Holeček Josef, dr. Honzák Bedřich,
dr. Ippen Albert, dr. Klumpar Otokar, dr. Kracík
Václav. dr. Král Jan, dr. Reichert Josef, dr. Saska
Josef, dr. Spitzner Augustin, dr. Tvrzský Ladislav,
dr. Zippe Rudolf.

Poplsný úřad v Hradel Králové
gřízen rozhodnutím měst. zastupitelatva. Podle před
pisů tohoto úřadu každý majitel domu nebo správce
jeho povinen jest každého nového nájemce byta a
každého odstěhovavšího nejdéle do tří dnů při
hlásiti u popisného úřadu. Stejně tak učiniti mus!
nájemníci o svých podnájemnících. Samo ge rozumí,
že musí býti přihlášení všichui členové rodiny,
pomocníci při obchodu a řemeslech, učedníci, pokud
totiž bydlí u avých zaměstnavatelů. Cizinci, kteří
D8 čas nebo trvale v Hradci Král, ve usadí, mosl
se u popisného úřadu oblásiti a předložití buď
svůj domovský list nebo jinou průvodní listinu,
která ověděl o jich příslušnosti.

O movom obchodní komerm pro vý
chodní Čechy, která v dohledné době musí b
zřízena rozdělením liberecké, ježto tato jest příliš
rozsáblá a pak k nám Čechům hodně macešská,
usilojí hlavně města Hradec Králové, Cbradim a
Pardubice. Petice stíhá petici, každé z těchto tří
měst že by bylo vhodným efdlem nové obchodní
komory. Kdo a koho?

Svátky vánoční byly letos v pravé blá
tivé náladě. Štědrý den v dášti a blátě, rovněž i
Boží Hod. Přesto chrámy hradecké plnily se nes
četnými věřícími. Teprv na sv. Štěpána odpoledne
sadul do toho pořádně severák a v pátek ráno
pravá Siberie s pořádným mrazem a sněhem.

Výstava obrazu Nochorovy „Bat
terie mrtvých“ prodloužena. Sdělnjeme,že
veliký obraz Sochorův možno v Hradci Králové
aříti ještě v sobotu a v neděli. V pondělí dne 30.
t. m. již obraz bude stáčen k transportu do Par
dubic.

Sylvestrovská zábava s pestrýmpro
mem pořádána bude 31. t. m. v Adalbertinu.

stupné libovolné.
Panoráma Národní Jednoty Severe

české v Hradei Králové za Bílonvěžívy
stavnje od 28. prosince 1907 do 3. ledna 1908
pěknou serii obrazů z cesty po Italii. Z pěkných

hledů měst jmenujeme Řím, Neapol, Pompeji,
enátky, Pisu, Veronu a mu. j.

Tamburašský komeert katol. jednoty
řádá se 29. t. m. v bostinci „U nádraží“ na

ej ředměstí Začátok o půl 7, večer, Vetupné80 hal.

Na Neverezápadní dráze skrovně
ráno o kupé pro nekuřáky. Cestojící si stěžují, že
třebas v celém vlaku jest oddělení jedno, a ještě
těžko někdy nápis nalézti. Snad by nynější správa
mobla v té příčině udělai nápravu.

Z činnosti Jedmoty pre rozšíření
děkanského chrámu Páně v Pardubi
eíeh od 1. října 1906 do 20. září 1907. — Dne
20. září t. r. usnesla se valná hromada, aby se

provedla přístavba taková, kterou by se ouilo celkovému vnějšímu vzhledu a která byvy
hověla pošadavkům ústřední komise. Ve 3 nebo
B letech začne ne 8 přístavbou. Provedany též

některé nalehavé opravy. Tím, že povoleno na
opravy 2838 K, smenšilo se sice jmění Jednoty,
ale výbor doufá, že horlivost členstva a všech pří
znivců tento úbytek v příštím roce nahradí, aby
se brsy dosáhlo obnosu, jakého bude vyžadovati
tolik nutná přístavba. Ve prospěch Jednoty uspo
řádány přednášky. Celkové jmění Jednoty obnáší
87 870.96 K. Z větších darů uvádíme: po 1000 K
al. obec Pardubská a dar Občanské záložny
v Pardabicích. Po 200 K: c. k. vlád. a stav.
rada p. J. Fialka, vldp. A. Ulbrich, vysokorodá
honební společnost. 12762 K pí. Dražilová M.,
legát p. Dražila. 100 K p. Mrázek V. 50K firma
Jindř. Francka synové Po 40 K: pí. Hůbnerová,
p. Jos. Janeček. 81 K vldp. Bartoš, farář ve
Zdechovicích, atd. Bůh odplať každému šlechetné
ma dárci. I nejmenší příspěvek na chrám Páně
má velikou cenu před Bohem, jak patrno za slov
Krista Pána o vdovinu groši Kéž každý katolík
dle poměrů avých dobrotivěaspoň něčím přispěje|
— Zakládajícím členem jednoty se stane, kdo
složí nejméně 2000 K, a to buď jednou pro vždy
neb ročně ssprň 100 K; podpůrci platí 400 K
boď najednou neb ročně 20 K; akateční členové
platí 200 K buď jednou pro vždy neb přispívají
aspoň 10 K ročně; přispívající Členové platí nej
méně 1 K ročně.

Pans Hajne, jste nám sice dlužen odpo
vědí mnoho, ale odpověď na naši poslední otázku
vám nemíníme ponechati v zásuvce. Tážeme se
vás podruké, jakým způsobemštval professor
Teplý proti přednášce dra. Foustky; odpovězte
již konečně a to přímo a jasné. Obecenetvo par
dabské jest zvědavo.

Pokračování ve sporné záležitosti
mezí prof. Toplým a drom E,hoton bude
se konati v odvolávací instanci u krajského soudu
v Chrudimi doe 7. ledna 1908. Známo, že se od
volal dr. Lhota, ale zároveň podal odvolání též
zástupce státního návladnictví z výměry malého
trestu. — Těm přátelům, kteří se nedočkavě táží,
proč neodpovídáme na nové metivé útoky „Osvěty
lidu“, sdělujeme, še se sdršujeme posudků aféry
Lhota-Teplý úmyslně aš do chvíle, kdy bude dek
nitivní rozsudek prohlášen. Jsme naprosto jisti
vítdsstvím čisté pravdy, a toto vědomí nám zatám
stačí scela, tak še četné, velmi věcné dopisy uscho
váváme. Ale ač bude aféra u soudu skoncována,
pak se postaráme o to, aby triky a ma
mévryrůzných lidí se ukázaly v estrém
osvětlemí. Teď netřeba upozorňovati lišácký
tisk, co všecko víme. Necháme atříleti prasklou
houfnici dále až do soudního rozhodnutí. Jen at
obecenstvo vidí, kam až strannická zloba vésti
může a jak se „nestranně“ chová orgán Hajnův.
Takorá papírová bouchačka rosbodně nezmate pří
slušných právaíků. A my chceme dokázati svojí
satímní reservou, že pražádných úzkostí necho
váme. Tedy jen malé strpení! Pak — až všecko
bude úředně skončeno, povíme sei daleko více, než
některým lidem bude příjemno. Svým mlčením —
jak víme — děláme zatím největší nesnáze svým
protivníkům. Tém by bylo velice nyní vhod, kdyby
psala „Obnova“ v těchto dnech proti dru Lbotovi
bodně ostře; a ještě by byli raději, kdyby psala
hodně nespravedlivě. Tu radost jim však rozhodně
neuděláme. Připomínáme pouze, že přes dojemnon
starost pokrokářstva o budoucnost zpoličkovaného
kněze proj. Teplý wsPardubic mepůjde, roshodně
ne. Svědek a nedobrovolný příjemce pokrokářské
kultary bude pobývati v Pardubicích dále, třeba
by již pouhý jeho zjev píchal do očí a do svědomí
některé lidi sebe více,

Pardabští židé hlavní podporova
telé živila mémeckého. Měli jsme příležitost
shlédnouti promenádu na Zeleném, viděti parádu
Zidovek v hedvábí a zlatě, hovořlcích jedině samo
epasitelnou. A přec všichni židé pardubětí jsou od
kázání jako obchodníci, doktoři, agenti, sprostřed
kovatelé atd. na české obyvatelstvo Pardubic a
okolí. Odpol. stoly u Donáts na Veselce obsazeny
jsou židov. společnostmi, které hovoří přes větu
Česky, když je blízko některý domácí redaktor
novin, ovšem vyjma pana Hajna. U tohoto taky
vlastence těší se židé zvláštním privilegiím. Vý
hradně hovoří se německy při židovských večír
cích v restauraci ns nádraží. Pod ochranným pa
rapletem „Osvěty lidu“ chová se židovatvo svým
němčením vyzývavě vůči českému obecenstvu dále.
Málokteré město neslo by tak s chladnou krví ta
kový pořádek. Ovšem Často jest pozorovati roz
mrzení na tváři hostinského i obecenstva. Ale uči
niti v této věci pro nápravu něco praktického, to
si netroufá nikdo. Veliká jest moc Israele — a
před kapitalismem židovským třesou se sde lidé
tak, že se málokdo odváží takové nepřístojnosti
aspoň veřejně konatatovati. — Tuble jsme viděli

ení se dra. Theina, Hajna, dra. Lhotu aoblíka pohromadě na Zeleném předměstí.To byla
hotová representace a smetana zdejšípokrokář, dro
žiny. Israelita, muž bezkonfesní, katechetobijce,
evangelický pohlavár, vše v dojemné shodě. Za
nimi kráčel drobný tidovský lid obojího pohlaví,
výhradně německy hovořící. Všecko zrovna jako
hotová allegorie zdejšího pokrokářskéhotábora;
Škoda, že bylo již pod mrakem, tak že zajímavý
ten obrázek nebylo možnofotografovati|

Sechorův velkolepý obraz „Batterie
mrtvých“ bude vystaven v Pardubicích od 2.—18.
ledna ve velkém nále Měšťanské besedy.

Kunětická Hera zachráněna. Usí
lovná snaha zameziti další lámání čedičového ka
mene v lomech Kunětické Hory došla konečně
svého cíle. Na „Kunětické Hůře“ se kámen již
neláme a bobdá lámati Již nebade. Panství barona
Drascheho postaralo se docela chválybodným způ
nobem o zacelení jizev, způsobených na Kuněticích
dynamitem, vysazováním stromů na rovině ušlech
tilými třešněmi a na svazích aepoň trochu přístup
ných sazenicemi dubovými, takže v příštích dobách
bude vrch Kunětický jediný veliký sad, prostou
pený lahodnou zelení dubovou. Protože pak nadto
koupí přešly i lomy, patřící druhdy okr. výboru
holickému, v majetek barona Drascheho, lze se
tím více našíti, že památný tento vrch bude u
Šetřen na všech etranách svých každé další po
hromy, pokud ovšem zub času nezničí všecko to,
co posud v trudném stavu ukazuje na zašlé doby
historické.

Z činmosti spolku sv. Vincence
vwKostelci m. ©. Spolku sv. Vincence Pavlan
ského pro dobrovolné ošetřování chudých v krá
lovatví Českém konference av. Jiří v Kostelci nad
Orlicí podpoťovala ve správním roce 1907, desátém
to roce trvání svého, 93 cbudých rodin a fedno
tlivcův, z nichž mezi rokem 9 v Panu zesnulo,
a rozdala 21:20 centů chleba, 21-20 centů mouky,
25 centů uhlí, 66 porcí polévky, 3 litry vína ne
mocným a 6 K nájemného za chudé. Páčí a při
spěním čestného předsedy, vldp. děkana Ant Kašky,
nspořádána chudým domácí slavnost vánočního
stromku, aby v době, kdy kolem nich vše se ra
duje, nestáli sami a opuštění na Birém světě, ale
aby okřáli v zářícím světle vánočního stromku,
aby užitečnými dárky vyjasnil ae ustaraný obličej
jejich a vzbuzen byl v nich tklivý cit lásky a
vděčnosti k Pánu Boba. Při této příležitosti roz
dáno bylo: 120 párů velkých punčoch, 24 párů
malých punčoch, 18 párů ponožek, 18 párů nátep
niček, 24 šátků a 70 váncček. Vydání kryto
bylo z milodarů p. t. dobrodinců a členů konie
rence sv. Jiří, jimž za obětavost po Pánu
Boha přísluší uctivé díky a srdečné „Zuplať Pán
Bůh!“ Konference milosrdenství u nás působí bez
bluku a nátlsku po 10 let, pomáhá nezištně, ne
udílí podpory co pouhé almožny, ale poskytaje
slova útěchy, těší zarmoucené, odstraňuje nespo
kojenost a zoufaiství, jež nahražuje nadějí v bla
ženou badoncnost a život věčný a zamezuje zkázu
mravní; miluje skutky a pravdou, nikoliv jen
slovy. Za 10 roků rozdáno bylo: 164 g 12 kg
chleba, 170 g 20 kg mouky, 36 g 44 kg kru
pice, 3 g 46 kg rýže, 64 | brachu, 611 porci
polévky, 138 porcí masa, 17 párů obuvi, 16 litrů
limonády a vína nemocným, 43 K nájemného
chudým, mooho částí oděvů a prádla v úhrnné
seně 17.073 K 97 h. Z přehledu desetileté čin
nosti, znázorněné číslicemi, jest viděti, že spolek
av. Vincence Pavlanského 8 pomocí Boží a p. t,
dobrodinetv dovedl pomáhati od tobo, 00 lidi ničí
a co všem blahobyt kazí; aby však mohl v této
lidamilné snaze pokračovati, prosí všechny P. T.
šlechetné přátele chudiny o další přízeň a po
moc. Pán Bůb dopouští nouti, aby vzbudil u nás
milosrdeaství, ale udílí požehnání, vidí-li milost
denství bratří mezi bratry. Buďme milosrdrými
a dojdeme milosrdenství. „Dávejte a bude vám
dáno“ (Luk. 6. 38).

Jaroměřský katecheta obžalován
od pokrokářského měltele. Bývalý zdejší
učitel p. Krejčí, působící nyní v Libřicích, ža
loval jaroměřského katech. dp. Hladkého sa to, že
týž prý se vyslovil o p. učiteli, že ve škole spí, pozdě
do školy přichází a svých školských povinností si
nehledí. Pau katecheta svůj výrok nepopřel a
vedl svědky. Přelíčení konáno před jaroměřským
okres. soudem dne 18 t. m. Pan Krejčí dostavil
8e se svým zástupcem (židem) p. JUDr. Vrbou,
žalovaný 8 p. JUDr. Fišerem. Před zahájením
lMčenínavrhuje p. c. k. sekretář Mojžíš mír. Ob
hájce obžalovaného za přijateloých podmícek byl
k tomu ochoten, což věsk od šalujícího nepřijato.
— Zahájen tudíž výslech svědků. Pan c. k. okr.
školní inspektor ze Dvora Králové vypovídá: kdyš
zde byl jednvu na inspekci, spozoroval 8 p. ře
ditelem Boháčem, že v určenou hodinu p. Krejčí
do školy nepřišel. Teprve o půl hodiny posději
kráčel okolo obou pánů, ani neomluviv svoje
opozdění. Na otázku, zda věděl p. Krejčí o pří
tomnosti inspektorově, vysvětlil p. inspektor, že
byl ve jmenované škole jiš od rána a to že bylo
tedy p. žalobci známo. Pan Boháč jako svědek

vrzuje sdělení inspektorovo a dále sděluje, že
jiody slyšel sěkolik minut po 8. hodině ráno ve
třídě žalobcově veliký břmot. Otevřev, shledal,

na chodbě jsoucího p. učitele Svíčku, aby třídu
Krejčího na chvíli převzal a některého hocha
1ro šalobce poslal; teprve pak p. Krejčí do školy
přišel. — Týž evědek vypravuje, že jednou, jda
kolem třídy, slyšel zase rámus. Zaklepá, otevře
dvéře a vidí p. K., Jak leží hlavou na loktech
sedě u stolu. Pan ředitel nechtěl budit p. K.
před dětmi; řekl aspoň nejbličšímu hochovi, aby
vyřídil p. učiteli, fo má k němu přijíti ven na
chodbu. Nato savřel dvéře a čekal. Když p. K.
vyšel, vytýkal ma p. ředitel, že místo vyučování
ve škole spí. P. K. ani slovem se nebránil, že ae
spal. — Jednou viděl p. Boháč vycházeti se třídy



p. Krejčího odpol. o půl 4. hod. p. učitele Tesaře
a dětmi. Naotásku, proč přišel p-Tesař do třídy,odpo
věděl p. Tesař, že be diví takovému ptaní, Vědyt
prý mu p. K. řekl, že to p. řediteli ohlásil; tedy
přece p. Boháč k tomu svolil. Jest to již tentokrát
podruhé, co za p. K. od 3 do "/,4. hod. odpoledne
učil, jelikož p. K. vlakem o '/4. hod. odejel a
k cestě na nádraží 20 minut potřeboval. Další
avědkové, pp. učitelé Svička a Tesař potvrzují svě
dectví pana ředitele. Pánové K. Mazač, Fr. Vlček,

Václ. Axamit, Ol. Šastil, Ed. Pešek a Fr. arujžádných závažných okolností nepotvrzují, čímě vý
slech svědků skoočen. Zástupce obžalovaného žádá,
aby přečtena byla žádost občanů v Holoblavech,
kde tito žádají o přesazení p. uč. Krejčího. Zá
etapce žalujícího podává protinávrh, aby byly čteny
veškeré spisy, které ohledně přesazení p. K. z Ho
loblav soud po ruce má. Soudce poslednější žádosti
dává místa a čte: Žádost děkanského úřadu v Ho
loblavech, aby p. uč. K. byl napomenut, jelikož
týž nikdy a dětmi se v kostele nemodlí, jak to
činí ostatní pp. učitelé. Následuje podobná žádost
téhož úřadu za přesazení p. Krejčího, dále ozná
mení místní školaí rady, žádost občanů v Holo
hlavech, protokoly okr. šk. ioap. o předsevzatém
úředním šetření na základě těchto udání, výslechy
svědků v záležitosti této předvolaných a m. j. Vli
stinách těch jeden svědek vypovídá, že p. K., sedě
v lavici pří pozdvihování, hlavu sehne a havelo
kem zahalí, jiný rase, že p. uč. K. při mši sv.
seděl v lavici a spal, až mo aliny z úst tekly. Po
ukončení čtení těchto spisů žádá zástapce žalují
cího, aby slyšení byli lékaři pp. MUDr. Petr a
Zemek, že žalobce p. K. následkem špatné výživy
byl na celém těle tak malátný, že upadal ve
mdloby, která byla spaní podobná, a že tenkrát
ve škole takovou mdlobou také byl stižen, čemuž
ale obhájce obžalovaného nechce připustiti, poně
vadě prý to 8e žalobou nemá žádnou souvislost.
Soudce však žádosti vyhověl a za příčinou povo
lání lékaře líčení odročil. Výsledek líčení neopo
meneme sděliti.

Ve prospěch mešťastných sirotků
čermovských zaslala Odbočka všeodbor, adru
žení křest. dělnictva z Dašic redakci naší 9 K 38
hal., jež svému účelu odevzdány.

Odpověď ma lež „Osvěty lidu“ = Hii
meeka. „Cožkoli jste učinili jednomu z nejmen
ších bratří mých, mně jete učinili.“ Před nedávnem
objevila se v „Oavětě lidu“ pod nadpisem „Nechte
maličkých ke mně přijítil“ zpráva o chlumské
škole, ve které neprávem napadeni byli nejdp.
biskup dr. Doubrava a místní duchovní správce
dp. Nepokoj jako hlavní odpůrcové školy. Zpráva
ta je záštipinou pomluvou již proto, že ničím není
odůvodněna, leč by za důvod měla sloužiti ta okol
nost, že místní školní rada chlumaká musí platiti
velkostatku biskupskému v Chrasti za místnost
v zámečku, vo které je druhá třída, což však není
pravda. Vděčnější pole měl by zajisté pan dopi
sovatel do „Osvěty lidu“, kdyby byl širší veřej
nosti východočeské objevil „nesmrtelné zásluhy
místaího řídícího učitele“, o kterých, ač týž 26 let
ne Chlomu působí, nikdo ani prý z Chlumekých
ničeho nověděl, tak že pan řídící Kinský byl nucen
vícekráte na zásluby ty apozorňovati, jich se přímo
dovolávati. O záslabách téch by ge byla ani užší
veřejnost nepřesvědčila, kdyby se byl loňského
roku p. Kinský nestal správcem místní školy. Jako
člověk pokrokový je pravým lidamilem svému okolí,
věnoje hlavně pozornost školním dětem, jemu od
rodičů svěřeným, což patrno z toho, jak to velmi

pe hřeje ve školní místnosti, kde se děti učí.do za to, že ve třídách je sima, vždyť je to
stará „rachotina“, a nikdo přece nemůže na správci

So žádat, aby vě-cko dříví, dodávané do školy,
ve třídáchspálil; musí přece také zůstat, aby měl
sám čím topit ve svém bytě. Jaká lidumilnost|
Přestydlé děti jdou ze školy, a v bytě pana
řídícího jest pěkné teplo.

Z Chrastecka. Asi půl hodinyod Chrasti
jest větší obec Rosice. Průmysl tam neníslý; jsou
tam dvě spolkové cihelny krabovky, které jsou
v rukou několika agrárníků; jest tam knížecí cu
krovar, pivovar a veikustatek. Tuké jest tamvý
roba lihovin p. Gotlieba. Nemobi by tam při tak
snačném průmyslu panovati blahobyt? No má se
tam dobře aspoň několik — pánů. Do Rosic možno
nyní přijíti z osmi stran. Lotus zřísona nová sil
Dice, tak že vedou k Dobrkovu už dvě. Dne 25.
listopadu nová silnice přijata okres. výborem. Při
té příležitosti pořádána ulavná hostina. Na čí ú
traty se dála? Lidé říkali, že na ni pamatováno
při rozpočtu silnice 40 korunami. Zabit tačný vepř,
přijele dovedná kuchařka, která hostinu upravo

vala. Dobročinný (no starosta Dvořák věnoval90 E na plzeňské. HostinyBe účastnil skoro celý
výbor obecní a podnikatelstvo. Poplatníci však
byli roztrpčeni nad tím, še musí po 40 let nést
aáklad na silnici. Poměry dělnické jsou v Rosicích
neutěšené; msda nedovede daleko krýti nutné
potřeby dělnictva, Zvláště nyní v zimě jest sle,
nestává veliký nedostatek. — Stará žena sáhla si
na život. Ve čtvrtek dne 19. t m. oběcila se ve
stodole svého zetě v Chrasti stařena 72letá. Již
dva dny předtím říkala, že se musí oběsit. Nes
mámo, z jaké příčiny si sáhla na šivot.

matné vánoce vp.kaplana P. Jos.
Běsolera. p. P. Jos. Rósaler, kaplan « Vel.

Ouříma, jel k matce do Čáslavě, aby se sde dal
operovati. Jaké však doma sbledání! Matka téhož
ležela na smrtelném lůžku následkem otravy krve,
Tragickým při všem jest, že na štědrý den, kdy
vp.kaplan podrobil se operaci, stratil evou drahou
matku, jež zemřela otravou krve. Veškeré občan
stvo Čáslavské upřímně cítí s vp. kaplanem.

Z Bíléhe Pedolí. V městečku našem
běbem posledního roku vznikla z pochopitelných
příčin, jaké bouřlivá dnešní doba sebou nese,
informační kancelář pro ty, kteří „tenhle týden“
spadli s nebo. Bohužel, že tato kancelář zasílá své
správy jen do červených lupenů, nejraději do
Východočeského Obzoru ©Zakladatelem jejím jest
bělopodolský starousedlík, který r. 1904 sem se
přistěhoval, což nikdo z katolíků nepamatuje, pro
tože všichni ostatní katolíci se přistěhovali aš po
něm. Právem tedy nazývá ve V. Obzoru ze dne
19. pros. katolíky bez rozdílu přistěhovalou partou.
Jinak celá citovaná zpráva, která Červený svět po

p. pisatel ji učeně se skřipcem na nove sestavil,
že zná každoa borovici u Zdechovic, nerci-li p.
starostu Stárka, i to, co týž jednon před 7 lety
jeko anekdotu ve veselé společnosti před bývalým
starostou p. Pavlíkem, nyní vyžádaným rádcem a
napovědou p. dopisovatele, vypravoval. Jest jen
vítati nám tuto blahodárnou instituci v našem
městečku, která, což řídkým je dnes v novinář
ském světě úkazem, má rozhled dál než za ryb
níček před okny a těší se výtečné žurnalistické
paměti těch zašlých dob, kdy se obecní lesy ká
cely a kdy měla obec méně dluhů nežli dnes.
Bojíme se však, aby tak nevděčného úkolu se
podjavší p. zakladatel neublížil si přepínáním du
ševních sil, kterých těžce nabyl na universitě
Vrdo-Bučické a v Babyloně. Poněvadž pak my,
zdejší katoiíci, jsme proti něma „hloupí“ a neu
míme myslit, aniž si co na prstech spočítat, pro
síme ho, aby nám vysvětlil, až zas upadne do
žurnalistického jaenozření, proč nazývá nás vzne
šeně „nízké dnše klerikální“, a pod své tvrzení,
kdo je skladatelem ničemného pamfletu, o němž
Be zmiňuje, hrdiosky své ctěné jméno podepsal.
Máže také do Východočes. Obzoru napsat, že, ač
vobci naší je obyvatelatvo dvojího vyznání, kato
lické i evangelické, katolíci nenamítali ničeho
proti zvolení evangelíka p. Pavlíka za starostu a
byti ticho po pětkrát opakovaném jeho zvolení;
že tedy spravedlivo je, aby i katolík, af si je
zemědělcem nebo poštmistrem, za starosta také
jednou volen byl a počet mužů do vedení obce
zapracovaných se zmnožil. Nikdo učený s nebe
nespadl, ani p. Pavlík. A co Be týče „vzdělání“
p. starosty Stárka, je ze správy p. pisatele vidno,
že za rybníček pro informace a vzdělání p. sta
rosta chodit nebude a nemusí, poněvadž tenhle
týden 8 nebe nespadl a vždy slušně vystupoval.
Tak až bude míč p. dopisovatel zas pokdy, bu
deme se těšit na laskavé našich hlav osvícení a
hojné zase Obzora rozšíření po našem okolí, jež
jeho rozum osvěcuje.

Z Orlických her. V časopisu„Hospo
dářská Koihovna“, v Chrudimi vycházejícím, čteme
toto: „Charakterní agrároík. Z hoduovérného pra
mene ae dovídáme, že jistý, v čele agrárního ži
vota stojící vlivný muž, který při první volbě do
říšského sněmu propadl, sváděl rolníky, aby při
užší volbě volili sociál. demokrata, jen aby nebyl
zvolen zemědělec katolický“ — Podobných svaži
vých osob jest v pohoří našem několik. A jelikož
jsou representanty jistých korporací, domnívají ge,
že mohou volně nejen svým vlivem působiti na
lid, aby volil dle jejich systému, ale jsou zároveň
tak smělí, že všecko, co katolickým sluje, potírají
a ničí způsobem až opovržení hodným. Jeden
z takových vlivných pánů užívá ve společnosti tak
různých historek ka snifování nejen stavu kněž
ského, ale i náboženství vůbec, še uvědomělý a
vzdělaný muž s bonusemge odvrací od charakteru
tak temného. A jest to, prosím, starší pán, který
jest přesvědčením prý katolík! V jisté obci jest
zrovna zvláštní komité k potírání katolických anab.
Zmíciti se jen slovem o katolickém poslanci, jest
tolik jako vrážeti hůl do aršní. Na nadávky a sni
šování všeho drubu vůči práci a snaze čistě kato
lické jsou chlapici, jednat však správně, poctivě
a šlechotně v táboře jich vlastním, zdá se jim
být hloupostí. Než slyšme, 00 dále píše onen list:
„Každý rolník, ať uš náleží mezi agrárníky neb
katolické zemědělce (bohužel, že musíme pro umí
něnost několika pražakých pánů navzájem se po
trati; hanba jim za to, že nás — pokrevní bratry
— k vůli svému prospěchu tak dalece roseštvali),
musí sociální demokraty potírati, a zmíněný pán,
který zastává vynikající místo, se nestydí sváděti
rolnictvo k samovraždě.“ Uvašuj, katolický lide
náš, o charakteru osob takových a dle vlastního
svého vědomí jednej!

VProsečljefarníchrámPáněvtaksu
boženém stavu, že denněse očekává zákaz úřední
o jeho návštěvě. Přední štít kostela kloní se do
náměstí, a trhlina, která jej dělí od lodi, stále se
šiH. Strop hrozí sesutím. V těchto dnech došla
potěšitelná zpráva, že vys. c. k. ústřední komisse
pro zachování historických památek ve Vídni
schválila předložený návrh architektem B. Dvořá
kem z Pardubic na možné rozšíření a restauro

kaple postranní. Natnost kostela prostranného a
ladně uspořádaného toho vyžaduje. Nastává však
velice perná otázka hražení nákladu stavebního.
Obec nezámožná; lid dělný odkázán sám Jen na
skromný výdělek a patroa nebude příliš jeviti
ochoty něčím přispěti. Při vší obětavosti du

chovního pastýře bude třeba ještě mnohých tvrdých oříšků rozkonsnouti a moohého příkoří
zažíti, než stavba 8e uskuteční. Ale čím více pří
koří, tím více radosti bude míti ten, kdo pilné
ruce k dílu tak chválybodaému přiložil. Doufáme,
že i Širší veřejnost povšimne si nemajetného lidu
katolického, který touží po vhodném stánku Bu
Žím a svojí hřivnou dle možnosti přispěje.

Z Koukalky. (Osobní změna). Ačkoliv
naše okolí z plna srdce přeje dosavadnímu pošt.
expeditoru p. Ferd. Štanclovi zaslouženého pový
Šení na poštmistra, přece nemile nese zprávu, že
8 povýšením jeho spojena je pro okolí ztráta jeho
milé osoby jakožto vzorného úředníka, výtečného
společníka a přítele všech. Badet vo vyšší hod
nosti přesazen po svátcích do Druhanic, Gratulu
jeme, ač neradi se Joučíme.

Socialistická schůze vo Vel.Řetové.
V neděli 8. prosince svolali socialisté schůzi, ná
níž se mělo pojedoati o zdražování potravin. Přišli
jsme tam také. Leč trouli jsme nad tím, jak vo
jáci židovských generálů chtějí lidu pomoci. Sly
Šeli jsme štvaní proti etranám nesocialistickým,
proti poslanci dru. Myslivcovi — a na konec, že
prý jest v Sehěabruně nový druh opic; jak jsou
prý dobře ty opice stravovány! No —nezávidějte
Jim, soudruzit Vždyť dle mínění vašich předáků
jsou opice v nejtěsnějším příbuzenství s člověkem ;
proč by se tedy příbazní socialistů neměli mít
taky tak dobře jako rudí vůdcové, kteří své po
krevenství 8 opicemi potvrdili? Nám se vytýká, že
jsme deouacianty, že jsme přišli do chůze za tím
účelem, abychom mohli udávati četníkům, že jsme
vybrožovali bitím. Počkat, soudruzi! My jsme
nepřišli se žádným zlým úmyslem, chtěli jsme se
pouze přesvěděiti, kolik upřímnosti je na tom
vašem na odiv stavěném soucitu 8 bídou lidskou.
Ovšem že jeme se přesvědčili, jak silně umějí
napadati socialisté právě lidi ty, kteří za zdražení
potravin nemohou. A pak, když jsme zakřikci
jednoho socialista pro nespravedlivá jeho slova
proti církvi, již 66 zvedaly sklenice. Prý jsem
dělal loňského roku denuncianta v Hnátnici; to
jest však drzá lež, vymyšlená od mstivých pro
lbanců, protože jsem v loni v Hoátnici vůbec ne
byl. Mluvite-li o udání četnictva, odpovídám, že
víru svoji, zděděnou po upřímných, řádných otcich,
tupiti jen tak zlehka nenecháme a že vás poučím
bez bázně, jak mají skatečně vzdělaní lidé kpře
svědčení člověka jiného sechovati. Ještě slovíčko
onomu pisateli do „Východočes Obzoru.“ Tváří
se jako člověk pravdymilovaý a — zatím tak do
konale a svědomitě ge informoval, že nezná ani
pravého jména toho člověka, jejž tepe va veřej
nosti. Ani na to se nemohl zeptati? Zatím, pane
Adlerovče, dosti; podruhé si povíme více.

Ku konci roku.

V době stále rušnější a rozháranější končíme
XIII. ročník „Obnovy“. -Současný proud života
plyne řečištěm vždy širším, vbíhá do spletitých zá
toček, každou chvílt v něm pozorujeme zmalený vír.
Tu jest potřebí zdvojnásobiti pozornost, ohlíželi se
na všecky strany, zvláště když zpěměné vlny při
každé i nečekané příležitostinarážejí prudce ma
torae katolictva.

Z W příčiny rozsah textu „Obmovy“ proti
letům předešlým zase zmačněji rozšířen. Leč ani
tak nevykonáno dosti. Pro užší rámec „Obmovy“
nebylo možno odpovídati ami na všecky důležitější
Nespravedlšvé úloky ma katolictvo; nemohli jsme
též příslušně rozšířiti rubriku pro události a úvahy
všeobecně poučné, jak bylo vřelou naší tužbou. A
při tom útoky proti nám slále prudší, surové ma
dávky našich protivníků stále smělejší a častější.
Sotva redakce začala padli některý článek národo
hospodářský a pod., jíž ze zadu udeřena barbar
ským obuškem těch, kleří se chlubí, že přimášejí
národu vyšší vzdělání. A tak v jednom parném
bojí začali jsme a končíme ročník tento.

Ovšem pečlivě atarati se budeme o rozšíření
rozsahu „Obnovy“, tak abychom se nemuseli £ ob
sahempřílišobmezovatijakodosud.Ktomujest
však zapotřebí také čilé podpory se strany laska
vého čtenářstva. „Obnova“ ovšem získala zase tohoto
roku větší počet nových abonentů. Leč jak by se
teprve utěšeně vamohla, kdyby na př. každý dosa
vadní odběratel jem jediného mového abomenta jí
zlskal! Dvojnásobný počet členářstva — jak veliký
byl by to úspěch! A není lo věc nijak nesnadná,
chce-li jem každý přítel náš komati lo, co v my
nějším čase jest hotovou nutností. A že vytrvaláprácei nynípřinášíuadképlody,topalrmozú
spěchu, jakým skončil volební ruch v naší diecésí.

Proto hlavy vzhůru! Jest čas, abychomzdří
moly povstali všichni. Práce těch, kloří nesli břímě
dme ihorka, dokázala, že se katolíknemusíuctivě
a zamlkle krčiti jako trpěný žebráček u stolu cístho,2něhožsemudávajíjemskrovnéal i



a
sápasmicí sa volmosí katolictoa stůjie vědydedii

stráší! A necítl-li někdo v sobě sil
práci ošeho druhu, tožmechť jesi si vědom věd

aspoň toho,že rozšiřovatidobrý fisk můzes úspě
chem každý. V době, kdy časopisy nám nepřátelské
tak úžasně se šíří, nesmí žádný opravdový katolík
k bezvěreckému podvádění lidu českého přihlížetí

Redakci tohoto listunikdy pevná vůle ahor
livost neschází. | Záleží tudíž na pomoci členářslea

samého,má-libýti rozsah vr většía málidně list náš častějí vy i.

PPS Před narozením Kristovým vládla tma du
ševní, někteří ubljeli své afly v nepravostech, jiní
pohlíželi na svůj osud s tupou resignací. Najednou
probleskly v imách jasné paprsky veliké hvězdy na
východě.| Prostí lidé střásali se sebe smutek; aniž
by se tázali různých rozumářů, šli se poklonit vtě
lenému.Boho-člověku; jim bylo jasno, poznali čer
vánky nové doby, kleré právě za apolupracovnicíví
lidí prostých rozhořely se v jásavé světlo. Po pa
stýřích přišli i mudrci . . . Nyní také začíná ma
mnohých míslech mrákota. Temné stíny padají na
český kraj.

Leč, katolíku, dommtvdš se, že pilné práci
ivojí nedá nebe takového požehnání jako oněm pa
stýřům a rybářům? Či tehdy byly časy pro rozvoj
církve příznivější než nyní? | Katolíci u nás nyní
mají přece sllu, nejsou jen malýmhloučkem. Zši
kujme tedy řady rozptýlené v jeden mohutnýpluk!

Jděme vytrvale za svými n? Náš mohutnýostup bude imponovati nepř

F FRadost máme 2 přečetných projevů uznání,
jichž se listu našemu dostalo. To nás povzbusuje
k nové jaré prácí, lo nás ulorzujev naději, že máš
apel nijak nevyzní na prázdno.

Pánům dopisovatelům, šiřitelům „Obnovy“ a
vůbec všechněm těm, kteří nás obětavě podporovali,
vzdáváme zde dík nejsrdečnější a prosíme, aby
v horlivosti své roku příšlího neustávali a nové
příznivce nám zjednávali. Bůh odplať všecko sto
násobně a dejž sílu k práci další!

Ku konci pak přejeme všem přátelům šťastný
nový rok! Bůh dej všechněm hojného požehnání!

Redakce „Obnovy“.

Různé zprávy.
Podvodná reklama soc.demokratů.

Kalendář socialistů švýcarských „Gldhlichtkalen
der“ na rok 1908 vypravuje, jak vstoupilo Ra
konsko do popředí kulturního rachu. Za to prý má
děkovati soc. demokracii. Zvoleno v květnu 82
socialistických poslanců. „Veliký to úspěch, který
pomáhá pracujícímu lidu k vysoké vážnosti, k da
lekosáhlému vliva a k lepšímu postavení. Již po
volil parlament 100 milionů korun pro starobní
pojištění, a jiné soc. reformy budou následovati.
Ó to se postarají naši moudří, proti všemu dok
trinarisma se stavící soudruzi v Rakousku“ —
No chytrost žádné Čáry; ale tadyjeat přímochytrost
hadí. Jak ty řádky šikovně sestaveny| Socialista
švýcarský dle takového referátu bude jistojistě se
domnívati, že těch 100 milionů vymohli soudruzi.
Zatím jest pravdou, že v příčině těch milionů po
dán pouze návrh, povoleno posnd není nic. A pak
tento návrb není podán od žádného 80c. demo
krata, nýbrž od křest. sociála dra. Luegra. Nadto
socialisté zvedli proti návrhu odpor. Za svůj vý
borný návrh byl dr. Lueger hanebně tupen od 0
cialistického tisku ; návrh jeho zván od rudých
perfidním demagogickým trikem. A teď ? Socialisté
švýcarští a chloubou připisují rakouským Boudru
bům tu snahu, pro kterou byl dr. Lneger od 80
cialistů rakouských tak nestoudně napadán. Pro
zrazuje tedy prolhaný rudý tisk tou chloubou ne
přímo aspoň tolik, 4e návrh sám byl prospěšný,
a že Socialisté tupili dra. Luegra jen ze závisti a
sloby.

"Zvlášť moderní hospodaření soclál.
demokratů. Na ždímání proletářskýchkapes
jsou socialisté velikými chlapiky. „Soudrahu, plať !“
ozývá se každou chvíli. Ovšem vytahování peněz
jest věc dosti pohodlná; obtížnější však jest 8e
brané peuíze sachovati a dobrým hospodářstvím
je rozmr.očiti, Socialističtí vůdcové slibují svým
soudruh.. pozemský ráj, ale posud gestarají vý
bradně « své blaho osobní. Kdekoli začnou do
opravdy viadnouti, tam občanatvo pláče nad úroky,
plynouc.m: z velikých sebraných obnosů. Na př.
ve fraucouzském | Margeilu nadělali socialisté
v krátkém čase na 14 milionů dluhů. V Roubaixu
měli socialisté v rukou konspmol spolky, v kterých
byli členové okradení chabrusem a kridou o né
kolik milionů franků. V Berlíně mají sotialisté na
radnici »advládu. Nyní podal spolek pro péči o
hladovíci dítky městské radě přípis, ve kterém
sděluje. že je v Berlíně 14.000 Školoíců dítek
bez oběla a že ze živí tyto dítky jen kávou.
Ve Vídni za správy křest. sociálů platí město
ročně ne stravování chudé mládeže školní 80.000
K; vBerlině však vydá radnice na týž účel ročně
pouze 1250 marekí Teď si vzpomeňte, jak dove

a «i

jak dovedou farizejsky vzdychati nad bídou lid
skou! Tohle všecko nic nestojí, naopak nese to

hodně do kapsy. Kdo však místo poslouchání te
kových agitačních řečí klidně srovnává skotky
eoc. demokratů s dobročinnými skutky lidí jiných,
s hnusem ce odvrátí od takových letivých agentů.
Jen dobře erovnávati činy a všímati sj pádných

Šale 4 Cifry poučují výmluvněji než nejšikovnější

Socialistická práce kritickým
mežíhem. Obecní rada Sohuder promluvil
v městské radě vídeňské o socialistech: Už za
mivisterakého předsednictvíTaaffeora dostala strana
800. demokrstů, jež dělá ze sebe stranu proti
vládní, 20.000 sl., aby vládě nečinila nepříjemnosti.
Kolik dostali její vůdcové z tajných fondů nyní,
aby Beckově vládě nečinili obtíží, jest sakryto
rouškou tajnosti. — Soc. demokraté strojí se před
lidem jako jeho nejlepší zastauci: při loňské rog
počtové debatě městské navrhli zrušení činžovního
groše, zřízení školních hostinců, zadarmo učební
pomůcky, v každé škole lékaře, lázeň, zrušení po
travní dano ... váte, še by to všechno stálo na
102,000.000 K? Kdyby obec měla provéstí soc.
demokratické návrhy, musia dy čimšovní groš
svýšiío 37 haléřůavypsati přiráškyobecnío
420 proc. větší: jak by se pak sdrašily byly, jak
by se mělí naší šivnostníci! My však obecní jmění
nerozplýtváme, jako to učinili aoc. demokraté ve
městech, kde měli správu ve svých rukou. („Kde
pak?“ volá socialistický obecní rada Sohuhmaier.)
Kde? V Marsilii, kde = obecní pokladny ubylo 11
milionů franků, v oboi Roubaix, kterou socialisté
Da mizinu přivedli, v Guagdale italské, kde soci
alisté ze jmění obecního si odhlasovali doživotoí
renty, v Polinele-Georgii v Modensku a v bavor
ském Fůrtbu, kde 80c. demokraté za dvě léta avé
vlády zvýšili přirážky obecní o 100 proc. Soc. dem
vídeňští zřídili si ve Favoritech dělnický dům a
v něm také soukromé byty, v Simeringu mají
konsamní apolek a v obou místech zdražují byty
tak, še tam obyčejný dělník bydliti nemůše. Není
to lichvářství činžovní? — Kdo zdražuje pečivo ve
Vídni? Sociálně-demokratičtí roznášeči, kterým
mistři musí platit 40 procení. — Německo-řlšský
800.-dem poslanec Bock řekl v Gothě, že strana
Boc.-demokratická bnde ráda, když střední stav
smití — proč pak však soc.-demokraté demonstrují

jen stáleprod měšťákům, proč pak nejdou předpaláce uhlobaronů a před bureu? Proč se nepo
etaví proti lonpežným rytířům železářského a pe
trolejového kartelu? — V Německu vede ge Boci
alistům jinak než u nás; u nás máme dvorní rady
rudého smýšlení, u nás Adler chodí zavěšen a Kór
brem a Beckem, u nás smějí soc. demokraté vy
tlonkati okna 8 stanoviti dny, kdy se nikde nesmí
pracovati. — Řečník uvedl pak jménem dělnické
spolky, v míché ce platí bídné mady a pracuje týdně
aš 101 hodinu, vyprávěl četné případý terroriamu
a zakončil: Židovský advokát dr. Harpner bral
z jediné organisace palmár 11.700 K, advokát dr.
Rappaport za jedno přelíčení dostal ud floridadorf
ské organisace 1200 K. — Jací jsou soc. demo
kraté v Německu, nejlópe dokazuje nález pam
n berlínského soc.-dem. boatinakého a papír na

falšování ruských papírových peněz, podobný onoma,e.na němž „Vorwárts“ se tiskn

Pravá práce márodmí. Sotva tomu
měsíc, co prostřednictvím posl. Šamalíka odevzdá
ny do pronájmu panské pozemky v Ostrově u
Sloupa na Moravě tamním rolníkům, živnostníkům
a dělníkům; ještě nedozněly ozvuky ze slavnosti,
která v Ostrově na oslavu tohoto prvního zdárného
díla pro horský lid pořádána byla, a již zase tři
dvory psnaké ocitly se vrukou našich lidí. Dvory
od velkostatku rájeckého na Moravě a sice v Je
dovnicich, Arbeších a Kotvrdovicích přejdou od 1.
ledna 1908 do pronájmu členů katolického spolku
českého rolnictva na Moravě. V čele společnosti
stojí starosta Julínek z Jedovnice. Společnost pře
vzela i lihovar a obrovské rybníky u Jedovnic,
Pozemky u Kotvrdovic přejdou do pronájmu rol
níkům kotvrdovakým. O pronájem dvorů ucházela
se celá řada židů. Ale pan hrabě Sternberg uká
zal své národní přesvědčení a přičinil se, aby 89
dvory dostaly do rakon našeho křesťanského lidu,
Skotečnost tato pobízí k podobné práci ve vlastech
našich. Všechy české osady měly by tu býti na
stráži a nedopustiti, aby se mezi ně vetřel cizácký
nájemce, jehož jedinou snahou jest z lidu i půdy
co nejvíce kořistiti. Židovští nájemoi bobatnou,
ale lid náš při tom chudne. Při dobré vůli ob
čanetva jistě by si dali říci majitelé velkostatků
a dvory své dali rozparcelovati v pronájem, vždyt
by od drobných pachtýtů vzešlo majiteli více ná
jemného než vd jediného. Největší pozornost měli
by občané věnovati, by žádný dvůr, velkostatek
nepřošel koupí v ruce cizí, nám nepřátelská. Ne
může-li jedna obec, jistě několik sousedních obcí
mohlo by se spojiti a zakoupiti takto velké
statky na prospěch občanstva. Přidobré vůli všecko
se dá v tomto směru provést, o pramen peněžní
by nebylo tak zle. Když obec, čítající ns 400 o
byvatel, mohla Bi zříditi kružárna na pohon elek
trický a zavósti po obci i do jednotlivých stavení
sílu elektrickou, proč by uo několik obcí nemohlo
zmoci na koupi statku v okolí svém? Získalo by
především rolaictvo, všdyť by se i dělniotvo země
dělaské pronájmem nějakého kousku pole dalo při
poutati k venkovu, a tak sociální poměry venkova
valem by se zlepšily.

Proti ebllním spekalantům povstává
mocné hnutí mesi rolnictvem na moravském Slo
vácka. Obchod obilní jest cele v rukou židovských,

epekolaní a burejáni židovátí určují ceny obilí aubobý rolbík vydán jim úplně na pospas, rolalctvo
jest tu úplně besmocno, sotrošeno. A po pomoci
nikde eni stopy, vlády netroafají asi vystoupiti
rásně proti různým nekřestanským vydřiduchům,
při čemě ae zapomíná, če v lidu samém alla, že
ve avópomoci moc, které při dobrém vedení pod
lebnooti musí i různí spokolanti obilof. Nadivno,
že v rolnictva sdraženém v katolickém spolku
českého rolniotra na Moravě povstává hnutí na
vymanění obilního obchodu z rukou židovských.
Na Uher. Brodsku konala se velmi důležitá schůze
starostů obcí, předsedů Raifloisenových záložen a
čelnějších předáků slováckých, kteří konali porady
o obilním obchoda. Moravští rolofcí v účinné své
pomoci sabanbojí bratry avó v Čechách. Plané
politikaření nám nepamůže. Zde se k agitarim za
cílem politickým mas! připojiti podniky rolnické,
2 nichž by nekofiatilo snad poaze několik „lidu
milných“ předáků, ale které by ae staly podporou
celého okolí. Rolnictvo sdražené při podnicích
svépomocných musí provádétí co nejpřísnější kon
trolu, nikoma nesmí ee zcela věřiti, na nikoho 86
úplně spolehnoati. Jen tak ai pomůže!

Požldovštělé školství měmecké v
Brmě. V německé vyšší dívčí škole brněnské jest
celkem 253 žákyň, znicnž jest 101 židovka, tedy
téměř polovic. Starosta bračoský dr. Wieger sám
přiznává, že Školy nómecké jsou vlastně německo
idovakými a že židé tvoří v Brač jádro Němců.
Ostatně bez židů by se němectví na Moravě
bodně sovrklo.

Mexinárodní konference míru stojí
letoa kakousko 105.000 K; tolik požaduje ministr
vnitra ke krytí výloh vzniklých z účasti Rakouska
na této konferenci v Haagu. Tam se konají po
rady delegátů při vší hojnosti, ale po účionějším
skutku ani památky.

Protl pomsijmímu pojlěťování sou
kromých úřadníků sgituje00neunavněi BynÍ
ještě. Takv poslední schůzi výboru pro dělnické
pojišťování, utvořené v pracovní radě, navrhl
jakýsi Pick, aby z pojišťování dotčeného byli vy
loučeni zřízenci obchodu, průmyslu a zasílatelské
živnosti. Návrh tento byl přijat, což přirozeně budí
vzrušení v kruzích úřednictva, jež stanovisko ové
osnačí na veřejné schůzi, ktvrou počátkem ledna
1908 uspořádá Zemská jednota soukromých úřad
níků v království Českém v Praze.

Dovoz obilí a moaky = Uker. Roka
1906 dovezeno k nám z Uher 6,070.002 metr.
centů pšenice v ceně 98,941.000 K, žita2,933 981
g v ceně 39,609.000 K, ječmene 2,520.000 g v ceně
39,629.000 K, ovsa 2,162 325 g vceně 34,057.000
K, kukuřice 2,164.343 g v ceně 28,437.000 K,
mouky 6,637..02 g vcené 164,883.000 K. Ohrom
nost těchto čísel nejlépe ukazuje, jak Uhry dusí
naše zemědělství.

Nejnobozpočnějším mepřítoleom
každého časopisu jest neplatící nebo v placení ve
lice likoavý odběratel. Ponechává administraci
vnaději, kterou klame. Mnohý z pouhé pobodlno
sti odkládá stále — až zapomene. A přece vy

lešité a apravedlivé, jako zaplacení účtů jiných.
Koihtiskárna musí platiti za práci hned. Zda tak
nemají činiti i odběratele? ©Maohoabonentů si
pomysli: „Však až můj dlah bude větěl, admini
atrace vzpomene Bi na mne 8ama a vypíše, co dlu
boji.“ Jsou-li však takových pohodlných myslitelů
celá Bla, nechť uváží každý z nich, vo se takovým
klidným pomíjením přidělává právo a zbytečných
útrat administraci, jež jest nucena upomínati.
Proto prosíme, aby každý odběratel dostál své
platební povinnosti ihned — bez meškání. K vůli
snadnější účetní uzávěrce prosíme, aby ti páni,
kteří dluhují, zaslali příslušné obnosy bned, ještě
tento měsíc a neodkládali na leden. Doufáme, že
naše výzva nemine se 8 kýženým účinkem.

Noviny v Americe. „Vorwárta“sděluje,
že vychází ve Spojených Státech amerických 25.000
uovio, mezi těmi 2500 deuníků, Jest vypočteno, že
v Americe živí se žurpalistikou 170.000 lidí a
skoro million jiných lidí při novinách má své za
městnání. Přes to tam noviny vynášejí svým za
kladatelům a vydavatelům 175 milionů dollarů.
Z toho připadá 95 mílliooů na anonce, předplatné,
prodej v drobném vynáší 80 millionů. Ročně vyjde
asi 8 miliard jednotlivých čísel, takže na jednu
osoba připadá ročně 100 čísel novinových a na
3 osoby jedno předplatné.

Memolry zvěčnělého krále Oskara
NE. Král Oskar II. zaneobsl obšírné memoiry, alo
ustanovil, če smí býti avofejněny al sa třicet roků
po jeho amrti.

Stěhování de amorické Lonislany.
Od drahné doby Ise posororati mocnou agitaci pro
stěhování do atáta Louisiany, jednoho to z jišních
států Spojených států ameriokých. Obzvláště činí se
p.kos slákati vystěhovatelé do města zvaného „Bo
Galusa“, kde prý lze nalézti velmi odměňovanou
„řáci pro tisíce dělníků. Oproti této agitaci masí ae,

pokud není tu zevrabných zpráv o vyblídkách istěhovalců v jižních státech Spojených států, dá
resně doporučovati veliká opatrnost. Noviny s Nového
Orlennsu s Galvestonu přiníšejí opólně články, v oiohě
atěžováno si na to, že na mnohých místech v jižních



státech, srláště v Lonisisně a Mississipi, „nalení“
přistěhovalei, r Evropy nově přibylí, dršání jsou
v stava velmi podobném bývalému otroctví Negrů.
Přistěhovalcům, jiš nejsou se svojí prací spokojení a
z placené msdy nemohoa šít, sbraňují takoví zaměst.
naratelé případně mocí policejní jinde ai práci hle
dati. Byly prý v mnobých místech v tomto směru od
baleny takové poměry, které by ana1 zavdaly podnět
k sakročení americké svazové vládě. Bogalasa leží asi
112 km sevorovýcbodně od Nového Orleansu, v acela
lesnaté, níské, bašinaté, velmi borké a nezdravé kra
jině. Nelse to nazývati městom, nýbrž spíše osadou
dřevařů, teprve v počátoloh se oachásející. Rakouští
vystěhovalci, kteří dosud dali so avésti k tomu, aby
se tam odebrali, byli prý s temními poměry mzdo
vými nsspokojení a vrátili prý se po krátké době
do Norého Orlenosu. Ješto ti zaměstnovatelé, a niché
jest postavení přistěhovalců nepříznivo, dle zkušeností
činí největší reklama, sby přilákali přistěhovalce, jest
pravděpodobno, de vystéhovalci padnou do rakou
právě těm zaměstnavatelům, u nichž panojí poměry
aredené, bez výjimky odevuzoné olašnými americkými
novinami. — Tak sa úřední zpráva na základě dobrých
informací. Ž+ jest pravdivá, dosvědčuje t>n fakt, de
v posledním Čase statisíce dělosků ze severnějších
krajů Spojených států raději sa vracely do Evropy,
než by byly okasily slastí Lonisisny. Proto pozorl

List přání hraje v tomto čase velkou úlohn.
Velký i malý, mladý i starý jeví se v jich sepsání
více méně zračným, plným nároků neb skromným. A
kdyby byla tato přání seba skromnější, trýzeň stihne
v nejvíce přípalech —tatínka. Možno říci zcela jistě,
še na mnobých s těchto listů přání vóvodí dicí stroj
a jest tadíš případno, poukáže li se ns sdejší závod
Singer C., akciové společnosti pro šicí atroje v Hradci
Králové, kde, jeko vždy před vánocemi i nyní opět
k výběra vys'aveny jsou oblíbené Singerovy rodinné
stroje nejvyšší vyspělosti a nejelegantnéjších moder
nlob úprav. Singerůr dicí atroj těší se, jek snámo,
výledné pověsti. Vyznamenává se trvanlivostí, výkon
ností, dokonalou techoikou a elegantním tvarem —
bez rozdílu ceny — má alo teké ještě zcela zvláštní
přednost, která mu sískává mnoho přátel. Míníme
tím jeho způsobilost, přeměniti ae docela jednodachou
manipulací, ne snad slošitými přístroji, ve stroj vy
šívací, který pak konzií nejumělečtější výšivky, dále
všechny jemné práce na prádle, jako dutý lem, pro
Jamovanou prácí, bysantinské vyšívání; rovočá |ze na
Sisgerova stroji prováděti Játání tak klamivě, de by
toho sama roka s látecí jehlou nedovedla.

Nejvysší loyalite, Vevalnéhromaděvídeňských holičů, konané v sobota, prohlásil předseda
Wolf: „Také holiči projoví ewa logalitu. Každý mistr
bude své zákazníky animovati, aby páni v příštím
jubilejním roce nosili — ofeařský polovous. Bude to
také nejlepším prostředkem proti romšíření různých
přístrojků oa holení, které působí holičům — kon
darenci| Tedy docela praktická loyslita.

Sušení bramborů chápouse nynív Ně
macku, kde utvořen již spolek německých eušitelů
bramborů. Sušení bramborů nabývá pro budouc
nost velikého významu. Co sbnije ročně bramborů,
které by sušením mohly býti zachráněny. (Co se
vydá peněz ra mnobá jadrná krmiva z ciziny
k nám přivážená, jež by dobře mohly nabraditi
sušené brambory. Sušené brambory dají se ucho
vati oa dlouho a upotřebení jich tím rozmanitější.
Naše hospodářské spolky měly by se v této zále
ditosti chopiti účinnější akce.

Plevel pelmí notoliko zmenšuje výtěžek
plodin, nýbrž ochuzuje rolníka i tím, že z půdy
vyčerpává živiny nejdůležitější: draalo, dusík,
kostíkovou kyselinu a vápno, vlábu, světlo a
teplo. Cbrpa na př. až 52 proc. draslá a 13 proc.
kostíkové kyseliny. Z pozemku stejné jakosti bylo
sklizeno ze zaplevené části 322 gr., z nezaplevené
téže části 20000 gr. Zemáků z půdy zaplevené
téže části 4400 gr. z nezaplevené 13.275 gr. A

tak u všech Roe pokusy zjištěno, že výnosstoupá dvoj- až čijřnásobně, jakmile plevel s pole
smizí. Z toho patrno, že pletí náleží k nejvý
nosnějším výkonům hboapodářským, a že 8e ože
bračujehospodář,baožebračujei sousedy,jestliže
plevel nehubí a pole nevyčistí včas a náležitě.

Zemáky nehnijí, když jeposypemesádrou
únojiýou — mletou — anebo hydraulickým

rápnem. Ani chuť ani klíčivostzemáků tím netrpí.
"Kašel mírní odrar mateřídouškymedem

K Pije se vychladlýněkolikráteza den,Veber před spaním brníček horkého.
Uponorňujome na přiloženou cenyi

vé dopleniel o pícnímvápněsnáméhoo velkozávodu „Družstvo Hospodář“ v Milo
ticích n. Beč. S potěšením vskutku dlužno konsta
tovati, že dnes snad je již málo těch bos atví,
kde by pícní vápno se sn. „Hospodář“ nebylo $do
mácnilo a různé drahé a na mnoze betošbné

rášky, jimiž lid náš je šizen, nebylo vytlačilo.
(Pícní vápno se sn. „Hospodáť“, jemuž se i od ze
-měďileké rady království Českého nejlepšího do
poračení dostalo, jest výrobkem naším českým a
vjeat tndíž v zájmu chovatelů dobytka, aby pří ná

té toho byli dbalí. „Drožstvo Hospodát“ v Milo
vtidích n. Beč. dodává i ostatní potřeby a stroje
: řeké, zvláště výlečné krouhačky, houně,

y' atd. Žádejte zdarma a franko obráz. cenník,
li. bo dosud nemáte.

(Zasláno).

P. Bohuši Němeovi ml. z Hor. Studence.
* Posdě teprve dorídám se, že jeste mí věnoval

"a o“ v „OsvětěLida“ s9 dne 56. prosince t. F.;
latě také, odpověď js oposděna. Škoda! Mohli jsme
s pry“ er RC Ov dpbýtřnatv .p 20 m eee - - 

Lida“, kterou nasval sám pokrokářský „Ceský Učitel“

„stokouk
1 Terdítě, še já jsem dopisovatelem do „Selských

Listů“ a zejména, že psal jsem dopis o novovesské
schůzi; kdybych byl pokrokářem, mohl bych tímže
právem se domnívati, de Vy jste dodaratelem toho
kala a banebných pomlnvs pod. o městu Chotěboři
a celém chbotěbořském okresu do „stoky fpíny“. Kdo
ber důkszu něco tvrdí, vydává ei špatné vysvědčení
o své inteligenci. Logika žádá pro tvrzení důkaz. Já
důkazu nemám, proto nic takového o Vás nemohu
tvrditi a také netvrdím. A ješto já uic takového no
psal, nemáte ani Vy důkazu. Ostatně, když mi něco
chcete, |:e to udělat příměji a noutikat se do „tako
vých" listů; vždyť máme k sobě na 11/ hodiny cesty;
věc přímo projednaná lépe se vysvětlí. Žus se, že máte
jemný cit pro lži. Nuže, zeptejte se pana redaktora
„Osvěty Lidu“, kdo ony „pravdivé“ zpráry z Chotě
bořeka píše (snad Vám to jako pokrokáři poví) a pak
onoho dopisovatele upozoradte, že se „takové“ psaní
na „omravněné pokrokáře“ nesluší. Ba jednou by
mohli dostat odpověď, še by.jim za nehty sachárelo.
Tím se Vám poronučím a doofám, 8+ po tomto mém
klidném vyweštlení neb.de mezi námi (jakonebývalo)
nadorosamění. *x—26to bude náš první a posledníve
řejný dopis; sepoň já chci tímto úplně ukončiti.

V Libici, 27. prosince 1907.
Josef J. Brukner.

Poděkování.

Vzdávám nejardečnější díky Věmdbor. adra
žení křesť. dělnictva v Hradci Králové za řádně vy
placenoa podporn v nemoci a odporačují organisaci
tuto všema dělnictva co nejvíce.

Marie Vitáková
v Jenišovicích u Turnova.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 31. prosincs 1907. 1

bl pěenice K 17-80—18 70, sta K 17-20—18-—, ječme
ne K 9'60—13-—, prosa K 12-00—00-00, vlkre K 11-80
——, hrachu K 3600———, ovsa K'680—7*10,
čočky K 44—00—, jahel K 2800—0—, krap K
24-00—40'00 bramborů K 3-40—800, 1hl jetelového
semene červ., K 186:00—00-00, ruského K —'00 te
mínka bílého 00:00—00—, 1 hl, jetalorého ———
máku K 40-—46'00, lněnéhosemeneK 20—00—, 100
kg žitných otrab K 14*09—00'—, 100 kg pěsničafch
otrub 18*00—00—, 1 kg másle čarstrého K 230
—2086, 1 kg másla převařeného K —00 —
4 ky sádla vepřového K 1:76—1-80, 1 kg trarobu K
028—0-38, 1 vejce K 0'07—0:08, 1 kopa okurek K 0 —
000, 1 kopa zelí K £20—300, 1 kopa kapusty
K 1:50—2'00, 1 hl olbule K 4:00—440, kopa drob.
zeleniny K 0'60—080, 1 pytel mrkro K 100—120,
1 bečka brašek K 00 — 00—, 1bečka šrostek
K 00—00, 1 hl jablek K 9:00—16-—Na týd. obllní
trh v Hradci Králové dne 21. prosin, 1907 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 186 hektol., žita
841 ječmene 110, ovsa 247, prosa 1, vikve 7, hra
chu 12, čočky 3, jahel 12, krap 20, jelelov. semínka
26, lněného semene 18, máku 3. — 3%.)Zeleniny:
selí 10 kop, okurek O kop, kapnsty 20 kop, cibule
80 hl, drob. zeleniny 200 hl, mrkve 36 hl,
brambor 72 hl, salátu 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
196 hl, hrašek O hl, švestek beček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 2 kusy, podevinčat 205 kusů, kůslat
2 kusy.

Listárna redakoso.
Váženým dopisovatelůe. Prosímeo laskavé str

pení. L'omohé věci, napssdó rofakcít.1. a- částečně
jiš vysázené,odlošenytéž do příšítbočísla. —Salehov.
Prosime o zaslání oné knihy; píšeme vědyjen o těch,
které se nám dostaly do rakou.

V. Sternberg,,
hotalier o Adalbertinu.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král, Pětidomy, č. 288.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerýc

knsla. aramentů
rádia, praporů, příkrovů, koberců a
ovového máčimí ve výrobnách nejstaršího

zárodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencía odporučení. —
Obrázkové y, I0$ , vzery ahotové zboží
k výběru franko.

Adresování všdy doslovné se vyproňuje.

ja dáPBzá
Poe háí AAMíAKHEotilS
zp

První český katolický závod ve Vídyi.

František Řuber
Dílna ku vyšívání

jba zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových pra
rů; na požádá:
obstarám též ko
vové nádoby,kříže

„*td.
Vaudei,

VT o., Kaiser
strasse 5., vedle La
saritskébo chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše framco.
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přejíc svým veleváženým odběratelům

a příenivcůmhojnost požehnání Božího

v novém roce, děkuje spolu za vzácnou

přízeň jí věnovanou a prosí snažně

o"zachováníjejí I v roce příštím. ::
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Specielní výroba a sklad
domácích
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(. k sociální demokracie.

(14) Podivný to nadpis, není-li pravda?
Ještě před třemi roky dal by -o každý nad
tím do smichu a pomyslil by ei: T) přec ne
možno, aby vláda, která je povolána k tomu,
aby občanské řády hájila a je, dokud jsou
dobré, udržeti hleděla — podporovala oa drahé
straně hnutí, výslovně revoluční, a naopak,
aby sociální demokracie, která si hraje na
stranu revolační, dopustila, aby jen pouhý stín
vládní přízně, neřku-li dorozumění, na ni padl.
To přec nemůže býti, aby vláda a k toma
katolická vláda, jejíž panující rod je úzce
dějinami spřízněn 8 blavou katolické církve,
trpěla, koketovala, dokonce i podporovala mezi
národní, protináboženské podvratné živly. A
přec je tomu tak, a kdo není slepý, neb kdo
očí schválně nezavírá, mohl to viděti na př.,
když se jednalo o všeobecné volební právo,
Nemůžet se sice opříti vláda moderním refor
mám, k jakým patřila o nás i oprava volebních,
všeobecně za zastaralé a přežilé považovaných
volebních řádů, ale aby od vlády vyšel vlastní
popud, aby se ona přímo engažovala pro ně,
to od byrokratických kruhů vládních nikdo
neočekával. A proč se to stalo, z pohnutek
snad čistě lidových, demokratických? —To asi
nejméně; vláda, která jde ruka v ruce 8 vy
sokou šlechtou a ve všem všade nadržuje velko
kapitálu, ta nevezme na sebe přes noc jinou
maska.

Dvě byly — zdá 866nám — příčiny toho.
Předně chtěly rozhodující kruhy zavedením
všeobecného rovného hlasovacího práva v této
polovici říše raziti mu cesta i v Zalitaví a
tím odstaviti stranu neodvislosti, jež je proti
habsburskou a protidualistickou; v druhé řadě
však chtěla promísením snémovny živly mezi
národními, lépe řečeno beznárodními, zatlačiti
otázka národnostní, jež při všem všudy dere
se v této říši v popředí, nepřejíc místa otáz
kám národohospodářským a kulturním, a tím
zároveň pojistiti umělým způsobem panství
Němcům, kteří přirozenou cestou održetí je
8 to nejsou. A to nemohlo býti chytřeji pro
myšleno; socialiaté všechzemí pohližejí k Adle
rovi jako k avému generálu, k jebož jedinému
pokynu stávají se ze znřivých vlků krotcí be

FEUILLETON..
Vánoční překvapení.

(3) Stará Hrudková nastrčila si na oči ko
stěnné brýle a pomalu slabikovala:

Draze milovaná maminkol
Povědomost vám dávám, že na svátky přijet

nemůžu. Všecko marný. Máme takovýho zlýho
lajtnanta a ještě horšího kaprála. Ti se nás něco
nasekýrujoul Ach, milá maminko, až se budete
na štědrý večer radovat, tenkrát váš ubohý syn
bude stát na vartě, Tenkrát budu vzpomínat, jak
jsem byl šťasten, když jsem štědrý večer slavíval
s vámi. Tady všecko jináč. A když si tak někdy
vzpomenu, co jsem se vás nazlobil za všecku lásku,
bned mne slzy polejou — jak jsem voják. To
musí člověk do cíziny, aby dobře prokoukl, jaký
je to rozdíl mezi tou láskou doma u maminky a
jinde. Aspoň si vás lakble po svých zkušenostech
dovedu víc vážit, Ach, co se navzpomínám! A vy
taky nezapomínejte na svého smutného syna.
Až v štědrovečerní ncci budu stát na vartě, pos
modlete se za mě, Déti pozdravuju a líbám, Váš
vděčný syn František.

Hrudková sňala zarosené brýle » začala plakat
dvojnásobně. No — toble bude pěkný štědrý večer
pro ni — ubobou vdovul Pořád bude mít na
mysli, jak ten její hoch stojí chudera na stráži
třeba v nejhorší metelici s Alintou na ramené,
A kdo ví, zda ho tam ještě někdo nezastřelíl Teď
se to všude mele. Hned patálie v Africe, hned
22s jinde daleko za mořem — kdo to všecko pa
matuje!

Nastel štědrý večer. Hrudkové dnes večeře
nijak necbutnale, Malá i větší dceruška byly za=
mmiklé.Hovořilo se jen tak na půl slova. Jinde

a
ránci, a Adler je sice socialista, ale v první
řadě Němec a kandidát ministerského křesla,
Vzdor všer-u ubezpečování zůstune sociální
demokracie v Rakousku, a to k vůli židov
skému svému vedení, německou a vzdor všem
malomocným náběhům a pokusům zůstanou
socialisté slovanských zemi od videňského
ústředí odvislými, protože sami by nic nesvedli.

Proto je sociální demokracie oslabením a
ne podporon českého národa, nikoli jen k vůli
tomu, že ostatní třídy program její nikdy ne

řijmou, čímž vyniká a trvá trhlina v žádoucí
jednotě národa, ale že přímo podporoje ně
meckou internacionálu,a ta od ostatních Němců
nikdy nebude.

Je to tedy breda pro nás v našem poli
tickém boji, která je hotova jíti s vládou ve
všech případech, které se nedotýkají zájmů
pracajících tříd. A jak věci již padesát let a
nás stojí, jíti e vládou znamená jíti proti nám.

Sociální demokracie a rakouská vláda si
rozumí, a třeba tato neměla okamžitě pro svého
kombatanta (spojence) místa v kabinetů, jistě
naň v čase příhodném nezapomene. Běda, kdyby
padli křesťanští sociálové| Pak to bude hned;
8 nimi seděti v kabineté sice dnes socialisté
nermoboa, ježto takové protivy v koruoní radě
zastoupeny býti nesmějí, ale kdyby se podařilo
„volným“ ze školy vypuditi náboženství, vláda
se nebude pranic rozpakovati, povolatik vládě
strana revoluční a poděliti ji jistým počtem
portefenillů.

Dnes je ve sněmovně posad duch proti
zednářský, ale jak potrvá dlouho? Vládě se o
bytí této říše nejedná, jinak by nemohla klidně
přiblížeti k podkopnické práci internácionály;
jí se jedná o udržení německá hegemonie,
protože myslí, že by tato říše, jako slovanská,
přestala existovati. A protože jí v tom soc.
demokracie pomáhá, může dělati, co chce; ona
může po ulici demonstrovati, okua vytloukati,
proti náboženství štváti způsobem opravdu
posud neslýchaným, ona může průvody pořá
dati, kdy se jí zlíbí, ač je k tomu jiným ob
čanům třeba povolení úředního, může znásil
ňovati a o chléb připravovati z pouhého roz
maru dělníky jiného přesvědčení může schůze
rozbíjeti, krátce ona může všecko. V Německa,
kde jí nepotřebují, umějí s ní jinak zatočiti;
u nás je to c. k. koncessovaná společnost.—————————.
jásání, u Hrudkových smutek jako po pohřbu.
Aby svůj zármutek trochu rozptýlile, vzala si
Hrudková do rukou růženec a začala se u kamen
tiše modlit,

Když byl čas na půlnoční, rozžehla světlo
ve staré lucerně, zabalila se do vlňáku. »Tsk, děti,
dejte pozor, aby se destalo nějaké neštěstí, Mo
dlete se za Francka taky.« A za minutu nato
chrupal čeratvě napadlý sníh pod střevíci ztrápené
vdovy. Zvedal se vítr stále prudší, za chvíli jí
bázel ve tváře plné brsti sněhu. Mráčky na nebi
se rozptylovaly, měsíc zasvítil tolik jasné! Stříbrné
hvězdičky proskakovaly jedna za druhou, »Šelmičky
ty hvězdičky! Svítí ty bílé krupičky pořád vesele.
Největší mráz jich neodstraší, největší vítr jich za
kopce nesežene. A pořád se tolik na svět usmívají,
jako by tady každou chvíli nebyl domovem nej
větší zármutek. Jaká byla asi ta hvězda při naro
zení Krista Pána! Snad ještě větší než měsíc,
možní, že jako veliká kometa.« — Nové zadul
ostrý vítr, stáčel veliké chomáče sněhu a mrskal
nemilosrdně noční poutníci v líc.

»Brr, to je nečasí A teď chudák Francek
stojí asi na stráži. Jak se tam zimou tetelí, jak
vzpomlná na teplá kamna! Již hlaholily zvony
půlnoční. A zvuk jejich obrátil mysl Hrudkové
k jesličkám, Panna Maria měle také veliké svízele,
Ubohá ta svatá matka! Neměla, kam by blavu
složila. Všude ji vypovídali, Ježíšek se musil na=
roditi v chatrném chlévě. Jak jí to bylo líto, když
v takové stáji halila Božské dítko do plátýnek,
aby nemrslol Ale — aspoň měls svého Synáčka
svatá panna u sebel Viděla, co s ním je, jak a
proti komu ho hájit. A vždyť pak přišli pastýři
dary nesouce . . . A ona, Hrudková? Aní syna
nevidí. Kdyby mohla k nému zaletět, celý vlňák
by mu dals — a kdyby měla sama mrznout. Jen

Ročník XIIL

Řeč poslance Sabaty pří projedná
vání rakousko-uherského vyrovná
ní přednesená dne 14. prosince t. r.

Nelze popírati, že Ubry svým neoprávně
ným postavením a svojí inteasivní, státem pod
porovanou politikou agrární poškozovaly naše
zemědělství po 40 roků velmi těžce. Tak naše
někdy tak kvetoncl mlynářství přišlo skorem
ku zničení. Vodní efly, které poháněly kdysi
naše mlýny, nalezají se nyní většinou v rakon
průmyslu bavlnářského, nijak příznivého země
dělství.

Pod uherskou kookorencí, která má býti
sankcionována vyrovnáním, stáná nejvíce česká
a moravská produkce zemědělská. Vždyť ze
všeho vývozu uherského jde pouze 28%, do
ciziny, kdežto 129, do Rakooska, a sice je to
hlavně žito, pšenice, mouka, dobytek, atd.
Naproti toma vyváží Rakonsko do Uher sice
75"/, svého veškerého vývozo, ale tento vývoz
týká se převážně průmyslového zboží ra
kvoského, teztiloiho, koželužského, cbemikálif,
něco piva, ovsa a ječmene. — Celková spu
třeba v Rakousko-uherském mocnářství žita a
pšenice obnáší ročně 85 milionů g. Z toho pro
dukuje Rakousko pouze 33 milionů g, kdežto
Uhry 50 milionů ag. ťedy o 17 milionů g více,
kteréš množství Uhry ku svému prospěchu dodá
vají Rakousku, poněvadž vývoz jest podporo
ván jak od státu tak od soukromých společ
ností levným tarifem železničním.

Tím utrpělo tedy velice zemědělství ra
kouské, hlavně však zemědělství zemí koruny
české, aniž byla by zřejma naděje na jakou
koliv podpora při ustanoveních vyrovnávacích.
Celkový obrat mezi oběma státy ve 20 letech
stoupl ze 1300 mil. korun ua 2300 millionů,
tedy o jednu milliarda, z čehož vývoz v po
sledních 4 letech z Uher do Rakooska oboášel
990 millionů korau, dovoz z Rakouska 989 mil.
koran. Uctyhodný obchod oboa polovin říša,
který však přináší více prospěchu rakouskému
průmyslu než zemědělství.

Proto — jestliže „bychom posazovali před
loby jednostranně se stanoviska agrárního —
byla by zvláště pro naše české zemědělství
jistá rozloka a tím i vyhlídka na vnitřní celní
hranice velice lákavá. Jou ta však sociálné-po

kdyby ho aspoň viděla! — Nuhle se zarazila.
Tyble myšlenky jsou snad rouhání. Jde se poklo
nit Ježíškovi a zatím tak hříšné v mysli porovnává.
— Aleco je pravda; to že bylo svědomí od těch
vojenských pánů, když takového malého hocha,
takovou zámoru k flintě odsoudili? Francek jí,
chudé vdově, byl podporou, útěchou. A najednou
jí ho seberou jako nějaká exekuce. Marný byl
všechen její pláč. Lidé bezsvědomští ... „I

V kostele bylo lidstva k umačkání, Hrudková
prodrala se přece kousck ke předuj a usedla na
klekátko u zpovědnice. Naproti ní byl oltař Matky
Boží sedmibolestné. Jak tesklivě hleděly oči Kré=
lovny mučedníků| Hrudková zableděluse na sochu
dlouze. Cítila výčitky. Zrovna jako by slyšela od
toho oltáře: »Ženo nerozumná, nebyly jen zpěvy
andělské, nebylo jen klanění se králů, byla taky
Golgota. Pohleď, zdaž byla kdy bolest větší než.
bolest moje! Čt tvého syna přibíjeli už taky na
kříž, tupili ho tolik, jako syna mého? A což se:
tvůj syn nevrátířa

Hrudková modlila se stále vroucněji. A když
zavzněla píseň »Narodil se Kristus Pán«, zpívala
v útěše hlasem silným: »Nám, nám narodil se.s
— Ale zas její myšlenky zalétaly k Franckovi,
Zde taková radost, e on chudinka stojí a stojí
v zimě, ani nesmí nic pojíst, nesmí si zazpívat,
není mu dovoleno s nikým hovořit ... Oči se jí
mimovolně zavíraly, přepadala ji dřímota, jíž ne
neodolala. A tu ve snu viděla syna na stráži —
v hrozné cbumelenici. Křičel: »Pomoc, lidé dobří,
vždyť tu zmrznu, vždý( zapadnu.« Chtéla k němu
běžeti, ale nohy vypovídaly jí službu, Sama klesla
do sněhu a nemohla přes všecky pokusy vstát.
A vánice stále větí( .,.

»Tetka, tady snad nechcete zůstet do rána?
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: Bohdan Melichar v Hradci Králové, *
= 7 Pákaae 1 ala l,

OLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A VEŠKERÉ

KOSTELNÍ PRÁCE ZE DŘEVA V KAŽDÉM SLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ, .

ZALOŽENO 1859. PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

Důležité upozornění.
Vys. důsf. duchovenstvu, konventům, velectih.

Peholim, ústavům a pensionátům!
Osnamuji velect. P. T. svým přísnivcům a zákas

níkům, že rozš'řiv svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
sa stoupající drahoty byl s to, levně a spravedlivě po
sloužiti zbožím nejlepším. Proto jes. mi umožněno při
odebírce aspoň tří s veškerého sboší čítali ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokásal, že možno
dosud s velkou výhodou potřeby své u firmy křesťanské
obstarati.

Na skladě u velikém výběru ním sboží: mýdla
totletní, hygienická ce všech vůních ( cenách. Ka
ma suby, pasty, crémy, ústně vody. Kartáče na vlasy,
IWřebeny,kosmetiky, barva na vlasy, výně ve stkvostných
kasetách pro dárky, osvědčené erémy a mýdlak holení,
vyskoušené břitvy anglické. Velký výběr ozdobných jehlic,
dámských hřebínků do vlasů a vůbec veškerého druhu
toiletních potřeb.

Rovněž všeliké potřeby a práce vlásenkářské vyrábím.
Vlasy ustříhané nebovyčesení kroji sa nejvyšil ceny.

SRP“ Cenník na požádání zašlu obratem pošty. ING

Na přání dovolí si osobně přijítí se vzorky a podati
žádané vysvětlení v úctě

Václav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l., Eliščina tř. č. 1.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu“
doporučuje se

první anejstarší odbornádílna pazířskáKarla Zavadila
k zhotovení veškerých kos
otělních nádob ze stříbra,
bropsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šíbo provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, číměumožnéno
mi dodati veledůstojnému dn
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou as ceny přiměřené.

Veškoré rzorty jsou Jeho
Biskupskou Milostí reride
vány.

Mežní nádoby jen v ohml
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry.ule, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
ŠK Vzorky,roapošty, i

EX hotové zbožínaukázku
se zašlou.

Chudětm kostelům možnosplácet bez přirážek.

ORP“Staodporučenía čestnýchuznáníporuce.„aProsím veledůstojné duchovenstvo 0 vou p

s či konadoporaěujírychlé levné provedeníodm radují rychlé a

»smakůskolkových std.

,

Důstojnému duchovenstvu
k nastávajícím celoročním objednávkámV náII

svíce oltářní
voskové a polovoskové

doporučuje se uctivě
DWMK.J. Pilnáček,

cís. král. dvorní továrník
===v Hradci Králové. ——

Ordinariátním listem nejdůstojnější Biskupské kon
sistoře v Hradci Králové byl závod můj již roku
1888 k nákupa voskového světla důstoj. duchov.

správám doporučen.

KKK: KN: KKOKOKOOM

Vánoční B
a novoroční

volice vluznédárky,=
toiletní kasety
fotogr. aparáty

jakož i různé jiné druhy zboží do téhož od
bora spadající koupí každý velice levně a
solidně v zoámé

= drogueriiZ"
Jana Vaňka

V HRADCI KRÁLOVÉ, proti Grand-Hotolu.

200000000000000000000000

C. k. místodržitelstvím koncessovaná,

Realitní kancelář

[nž.G JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučaje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré [předběžné práce jak techoické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agenda„js vnitrozemská, takraniční. ,

Kancelář „Hótel Hyrši“.

M -Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

sů úvěrní společnostv Hradci Králové,
(proti Grandhotelu) ::

, ozůrokuje vklady 4',/%, bez vědi, 5%,
proti 30demnívýpovědia 5 k Oden

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnostbylavedmech18.aš 23,března1. r. Jednotou
zálošen v Praze opětně revidovdna.

XGB5X E KBSDXEBDXCBDX

Jan Horák, *
soukenník |%

v Rychnově nadKněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční smisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu-i cizo
v zemských.
Cetná uznámí zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnéelátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XGB XG6) KGOIX 563XC83 X
Voledůstojnému —

duchovensávu!

Kar. Světlédan dlaněk, 5,544,
Konviktské ul. pasté
elelné na koedsinínáčiel dovolnie

1 doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a td, vše
v přesném alohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní
slatá a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
tklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nojetkvostnějšího. Chudáím kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

KOK KDOOODOKOK

a | dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

6PIXBDX663(XIGS3XCEBXC653 G3XGODXRB[XIC3X

Praha-, ul.

Intenci a jen o ohm

TD synovec, nástupce)
hb NÍ ž edbernýM aŠ hyNé| o

pro Malby

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st, Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
40 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

rošuje se

ku pre okenchrámový nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímuproveden

, 0065 86 šelemný

rámy, slíčmí osasením

Veškeré rospošty, skizry | odborná rada bezplatně, boze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.,

PRE“Nestotnájvořejnái písemnápochvalnáfennání,Jj

-ŘAvVAvVAVAvAVvA'

aORLLB)

Založeno roku 18%.KKKKDO



Veřejný protest

rot zhoubnému vlivu pokrokářské poitiky na hradecké školství, které musí
zůstati svobodným.

Gírkov a škola.
Řeč dr. Reyla proti prof. dr. Drtinovi na veřejné

schůzi v hradecké Sokolovně,

(Polemické věty vynechány.)

(Dokončení.)

6. My potřebujeme víry i vědy. Potřebujeme
víry pro náboženský i pro vezdejší život. Roze
znáváme totiž víru přirozenou a nadpřirozenou.
Přirozená víra pramení z vážnosti, jakou cho
vám k hodnověrným lidem a umožňuje nám
soužití s nimi i duševní rozvoj. Nadpřirozená
víra založena je na božské autoritě a upravuje
náš poměr k Bohu. Přirozená i nadpřirozená
víra vyžaduje souhlas našeho rozumu jen tehdá,
když se přesvědčíme, že autorita, které věříme,
je hodnověrnou.

a) Víra přirozená je nutná v obyčejném
životě. Když jsme byli malými, věřili jsme
matce, že oheň pálí, že nůž je ostrý; když
jsme přišli do školy, věřili jsme učiteli, že a
je a, d že je db; věříme učiteli, že Sněžka je
1600 m vysoká, že království České je 520 um*
velké; věříme badatelům, že je 5 dílů světa, a
nikoho nenapadne, aby šel Sněžku přeměřit a
díly světa přepočítat. Ba my musíme věřiti i
pekařům, že prodávají pečivo lidskému zdraví
neškodné a proto beze všech obav pečivo jejich
kupujeme. Kdybychom neměli víry přirozené,
a spoléhali jen na bezprostřední svůj názor, pak
bychom nepřijímali zkušenosti cizí a poznatků
již získaných. Musili bychom začíti se vším
znova a kulturní pokrok byl by nemožným.

b) Když věříme lidem, proč bychom ne
věřili Bohu, proč bychom nevěřili evangeliu,
proč ne církvi, které Kristus nauku svou ku
dalšímu hlásání odkázal? Ovšem víra naše není
slepá, nýbrž zakládá se na rozumové speku
laci a vědecké kritice, že Bůh stvořeným avě
tem existenci svou stále hlásá, že zjevení boží
skutečně se událo a že evangelia jsou knihami
hodnověrnými.

7. Vědy potřebujeme ve vezdejším nábožen
ském živolč. 3v. Pavel nás napomíná, abychom
měli víru rozumnou, t. j. rozumovými důvody
opřenou. Důvody tyto podpírá a objasňuje nám
věda — filosofická, přírodní i historická. Pra
menem víry naší vedle hlasu církve je bible.
Kniha tato neučí přímo pravdám vědeckým,
ale uvádí zprávy o původu světa a to souvisí
s kosmogonií a geogonif. Uvádí zprávy o pů
vodu člověka a to souvisí s anthropologií a
archeologit; líčí prozřetelnost boží v dějinách
lidstva a to souvisí a historickými vědami.
Peána je hebrejsky a řecky, což vyžaduje zna
lost jazyků semitských a klassických. Znalost
těchto věd znamenitě přispívá ku pochopení
bible. Je vzájemný přátelský vztah mezi vědou
a vírou. Jsou to rodné sestry a mají dle sv.
Tomáše Aguinského Boha za otce a pravdu
za matku..

Že víra i věda vzájemně se podporují,
svědčí úsudek universitního professora Dr. Jos.
Durdika, o němž nelze tvrditi, že byl kleri
kálem. Ve článku „Soustava filosofie“ (v »České
mysli« 1905, č. 5) končí pojednání své stati o
náboženství: »Věda sama povetati může jen ve
společnosti zřízené už a pokročilé, kterýžto
stav nemůže vzniknouti bez institucí nábožen
ských. Kdyby na počátku nebylo bývalo nábo
ženství, nebylo by nyní vědy ; tato předpokládá
náboženství. Zejména pak co se týče přírod
ních věd, právem velebených a pro naši dobu
tak významných, seznáno dávno z historie
jejich, jaký podíl u vývoji dlužno přičísti právě
náboženství křesfanskému.« Znamenitý badatel
Du Bois Reymond zvolal: »Novější vědy pří
rodní, jakkoliv to zní protimyelně, děkují za
svůj vznik křesťanství.«

Věda nesmí se vynášeti nad víru, protože
není nikterak určitější než víra. Věda má také
svá tajemství. Neznáme, co jest síla; nevíme,
co jest hmota, nevíme, co jest teplo atd. Krátce
ve vědě jsou mnohé záhady. Víra i věda jsou
podepřeny rozumovými důvody a proto je při
jímáme. Věda má pro sebe evidenci experi
mentální, víra má evidenci logickou.

8. Když věda i víra jsou stejně oprávněné
obory pro lidského ducha, musí oba tyto obory
usnávati a pěslovatí již škola. Vždyť škola při
pravuje člověka pro život Mimo to jest ještě
jeden důvod, proč škola náboženské víry po
třebuje. Ona potřebuje náboženské víry k do
sažení svého úkolu, £. j. pro mravní výchovu mlá
deže. Náboženství vzdělává rozum, ale šlechtí
také srdce, ono jest podporou mravnosti. Pro
fessor Durdík píše: »Náboženství obsahuje
mimo část vědoucnou ještě něco jiného, 00

není vědění; ono jest povýšením mysli, potře
bou srdce; vroucnost jest pak věcí citu a pro
niká celého člověka. A ježto nejvyšší bytost
určujeme praedikáty ethickými jakožto bytost
nejdokonalejší, jest spolu ucelením mravouky,
kteráž ve veřejném životě nemohla by býti
provedena bez autority, jak dokazuje psycho
logie, dějiny a přítomný stav společnosti.«
(Durdíkův Sborník I. str. 62.)

Škola nemá obohaocovali jenom ducha
poznatky vědeckými, ona má též vychovávati,
aby dítě získanými poznatky těžilo k dobru
společnosti. Ale jaká pak jest to výchova bez
Boha? Známý Jules Šimon, původně horlivý
zastance školy beznáboženské, přišel později
k jinému náhledu a uveřejnil v časopise Figaro
tento názor: »Žádný národ nemůže ujíti trestu,
jestliže po léta vypuzuje myšlenku na Boha
ze svého školního vyučování.« Vyučování bez
vychování nemá žádné ceny, ale jaké pak jest
to vychovávání bez Boha? Protestantský časo
pis »Hus« píše v letošním ročníku 1907 v čísle
8.: »Naproti tvrzení, od volných myslitelů na
večeru v Plodinové burse často opakovaném,
že mravnost bezvíry v Boha jest netoliko možna,
ale i v dokonalejší míře dosažitelna, stavíme
výrok jiného volného myslitele, L. Tolstoje,jenž
praví: »Pokusy založiti mravnost mimo nábo
ženství podobají se tomu, co dělají děti, které
chtějíce přesaditi rostlinu, která se jim líbí,
odtrhávají od ní kořen, jenž se jim nelíbí a
jenž se jim zdá býti zbytečným, a bez kořene
zastrkují rostlinu do země. Bez náboženského
základu nemůže býti žádné pravé, nelíčené
mravnosti, právě jako bez kořene nemůže býti
pravé rostliny.« Téhož názoru jest také Fouillé,
jenž není nepřítelem školy státní, ale přece
připouští, že školství francouzské učinilo mno
ho přehmatů a přiznává: »Vědění bez svědomí
je zkázou duše. Vyplnit pamět událostmi, jmény
a letopočty, neznamená ještě sděliti duchu myš
lenky, které by zplodily mocné pocity a zatla
čily neřest. Učitel nemá utvářeti pamět, nýbrž
svědomí. Povrchní poloviční vzdělání je mlá
deži každého národa na škodu. Ať už smýšlí
kdo o dogmatech náboženských jakkoliv, přece
musí uznati, že je náboženství mravní uzdou
prvého řádu a že poskytuje zvláště člověku
mravní povzbuzení.« Uvádím též výrok Viktora
Huga: »Před soud mají býti pohnáni ti rodiče,
kteří posílají děti své do školy, kde jest na
psáno nade dveřmi: »Zde se náboženství ne
vyučuje!«

Na konci vzpomínám ještě slov Palackého,
jenž v doslovu ke svým politickým spisům
praví: »Nemohu nikterak nekárati bezměrného
nepřátelství našich liberálů proti všemu, co
se nazývá církví a co 8 ní „jest ve spojení.
Když slyším denní deklamace proti kněžstvu,
bezděky připadá mi myšlenka, jakoby toto
bylo hlavním zlem naší doby a jakoby nebylo
škodlivějšího povolání nad učitele náboženství
a jakoby evangelium Kristovo bylo jedem,
který se zvláště pečlivě musí vzdalovati od
škol, aby jím nebyli nakažení mladiství du
chové.«

Školu s náboženskou výchovou žádá také
platný říšský zákon o školách obecných
z r. 1868. Tohoto zákona $ 1. praví: »Školy
obecné zřízeny jsou k tomu, aby dítky v mrav
nosti a nábožnosti vychovávaly.« Ale nový
definitivní školní řád pro školy obecné z roku
1905 v $ 74. praví: »Výchovná činnost školy
má podle $ 1. říšského zákona zjednati široký
a pevný podklad pro výchovu řádných lidí a
členů lidské epolečnosti. Proto buďte dítky ve
škole nábožensko-mravně vychovány, škola je
bude zejména učiti bázni boží, úctě k císaři
pánu.«

9. Tak dospěl jsem ve své úvaze až na
půdu zákona a shledávám, že dosud platné
říšské zákony o školství obecném vyžadují
náboženskou výchovu mládeže.

Spokojme se tím, co nám zákony povo
lují a co od nás žádají. Jestliže jsme dovodili,
že ofrkev má historicky zajištěné zásluhy o
výchovu lidstva a jestliže jsme dokázali, že
školy vedené řeholemi nejsou nikterak horší,
nežli školy státní, nechtěli jsme tím dokázati,
že by církev si přála veškeré školství do své
vlastní správy. Vždyť nynější poměry a rozvoj
školství naprosto vylučují tyto báchorky o nad
vládě církve ve škole. Nenípřece možno, aby
jediný kněz zastal ve škole tutéž práci, kterou
sotva zmůže pět učitelů, a není možno, aby
oírkev udržovala nynější ohromný náklad na
školství, pod kterým klesá rozpočet celé země.
Před 40 lety, dříve než se stát ujal vedení
školy, obnášel zemský náklad na školství v krá
lovství Českém 2 mill. K, dnes obnáší 40 mill. K.
To přece, pánové, uznáte, že i kdyby církev
měla touhu po správě školství, že by se všecko
úsilí rozbíjelo o finanční stránku.

Zanechme tedy chorobných výmyslů a po
stavme se na půdu čistě zákonitou a držme
se skutečnosti. Nežádáme žádných výsad pro
řeholní učitelky a netvrdíme, že by jen ony
výhradně měly na školách učiti, ale nechceme
zase výsady tyto přiznávati učitelkám světským,
aby jim musily sestry ustoupiti. Já mám pře
svědčení, že školské sestry po duchu školního
zákona jsou učitelkami nejlepšími a to právě
pro svůj životní názor. Suďte sami: Škola dle
zákona má vychovávati děti v náboženství a
učiti bázní boží. Tomu však může vyhověti
jenom ten učitel, který sám jest věřícím. O
sestrách dlužno předpokládati, že mají nábo
ženské přesvědčení, proto sestry jsou nejlep
šími učitelkami. Způsobilost vědeckou mají
také, protože by jinak je nechala zkušební ko
mise při zkoušce propadnouti a státní inspektor
nesměl by nějaké nedostatky v jejich vědění
trpěti.

Když učitel má náležitou mravní ivě
deckou způsobilost, musíme si ho vážiti a ne
smíme se vtírat v jeho soukromý život, jak se
šatí, kde utrácí své peníze, kde zůstává atd.
Tak tollerantními přece budete, abyste popřáli
učiteli právo na zbudování a zařízení soukro
mého života. Buďte tomu povděčni, že školské
sestry učí na veřejném, dozoru podléhajícím
ústavě. Kdyby měly školu soukromou, mohli
byste míti podezření, že se v ní dějí nepří
stojnosti, jak to často lživě do světa rozhla
šují nepřátelské noviny.

10. Ke konci své řeči promluvím ještě
jako zdejší poplatník na školství. Ponechal jsem
zúmyslně finanční toto stanovisko na konec,
protože mám přesvědčení, že při výchově mlá
deže peníze hrají podružnou úlohu. — Neberu
vám, pánové, pokrokové názory a přeji vám,
abyste si založili své vlastní školy, kde byste
na svých dětech konali pokusy s moderní
výchovou.

Ve škole obecné, vydržované přirážkami
katolických rodičů, jichž jménem zde mluvím,
takové pokusy vám nedovolíme.

Prohlašuji otevřeně, že my budeme platit
jenom na své školy a že si reklamujeme také
zákonem zaručený vliv na ustanovení učitelů.
Skončil jsem.

Školská hlídka.
Měůše-liučitel šádati do jiného okresu? Vy

nesení c. k. zemské školní rady ze dne 13.
června 1907 č. 25074, jímž se vydává prováděcí
předpis k definitivnímu řádu školnímu a vyučo
vacímu, zní: „Podle $ 11. zákona ze dne 19. pro
since 1875, čís. 86 z. z., má okres. školní rada,
vykonávajíc právo praesentační, zvoliti ncházeče,
jeně se jí sdá býli nejspůsobilejším; uelze proto
schvalovati, jestliže okresní školní rada ze zásady
přihlíží jenom k žadatelům z vlastního okresu,
ačkoli přihlásili 8e sdutmější šadatelé s okresů
jiných.“ Dle jasného tohoto výkladu zákona má
býti přiblíženo ik žadatelům z okresů jiných, ni
koli jen z okresu domácího. Tímto zaěním zákona
jsou také ty čínské zdi prorványajiž dnešnídoby
8e právem ustanovují na místa žadatelé z různých
školních okresů.

Školstvé u „pokrokové“ Francii stojí hodně
daleko za © školstvím naším. Těžko lze vě
řiti, že země našimi pokrokáři tak velebená má
školství, které jeví takové citelné nedostatky, o
jakých u nás již hodně dlouho není ani potuchy.
Informativní zprávu o stavu pařížského školství
přinesl časopis „Maltum“ od učitele J. Nepokoje,
který za příčinou studia školství celý rok v Pa
říži ztrávil. Píše: Kdo chce býti ve Francii iu
spektorem, napíše obyčejně knížku o morálce. Vy
hlížejí tyto knížky jako naše katechismy a jsou
plny theorie a filosofie. Ve školách jest kult ja
zyka mnohem větší než u nás. Déti učí se i ze
alovalků, ve kterých slova dle příbuznosti jsou:
zařaděna. Také jest kult dějepisu: školák 9letý
učí ge z knihy o 180 stránkách drobného tisku.
o dějinách. [ z jiných předmětů jest řada učeb=
nic. Sešitů jest ještě více než u nás. Iokoustu
černého (žák) a Červeného (učitel) spotřebují velmi
mnobo. Za každých 14 dnf (!) podává učitel zprávu
rodičům (známky z jednotlivých předmětů ozna
čeny jsou člelicemi). Učitel i žáci jsou přetížení.
Děti Gleté mají 30 hodin týdně| Všechno se žene
za tím: dostati vysvědčení ze školy. Ve školách
jsou dílny (3 hodiny týdně).

Inspekce jsou velmi hojné. Pravidelné jsou
inspekce řídících učitelů, kteří ve školách o 6
třídách již neučí vůbec. Učitelé mají předepsané
nejpodrobnější osnovy. Rodiče přicházejí často do
školy, ale mluví o svých dětech jen s řiditelem
školy. (Rovnost? Volnost ?) Učitelé po 30 hodi
nách dřiny ještě mnoho „hodinaří“. Po venkově
sastávají učitelé místa obecních sekretářů a tím
nabývají vážnosti,
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